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รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ (สวทช.) 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

 
ประกอบด2วย 
ส/วนท่ี ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส/วนท่ี ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สารบญั  

 หนา 
ส/วนที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
บทสรุปผูบริหาร ๖ 
๑. วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และเป&าหมายการดําเนินงานของ สวทช. ๙ 
๒. กลยุทธ�การดําเนินงานของ สวทช. ๑๐ 
๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ๑๑ 
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ� ๒๒ 
๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ มวิจัยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓๑ 
๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ มสรางเสริมความสามารถในการแข งขัน ๕๙ 
๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ มสรางเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๘๕ 
๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ มพัฒนาและสรางเสริมบุคลากรวิจัย ๘๘ 
๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ มบริหารและส งเสริมเขตนวัตกรรม ๙๓ 
๓.๘ ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ ๙๗ 

๔. ผลการดําเนินงานดานทรัพยากร  
๔.๑ ผลการใชจ ายงบประมาณ  ๑๐๔ 
๔.๒ ผลการหารายไดจากการดําเนินงาน ๑๐๖ 
๔.๓ สถานภาพดานบุคลากร ๑๐๗ 

 
ภาคผนวก 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๑๑๒ 
ข. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๓๓ 
ค. รายช่ือสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๔๔ 
ง. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๔๙ 
จ. รายช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๖๐ 
ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการคาในและต างประเทศ ๑๖๖ 
ช. รายช่ือผังภูมิวงจรรวมท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๖๘ 
ซ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดคุมครองพันธุ�พืชในและต างประเทศ ๑๖๘ 
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สารบญั (ต/อ)  

 หนา 
ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศท่ีไดรับ ๑๖๙ 
ญ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน� ๑๗๗ 
ฎ. รายช่ือผูเช าพื้นท่ีเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ๑๙๗ 
ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ๒๐๒ 
ฐ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดานการบริหารและพัฒนา

ทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดที่ ๔) 
๒๐๕ 

  
ส/วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๒๑๓ 
๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย� ๒๑๖ 
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับงวด ๑๒ เดือน ๒๑๗ 
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ส/วนท่ี ๑ ผลการดาํเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู2บริหาร 

สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับที่ ๖.๑ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มุ งเนนการดําเนินงานดาน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังในและต างประเทศ ในการส งมอบผลงานไปใชประโยชน� สรางผลกระทบจากการใชประโยชน� วทน. 
ต อเศรษฐกิจและสังคม ผ าน ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  สารใหประโยชน�เชิงหนาท่ีและนวัตกรรมอาหาร ระบบขนส ง
สมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อ
การเกษตรย่ังยืน และ ๔ สาขาเทคโนโลยีหลัก ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
นาโนเทคโนโลยี เพื่อสรางนวัตกรรมสู การใชประโยชน�และเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�
ประเทศ พรอมสรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ งสู ความเปLนเลิศ สรางและสะสมองค�ความรู
และนวัตกรรมขององค�กร เพื่อสรางผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง ก อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย างย่ังยืน 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก  (๑) สร2างมูลค/าผลกระทบต/อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน* จํานวน ๔๕,๓๐๙.๕๘ 
ลานบาท หรือเท ากับ ๖.๙๗ เท าของค าใชจ าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) รอยละ ๙๑.๔๐ ของแผน (๓) รายได2จากความสามารถ เท ากับ ๒,๔๖๑.๗๒  
ลานบาท (๔) นําผลงานวิจัยและองค*ความรู2ไปประยุกต*ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาค
เกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน ๒๖๑ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ  
e-Government รอยละ ๑๐๐ ของแผน (๖) มีการสร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน* และ
กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย รอยละ ๑๐๐ ของแผน 

• กลุ/มวิจัยวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรม สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ๑,๕๑๗ 
โครงการ มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน 
๔๙๕ โครงการ มีบทความตีพิมพ*ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๕๔๖ เรื่อง ย่ืนขอจดทรัพย*สินทาง
ปSญญา ๓๘๓ คําขอ สร2างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ๔๕,๓๑๐ ลานบาท ผลักดันใหเกิดการ
ลงทุนด2านวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ จํานวน ๑๓,๙๕๖ 
ลานบาท นอกจากน้ี ยังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ ใหบริการวิเคราะห*และ
ทดสอบ จํานวน ๕๐,๒๓๕ รายการ 
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• กลุ/มสร2างเสริมความสามารถในการแข/งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนลงทุนดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน อาทิ การถ/ายทอดเทคโนโลยี สู ภาคการผลิต 
และบริการ ๒๖๑ รายการ ให กับหน วยงานต าง ๆ ๓๓๕ หน วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ไดอนุมัติ 
ผูย่ืนขอข้ึนบัญชีนวัตกรรม จํานวนรวมทั้งส้ิน ๒๗๐ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชี
นวัตกรรมแลว จํานวนทั้งส้ิน ๒๒๖ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร*เซ็นต* มีการรับรอง ๔๐๔ โครงการ 
มูลค า ๑,๓๑๓ ลานบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
สนับสนุน SMEs จํานวน ๑,๖๑๐ ราย บ/มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี ผ านการดําเนินโครงการ
ต าง ๆ เช น โครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เชิงสรางสรรค�
และนวัตกรรม โครงการบ มเพาะธุรกิจซอฟต�แวร� และโครงการ Startup Voucher นอกจากน้ียัง
พัฒนากําลังคนให2มีคุณภาพศักยภาพตรงความต2องการของภาคอุตสาหกรรม ๑๘,๕๐๐ คน 

• กลุ/มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. บริหารจัดการองค�ความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกษตร ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน พรอมทั้งพัฒนาเกษตรกร ผ านสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดยถ/ายทอดเทคโนโลยีให2กับเกษตรกร ๒๖๔ ชุมชน ใน ๓๕ 
จังหวัด โดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก ๓๖ เรื่อง อาทิ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 
และเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง เปLนตน ซึ่งมีเกษตรกรไดรับถ ายทอดองค�ความรูเทคโนโลยี 
จํานวน ๖,๗๘๑ คน 

• กลุ/มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย โดยพัฒนาและส งเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ส งเสริม
อาชีพนักวิจัย ผ านการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้ังแต ระดับมัธยมจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๗๙๐ คน รวมทั้งดึงดูดผูเรียนและประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตร�เขาสู อาชีพนักวิจัย ผ านการส/งเสริมให2เด็กและเยาวชนให2มีความรู2ความสามารถเกิด
ความสนใจด2านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี ๔,๘๑๗ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัย
ทั้งในและต างประเทศเขาร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติ จํานวน ๓๒๔ คน 

• กลุ/มบริหารและส/งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ใหบริการพื้นที่เช/าแก/บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะทํางาน
วิจัย พัฒนา หรือใหบริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๑๔๔ ราย รวมทั้งได2รับมอบหมายให2เป[นผู2ดูแลโครงการทั้งหมดที่
เ ก่ียวข2องกับ EECi ของหน/วยงานภายใต2กระทรวงวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี และเปLน 
ผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและ
ต างประเทศ อาทิ การพัฒนาผังแม บทและออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A การพัฒนาแผนท่ี
นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ฉบับ การถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู ชุมชน
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ในพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยดําเนินการแลว ๖๓ ชุมชนในพื้นที่ ๖ จังหวัด และยกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ SMEs ในพื้นท่ี EECi จํานวน ๑๐๑ ราย และผูประกอบการฐานชีวภาพ จํานวน 
๑๓ ราย 

• ผลการใช2จ/ายงบประมาณ ท้ังส้ิน ๘,๔๗๓.๕๖ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๘๔.๔๐ ของแผน (๑๐,๐๔๐ 
ลานบาท) มีรายได2จากการดําเนินงาน ทั้งส้ิน ๒,๕๒๙ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๑๐๐ ของแผน 
(๑,๘๕๐ ลานบาท) ปiจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๘๗๓ คน เปLนบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๖๘ คน และบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๙๐๕ คน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด BSC 
ดําเนินงานไดตามแผนท่ีกําหนด ส วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และค าใชจ ายของ สวทช. ส วนใหญ เปLนไปตาม
แผนท่ีกําหนด  
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๑. วิสัยทัศน* พันธกิจ ค/านิยม และเป\าหมายการดําเนินงานของ สวทช. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เปLนอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มุ งเนนให
เกิดความคล องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาร วมงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค�การจัดต้ังองค�กรไดอย างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห งชาติ (กวทช.) กํากับ ดูแลทิศทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค�หลักเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม การถ ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร� 
ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวขอสําคัญ ๆ ของประเทศอย างครบวงจร 
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๒. กลยุทธ*การดําเนินงานของ สวทช. 

กลยุทธ�ของ สวทช. ที่จะมุ งเนนดําเนินการในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดจากประเด็นท่ี สวทช. 
จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการใหเกิดกลไกต างๆ ดังน้ี 

  

๑ ส งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap 

(เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ พั น ธ กิ จ ส นั บ ส นุ น

ผู ประกอบการ )  และป รับป รุ ง กล ไ ก

สนับสนุนประเด็นมุ งเนนของ สวทช. ใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

๒ สรางความร วมมือในรูปแบบ 

คอนซอร� เ ทียม/เค รือข าย ท่ีจะ

ส ง เ ส ริ ม ใ ห ง า น วิ จั ย นํ า ไ ป ใ ช

ประโยชน�ได ท้ังในมิติท่ีจะต อยอด

งานวิจัยและนําไปสู การผลิตและใช

ประโยชน� และส งเสริมความร วมมือ

ในระดับนานาชาติ (international 

collaboration) เพื่อส งเสริมงานใน

ทุกพันธกิจ ๓ ส งเสริมกลไกดานออกแบบและ

วิศวกรรม เพื่ อพัฒนาตนแบบท่ีมี

คุณภาพ พรอมถ ายทอดได 

๔ ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุน

ต างๆ เพื่อใหทุกภาคส วนของสังคมไทย

มีการลงทุน และใชนวัตกรรมมากข้ึน 

เช น ส งเสริมโครงสรางพื้นฐานดาน

มาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรม

พิเศษในพื้นท่ี EECi มาตรการส งเสริม

การใชนวัตกรรมไทยผ านกลไกบัญชี

นวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ 

๕  สร า ง สภาพ แวด ล อ มแ ละ ก ล ไ ก

สนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ 

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� กลไกการ

บริหาร ศักยภาพและความสามารถ

บุคลากรวิจัย ระบบการบริหารคุณภาพ

งานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

การ บูรณาการระบบสารสนเทศให

สนับสนุนการบริหารจัดการ และกลไก

สนับสนุนท่ีมีความคล องตัว ลดความ

ซ้ําซอน 
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๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค/าผลกระทบต/อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2
ประโยชน* (เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๔.๒ เท/าของค/าใช2จ/าย ป� ๒๕๖๑) 

สวทช. มุ งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมท่ีทําใหมูลค าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีมูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและ
สังคมเท ากับ ๖.๙๗ เท าของค าใชจ าย (มูลค าผลกระทบจํานวน ๔๕,๓๐๙.๕๘ ลานบาท ต อค าใชจ าย  
ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท ากับ ๖,๔๙๘.๐๑ ลานบาท) คิดเปLนรอยละ ๑๐๐ ของเป&าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได2ตามแผนแม/บทร2อยละ ๑๐๐ และออกแบบกลุ/มอาคารหลังแรกของ EECi แล2วเสร็จ) 

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดต้ัง “เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” ร วมกับหน วยงานพันธมิตรจาก
ทุกภาคส วน เพื่อนําวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปLนผูดูแลโครงการ
ทั้งหมดที่เก่ียวของกับ EECi ของหน วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และเปLนผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ 
BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต างประเทศ ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีความกาวหนาการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๙๑.๔๐ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก   
(๑) แนวทางการบริหารจัดการ EECi มีการจัดต้ัง “สายงานบริหารและส งเสริมเขตนวัตกรรม” เพื่อรับผิดชอบ
การบริหารจัดการโครงการ EECi ท้ังในภาพกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และ สวทช. ในภาพกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ 
การดําเนินงานของ EECi มีความกาวหนาอย างมาก มีการติดตามการดําเนินงานผ านการประชุมคณะทํางาน
ขับเคล่ือนการจัดต้ัง EECi ท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ (รวท.) เปLนประธานทุกเดือน โดยมีการ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญ เช น การเปล่ียนช่ือ SPACE KRENOVAPOLIS เปLน SPACE INNOPOLIS โดยใหจัดต้ังท่ี 
วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง ให FOOD INNOPOLIS และโครงการสรางเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3GeV ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) เขามาอยู ในพื้นท่ี EECi ดวย โดยใหเริ่ม
ดําเนินการ EECi ทันที ไม ตองรอการก อสรางแลวเสร็จ (๒) การจัดเตรียมกําลังคนเพื่อปฏิบัติงานที่ EECi สวทช. 
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มีการจัดทําแผนการสรรหาบุคลากรป. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ แลวเสร็จ พรอมจัดทําส่ือประกอบการการสรรหาคัดเลือก 
(ภาษาไทย/อังกฤษ) เพื่อใชในการประชาสัมพันธ� (roadshow) ส่ือสารภาพลักษณ� และสรางความเขาใจเรื่อง
เป&าหมาย ทิศทาง ภาระงานของ สวทช. ท่ี EECi แลวเสร็จ อีกท้ังดําเนินการทบทวนสวัสดิการและผลประโยชน� 
และนําเสนอผูบริหารระดับสูงของ สวทช. เพื่อพิจารณาสวัสดิการและค าตอบแทนพิเศษ สําหรับบุคลากร สวทช.  
ที่ไปปฏิบัติงานที่ EECi รวมทั้งการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก (facilities) รองรับบุคลากรที่จะไปทํางานท่ี 
EECi แลวเสร็จ นอกจากน้ีไดดําเนินการจัดหาบุคลากรท่ีจะรับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ สําหรับ EECi ในป. 
๒๕๖๒ รวมท้ังส้ิน ๕๗ คนเรียบรอยแลว ประกอบดวย สวทช. ๓๐ คน (ไบโอเทค ๕ คน เอ็มเทค ๗ คน เนคเทค 
๑๐ คน นาโนเทค ๕ คน ITAP ๑ คน วิจัยนโยบาย ๑ คน บานวิทยาศาสตร�สิรินธร ๑ คน) กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
๑ คน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) ๒ คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
๗ คน มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๐ คน และมหาวิทยาลัยมหิดล ๗ คน (๓) การพัฒนาผังแม/บทและออกแบบกลุ/ม
อาคาร EECi ระยะที่ 1A บริษัท ดีไซน�+ดีเวลลอป จํากัด ไดจัดส งแบบก อสรางกลุ มอาคาร EECi ระยะที่ 1A 
ทั้งหมดเรียบรอยแลว และไดลงนามสัญญาเช าพื้นที่ EECi วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง กับ บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) เรียบรอยแลว เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๔) การพัฒนาแผนที่นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๕ ฉบับ ไดแก  แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบ
โอรีไฟน�เนอรี่ แผนที่นําทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับศูนย�กลางการวิจิยและนวัตกรรมดาน
ระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และระบบอัจฉริยะ แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดาน functional 
ingredients and cosmeceuticals และแผนที่ นําทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุ ชีวภาพ (bio-based 
material) จากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ไดผ านความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูบริหาร สวทช. 
เรียบรอยแลว (๕) ถ/ายทอดเทคโนโลยีและองค*ความรู2ด2านการเกษตรสู/ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ดําเนินการ
ถ ายทอดเทคโนโลยีฯ จํานวน ๕๘ ชุมชน ในพื้นที่ ๖ จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ชลบุรี) 
และ (๖) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ/มเพาะผู2ประกอบการฐานชีวภาพ ใหการ
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก  SMEs ในพื้นท่ี EECi จํานวน ๑๐๑ ราย (เปLน SMEs ฐานชีวภาพ จํานวน ๖๐ ราย) 
และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ จํานวน ๑๓ ราย รวมทั้งส้ิน ๑๑๔ ราย โดยนําเทคโนโลยีเขาไปช วยเหลือ 
และวางแผนจับคู  (matching) ใหผูประกอบการในพื้นที่ EECi พบกับผูเช่ียวชาญ รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการ
ส งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหผูประกอบการผ านกลไก ITAP และ TMC services 

KS2 รายได2จากความสามารถ (เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๑,๗๕๐ ล2านบาท) 

สวทช. ไม มีพันธกิจที่จะตองมุ งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช นเดียวกับบริษัทเอกชน อย างไรก็ตามรายได
จะเปLนตัวบ งช้ีคุณค างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนํารายไดกลับมาช วยพัฒนางาน
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการแข งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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คนไทยต อไป ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีรายไดจากความสามารถเท ากับ ๒,๔๖๑.๗๒ ลานบาท 
ประกอบดวย รายไดเงินอุดหนุน ๑,๗๖๘.๓๗ ลานบาท รายไดจากรับจาง/ร วมวิจัย ๑๙๘.๔๔ ลานบาท รายไดจาก
ลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� ๑๗.๙๗ ลานบาท รายไดจากบริการเทคนิค/วิชาการ ๑๘๔.๒๕ ลานบาท รายไดจาก
ฝ�กอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๘๔.๑๑ ลานบาท และรายไดจากค าเช าและบริการสถานท่ี ๒๐๘.๕๘ ลานบาท  
โดยคิดเปLนรอยละ ๑๐๐ ของเป&าหมาย 

KS3 การนําผลงานวิจัยและองค*ความรู2ไปประยุกต*ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๒๖๐ รายการ) 

สวทช. ใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและองค�ความรู ไปประยุกต�ใช ใน 
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ผ านกลไกต าง ๆ ไดแก  การอนุญาตใหใชสิทธิใน
ทรัพย�สินทางปiญญา การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� การรับจางวิจัย การใหคําปรึกษา และดานนโยบาย  
ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลงานวิจัยและองค�ความรูท่ีมีการนําไปประยุกต�ใช จํานวน ๒๖๑ 
รายการ คิดเปLนรอยละ ๑๐๐ ของเป&าหมาย 

KS6 การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government (เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงาน
ได2ตามแผนร2อยละ ๑๐๐) 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดใหดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรใน ๒ ดาน 
ไดแก  (๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และ (๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับ 
การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานท่ีสําคัญในช วงไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ ดังน้ี 

(๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย ไดแก  (๑) ประกาศนโยบายการบันทึกขอมูลงานวิจัย 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ พรอมท้ังจัดทําคู มือและส่ือการเรียนรู (วีดิทัศน�) วิธีการบันทึกงานวิจัยแลวเสร็จ  
(๒) จัดทํา (ร าง) นโยบายการมีช่ือในผลงานจากการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม (authorship) พรอมทั้งสํารวจ
ความคิดเห็นต อ (ร าง) นโยบายการมีช่ือในผลงานจากการวิจัยฯ และจัดทํา (ร าง) แนวทางการมีช่ือในผลงาน
ประเภทเอกสารเผยแพร ทางวิชาการแลวเสร็จ (๓) จัดงานเสวนา “การเขียนรายงานวิจัยที่ดี และการตรวจความ
ซ้ําซอนทางงานวิจัย” เพื่อส่ือสารการใชงานโปรแกรม CopyCatch และการป&องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พรอมเป�ดใชโปรแกรม CopyCatch ในระบบ myPerformance (๔) เขารับการ
ตรวจประเมินภายใน (internal audit) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของฝ�ายส งเสริมจริยธรรมการวิจัย  
เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ (๕) จัดกิจกรรมคลินิก “ใหคําปรึกษาเก่ียวกับจริยธรรมในมนุษย�และสัตว�ทดลอง” 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ และจัดงานเสวนา “แนวทางการใชสัตว�ทดลองในงานวิจัยและการขอรับรอง



๑๔ | ส ว ท ช .  

โครงการ” เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ และ (๖) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต อสัตว�เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร� สวทช. (NSTDA IACUC) เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณารับรองโครงการดาน
จรรยาบรรณการใชสัตว� จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการการพัฒนาระบบอัตโนมัติสําหรับเพาะเล้ียงปลากะพง
ระบบป�ด (เอ็มเทค) 

(๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ  
e-Government ไดแก  (๑) พัฒนาการเช่ือมต อระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ (PABI2) กับ 
กลุ มระบบบริหารงานขาย (mySales, myProperty, myCC) และระบบบริหารโครงการ (myProject) แลวเสร็จ 
และทดสอบการเช่ือมโยงขอมูลระหว างระบบ รวมท้ังทดสอบในภาพรวมแลวว าระบบงานหลักสามารถเช่ือมโยง
ขอมูลกับระบบ PABI2 ไดอย างสมบูรณ� (๒) พัฒนาระบบการวัดความพึงพอใจ (ECS) ส วนที่เปLน process-based 
survey ที่เช่ือมต อกับระบบ mySales และเป�ดใชระบบ ECS กับงานรับจางวิจัย บริการท่ีปรึกษา บริการเทคนิค
วิชาการ และงานบริการวิเคราะห�ทดสอบเรียบรอยแลว (๓) พัฒนาและทดสอบการใชงานระบบบริหารจัดการ
ขอมูลลูกคา (CRM) ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) แลวเสร็จ โดยจัดอบรมและเป�ด
ใชงานเรียบรอยแลว (๔) พัฒนาระบบ CRM ของศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) แลวเสร็จ แต เน่ืองจาก 
มีการปรับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับโครงสรางใหม  จึงปรับแผนเปLนการทดลองใชแบบบันทึกการติดต อ
เบื้องตน โดยเก็บขอมูลไวที่ Share Drive: TMC-Customer เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลลูกคาระหว างฝ�าย/
งานต าง ๆ ของทีเอ็มซี และปรับกระบวนการใหเหมาะสมเพื่อเริ่มพัฒนาระบบในป. ๒๕๖๒ (๕) พัฒนาระบบ wifi 
สําหรับผูมาติดต อแบบ self-service โดยติดต้ังอุปกรณ� (network access) ในหอง Data Center ณ อาคาร 
กลุ มนวัตกรรม ๒ (INC2) และอาคารสํานักงานกลาง พรอมท้ังเปล่ียน access point และ access switch 
เรียบรอยแลว นอกจากน้ี ไดเป�ดใหบริการ wifi account (NSTDA-Guest) แบบ self-service ผ านตู Kiosk 
จํานวน ๕ เครื่อง ณ อาคารสํานักงานกลาง ศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย บานวิทยาศาสตร�สิรินธร 
Co-Working Space และอาคารโยธี 

KS7 สร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย กลไกการ
บริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน* และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
(เป\าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได2ตามแผนร2อยละ ๑๐๐) 

สวทช. ใหความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ�การบริหารและพัฒนา
บุคลากร สวทช. เปLนประจําทุกป. ในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. เนนใหความสําคัญเรื่องการสรางการ
ทํางานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมีส วนร วม และพรอมใหความร วมมือเพื่อผลักดันงานสําคัญขององค�กร 
ตลอดจนการทบทวนและออกแบบกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถของบุคลากร วิ จัย  
ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๑๐๐ โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
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ไดแก  (๑) การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� ไดอนุมัติหลักการปรับโครงสรางค าตอบแทนทั้งรูปแบบ 
ตัวเงิน และไม ใช ตัวเงิน การบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย ไดเสนอผลการจัดกิจกรรมสรางการมี
ส วนร วมและเช่ือมโยงทีมทํางานดานวิจัยของ สวทช. ต อประเด็น/ภารกิจสําคัญเสนอต อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล การบริหารความสัมพันธ�บุคลากร ไดอนุมัติหลักการออกแบบสวัสดิการและการดูแลคุณภาพชีวิต
สําหรับบุคลากรที่ไปทํางานยังภูมิภาคต าง ๆ ของ สวทช. โดยใหฝ�ายบริการทรัพยากรบุคคลดําเนินการพัฒนาและ
ออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมใหครอบคลุมและสอดคลองกับภูมิภาคตามโครงสรางใหม ของ สวทช. ในป. ๒๕๖๒ 
ต อไป (๒) จัดทําและนําเสนอแผนปฏิบัติการ (action plan) ส งเสริมความผูกพันบุคลากร ต อผูบริหารระดับสูง 
สวทช. เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบแนวทางดําเนินการ ซ่ึงจะเริ่ม
ดําเนินการในป. ๒๕๖๒ รวมถึงจัดกิจกรรมส งเสริมความผูกพันในส วน leadership communication โดยส่ือสาร
ทิศทาง นโยบายและการจัดกระบวนทัพท่ีสําคัญแลวเสร็จ และต อเน่ืองไปยังป. ๒๕๖๒ 

 

ตารางที่ ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค/าเป\าหมาย และผลการดําเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มุมมอง 
ตัวช้ีวัดของ สวทช.  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผู2มีส/วนได2 
ส/วนเสีย 

KS1-A  มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศท่ีเกิด
จากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน� 

๔.๒ เท าของค าใชจ าย ป. ๒๕๖๑ ๖.๙๗ เท า 

KS1-C  การพัฒนา เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

(๑) ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติ
การ EECi ป. ๒๕๖๑ รอยละ ๑๐๐  
(๒) ออกแบบชุดอาคารหลังแรก

ของ EECi แลวเสร็จ 

(๑) ดาํเนินการไดตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอยละ 

๘๙.๒๕ 

(๒) แบบชุดอาคาร EECi 
ระยะ 1A แลวเสร็จ 

พันธมิตร/
ลูกค2า/
การเงิน 

KS2  รายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท ๒,๔๖๑.๗๒ ลานบาท 

KS3  การนํ าผลงาน วิจัยและองค�
ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการ
ผ ลิ ต  ภ า ค บ ริ ก า ร  ภ า ค
เกษตรกรรม และภาคสังคม
ชุมชน 

๒๖๐ รายการ ๒๖๑ รายการ 
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มุมมอง 
ตัวช้ีวัดของ สวทช.  

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน 

กระบวนการ
ภายใน 

KS6   ก า รปรับปรุ ง ระบบบริหาร
คุณภาพงานวิจัย และระบบ
สารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เป ล่ี ยนแปลง ระบบบริหาร
จัดการ และ e-Government 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

ความสามารถ
ขององค*กร 

KS7  สรางสภาพแวดลอมและกลไก
สนับสนุนการดํา เนินงานใน
ภารกิจสําคัญ ประกอบดวย 
กลไกการบริหารผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน� และกลไก
ก า ร บ ริ ห า ร ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถบุคลากรวิจัย 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ ๑๐๐ 
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๓.๑.๒ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต/อกระทรวงวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอต อกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ เป\าหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต/อกระทรวงวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี และ
สํานักงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค/าเป\าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

๑. แผนงานพื้นฐานด2านการสร2างความสามารถในการแข/งขันของประเทศ 

๑.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการภายในองค*กร 

- จํานวนผูประกอบการท่ีใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (ราย) - ๑๔๕ ๑๔๔ 

- จํานวนบริษัทที่เขามาใชประโยชน�ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๒ - ๘๔ 

๒. แผนงานยุทธศาสตร*พัฒนาศักยภาพด2านวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๒.๑ ผลผลิตวิจัย พัฒนา และส/งเสริมงานวิจัยสู/การใช2ประโยชน* 

- จํานวนผลงานวิจัยที่ถ ายทอดสู เชิงพาณิชย� (ผลงาน) - ๓๐ ๓๔ 

 ๒.๒ ผลผลิตส/งเสริมการเรียนรู2ด2านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี 

- กําลังคนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐ 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร2างพื้นฐานด2านวิทยาศาสตร* เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- จํานวนการใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี (รายการ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๗,๒๘๐ 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร*ประเทศไทย 

- ผูประกอบการดานอาหารที่มีความสามารถในการสรางรายไดสูงต อเนื่องจากป.ก อน (ราย) - ๑๐ ๙ 

- ผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการที่เปLนนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ) 

- ๑๐ ๑๐ 

- การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก ภาคอุตสาหกรรม (รายการ) - ๑๐๐ ๑๓๒ 

๔. แผนงานบูรณาการส/งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะการสร2างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือนักศึกษาฝmกงานธุรกิจเร่ิมต2น 

- นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับการเสริมสรางความรู ความตระหนัก เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการสรางนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- ๗๕ ๑๗๗ 

 ๔.๒ โครงการสร2างและพัฒนาผู2ประกอบการใหม/ด2านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ผูประกอบการใหม ที่ไดรับการส งเสริม (กิจการ) - ๓๐ ๔๐ 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย*บ/มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม/ 

- ศูนย�บ มเพาะท่ีเขาร วมโครงการไดแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการไดเหมาะสมมากขึ้น (หน วย) - ๕ ๖ 

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ (คน) - ๒๕ ๓๖ 
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ตัวช้ีวัด 
ค/าเป\าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

 ๔.๔ โครงการสร2างผู2ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม/ (Startup Voucher) 

- ธุรกิจที่เขาสู กระบวนการเร งการเจริญเติบโต (กิจการ) - ๘๐ ๘๗ 

 ๔.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม (SME) ด2วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

- ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร (กิจการ) 

- ๒๐ ๒๓ 

- ผูประกอบการไดรับการส งเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) - ๑๐๐ ๑๑๓ 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ*ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

- ผลิตภัณฑ�ใหม ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ�) - ๓๐ ๔๑ 

- บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาความรูดานฮาลาล (คน) - ๘๐ ๘๓ 

 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

- พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) (ราย) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๖๑๐ 

- จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑ�) - ๒๕๐ ๓๙๙ 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- จํานวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพ่ือใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐานขอมูล) ๒ - ๑ 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร*ม CCTV เพื่อการแก2ปSญหาจราจรและความม่ันคงในเมืองอัจฉริยะ 

- เมืองตนแบบ Smart CCTV Platform (เมืองตนแบบ) - ๑ - 

- ฐานขอมูลป&ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานขอมูล) - ๑ - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ*ทางการแพทย* 

- ตนแบบเทคโนโลยีดิจิทัลและอปุกรณ�ทางการแพทย�ระดับภาคสนาม (ตนแบบ) - ๘ ๓ 

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข2อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส*เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย 

- ระบบเช่ือมโยงขอมูล (ฐานขอมูล) - ๑ ๑ 

- ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย (แอปพลิเคชัน) - ๑ ๑ 

- ระบบฟาร�มรู (ระบบ) - ๑ ๑ 

- ระบบฟาร�มคลาวด� (ระบบ) - ๑ ๑ 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

- มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� (ลานบาท) ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๓๐๙.๕๘ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ�และเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) ๕๕๐ - ๕๕๙ 

- จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทะเบียน (เร่ือง) ๒๕๐ - ๓๘๓ 

- จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (คน) ๑,๖๒๕ - ๑,๕๗๖ 

- จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (รายการ) 

๒๕๐ - ๒๖๑ 

- รอยละของผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีผูประกอบการ หรือชุมชนนําไปใชประโยชน� (รอยละ) ๒๓.๐๐ - ๒๓.๘๔ 

 ๖.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๒ ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
ค/าเป\าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

- ตนแบบผลิตภัณฑ�/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๑๐ ๖ 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร2อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม/ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงานเทคโนโลยี
สมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

- แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงาน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

 ๖.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร*เป\าหมาย 

- การวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร�เป&าหมาย (เร่ือง) - ๘ ๘ 

 ๖.๔ โครงการวิจัยและนวัตกรรมข2อริเริ่มใหม/ตามนโยบายรัฐบาล 

- ตนแบบเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (ตนแบบ) - ๑๐ ๑๒ 

 ๖.๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร*เป\าหมาย 

- จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย (ผลงาน) - ๖๐ ๑๔๕ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการหน วยงานภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนา (รายการ) - ๒๐ ๖ 

 ๖.๖ โครงการวิจัยมุ/งเป\า 

- ตนแบบผลิตภัณฑ�/เทคโนโลยี ในประเด็นเร่ืองระบบขนส งทางรางและมันสําปะหลัง ระดับ
ภาคสนามและระดับหองปฏิบัติการ (ตนแบบ) 

- ๑๐ ๑๐ 

- บุคลากรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีดานระบบขนส งทางรางแบบเขมขน (คน) - ๑๐๔ ๑๒๑ 

 ๖.๗ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีสําคัญ 

- บทความตีพิมพ�ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับ) - ๑๗๕ ๑๗๒ 

- ทรัพย�สินทางปiญญาที่ย่ืนจด (คําขอ) - ๕๐ ๑๖๒ 

 ๖.๘ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข/งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร2างพื้นฐานทางด2านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย 

- ระบบทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�เคร่ืองมือแพทย�และยานยนต� (ระบบ) - ๑ ๑ 

- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่หน วยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ (แผน) - ๑ ๑ 

 ๖.๙ โครงการบูรณาการวจัิยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร* (STEM Workforce Agenda) 

- พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน) - ๒๐๐ ๒๐๙ 

- สรางและพัฒนาทักษะบัณฑิต/กําลังแรงงานใหมีประสบการณ�ทําวิจัยร วมกับภาคการผลิตและบริการ (คน) - ๑๕๐ ๑๓๕ 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 ๗.๑ โครงการพัฒนาแบบจําลองการใช2ประโยชน*ท่ีดินด2านการเกษตร ระยะท่ี ๔ 

- ระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ าน Mobile Application (ระบบ) ๑ ๑ ๑ 

- ส่ือการเรียนรูองค�ความรูทางดานการเกษตร สําหรับปลูกพืชทดแทนหรือพืชทางเลือก สําหรับ
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (เร่ือง) 

- ๕ ๗ 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร2างความเข2มแข็งและย่ังยืนให2กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญ/พัฒนานวัตกรรม 

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๓๕ ๖๓ 

- แบบกลุ มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) phase 1A (แบบพิมพ�เขียว) - ๑ ๑ 
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ตัวช้ีวัด 
ค/าเป\าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

- แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) (แผน) - ๑ - 

- แผนกิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักลงทุน หน วยงาน และผูประกอบการ เขามาทํางานในพ้ืนที่
เมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) (แผน) 

- ๑ ๑ 

- จํานวนผูประกอบการ (SMEs) ฐานชีวภาพที่ไดรับการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี (ราย) - ๖๐ ๖๐ 

- จํานวนผูประกอบการใหม  (Startup) ฐานชีวภาพที่เขารับการบ มเพาะ (ราย) - ๑๐ ๑๔ 

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข2มแข็ง 

- จํานวนผูประกอบการ/OTOP/ชุมชนที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี พัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ� (ชุมชน/ราย) 

๙๐ - ๒๐๑ 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร (ราย) - ๑,๘๙๐ ๓,๒๗๕ 

๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช2พลังงานท่ีเป[นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 

 ๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม/ 

- ผลการศึกษาความเปLนไปไดการเผาไหมร วมกับถ านหิน กรณีศึกษาที่โรงไฟฟ&าแม เมาะ (เร่ือง) - ๑ ๑ 

- ตนแบบระดับภาคสนาม กระบวนการ Torrefaction เพ่ือเตรียมชีวมวลใหพรอมใชงาน (ตนแบบ) ๑ ๑ ๑ 
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๓.๑.๓ ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป�
บัญชี ๒๕๖๑ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป.บัญชี 
๒๕๖๑ ปรากฏในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ เป\าหมายและผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป�บัญชี ๒๕๖๑ 

เกณฑ*วัดการดําเนินงาน หน/วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด ประจําป�บัญชี ๒๕๕๙ ผลการ
ดําเนนิงาน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ผลการดําเนินงานด2านการเงิน  ๑๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๗๑๐  ๑,๗๒๐  ๑,๗๓๐  ๑,๗๔๐  ๑,๗๕๐  ๒,๔๖๑.๗๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๔๔ 

๒. ผลการดําเนินงานด2านการสนองประโยชน*ต/อผู2มีส/วนได2ส/วนเสีย  ๒๖       

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑  ความพึงพอใจของผูมีส วนไดส วนเสีย รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๑.๑๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิด
จากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน� 

เท า ๑๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๖.๙๗ 

๓. ผลการดําเนินการด2านปฏิบัติการ  ๓๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๒๖๑ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส วนทรัพย�สินทางปiญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐คน/ป. ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๓๐.๒๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ จํ านวน SMEs ที่ ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

รายการ ๑๘ ๔๑๐ ๔๒๐ ๔๓๐ ๔๔๐ ๔๕๐ ๑,๓๕๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๙ 

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ๓๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง 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 

  



๒๒ | ส ว ท ช .  

๓.๒ ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ* 
การดําเนินงานผลักดันกลยุทธ�ของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนการดําเนินงานใหเกิด

กิจกรรมที่เช่ือมโยงเป&าหมายระหว างกลยุทธ�ต าง ๆ มายังเป&าหมายหลักของ สวทช. เพื่อใหบรรลุเป&าหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนกลยุทธ� สวทช. มีความกาวหนาการดําเนินงานของกลยุทธ� ๕ เรื่อง ดังน้ี 

กลยุทธ*ที่ ๑: ส/งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู2ประกอบการ) 
และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ/งเน2นให2มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สวทช. จัดทํา roadmap เพื่อเปLนแผนที่นําทางและวางแผนการดําเนินงานของประเด็นมุ งเนน ๕ เรื่อง 
ไดแก  สารใหประโยชน�เชิงหนาท่ีและนวัตกรรมอาหาร ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน โดยกําหนดส่ิงส งมอบรายป.ท่ี
ชัดเจน รวมทั้งวางแผนการดําเนินงานของทุกพันธกิจเพื่อสนับสนุนและส งเสริมให roadmap สามารถดําเนินการ
ไดสําเร็จ ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญในแต ละประเด็นมุ งเนน ดังน้ี 

(๑) สารให2ประโยชน* เ ชิงหน2าที่และนวัตกรรมอาหาร (Functional Ingredient and Food 
Innovation: FI2) มุ งเนนการพัฒนา ๓ ส วน คือ การพัฒนาสารใหประโยชน�เชิงหนาท่ี (functional ingredient) 
อาหารปลอดภัย (food safety) และมาตรฐานและกฎระเบียบต าง ๆ (standard and compliance) โดย
ดําเนินงานตามแผนงานเพื่อส งมอบ Target Output Profile (TOP) ของป. ๒๕๖๑ จํานวน ๘ เร่ือง ไดแก   
(๑) สารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข ขาว (e-LYS-T1) ไดถ ายทอดเทคโนโลยีสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข ขาว
ผสมสารเสริมฤทธ์ิใหกับบริษัทเอกชนนําไปผลิตและจําหน ายในเชิงพาณิชย�แลว (๒) สารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีน
ไข ขาวผสมสารเสริมฤทธ์ิ (e-LYS-T2) ไดผลการทดลองใชผลิตภัณฑ�สําหรับเล้ียงกุง ร วมกับบริษัท DMF-TH และ
บริษัทผลิตอาหารสัตว�นํ้า (๓) เอนไซม�นํ้า A-Zyme F1 เขมขนสําหรับอาหารสัตว� ไดพัฒนาตนแบบกระบวนการ
ผลิตเอนไซม�นํ้า A-Zyme F1 ขนาด ๑๐๐ ลิตร และอยู ระหว างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม�นํ้าใหมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน ท้ังน้ี ไดย่ืนจดสิทธิบัตรสูตรส วนผสมสําหรับกระตุนกิจกรรมการทํางานของเอนไซม�เพนโต
ซาเนสโดยรวมแลว (๔) สารทดแทน/ลดการใชนํ้ามันในอาหารสัตว� เริ่มดําเนินโครงการทดสอบการผลิตขนาด 
๑๐๐ กิโลกรัม (ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแห งชาติ) โดยอยู ระหว างพัฒนาตนแบบ
กระบวนการผลิต และทดสอบประสิทธิภาพในฟาร�มไก  ซึ่งบริษัทเริ่มออกแบบโรงงาน และออกแบบเครื่องจักรการ
ผลิต ปiจจุบันสามารถหาบริษัทท่ีจะออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรทั้งหมดไดแลว (๕) ตนแบบตัวปรับสมบัติรีโอโลยี
สําหรับอาหารสําเร็จรูปไขมันตํ่าหรือไรไขมัน และ (๖) ตนแบบตัวปรับเน้ือสัมผัสสําหรับอาหารบดเคี้ยวง ายประเภท
เน้ือสัตว� ไดส งมอบสูตรระดับหองปฏิบัติการใหบริษัท ซ่ึงอยู ระหว างการทดลองเตรียมผลิตภัณฑ�และเครื่องมือ
เครื่องจักรในโรงงาน พรอมกับใหคําแนะนําในการผลิตเรียบรอยแลว (๗) ตนแบบผลิตภัณฑ�อาหาร mushroom-
based ทดแทนเน้ือสัตว� มีบริษัทรับถ ายทอดตนแบบผลิตภัณฑ�ไปทดสอบตลาดแลว และอยู ระหว างวางแผนการ
ผลิตจําหน ายในเชิงพาณิชย� (๘) ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารโพลิโคซานอลชนิดเม็ดจากไขออย ทีมวิจัยไดพัฒนากรรมวิธี
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การสกัดไขออยและสารโพลิโคซานอลโดยวิธี Supercritical Fluid CO2 Extraction ในระดับ Semi-Pilot Scale 
(๕๐ ลิตร) โดยไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อต อยอดงานวิจัย และร วม
วิจัยกับบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด นอกจากน้ี ไดจัดทํา market feasibility ของผลิตภัณฑ� functional 
ingredients จํานวน ๕ เรื่อง พรอมทั้งส งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ�แลวเสร็จ และอยู ระหว างการจัดทํา (ร าง) 
มาตรฐานอาหารดานการเคี้ยวและการกลืน ร วมกับคณะผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ีกองอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

(๒) ระบบขนส/งสมัยใหม/ (Modern Transportation: MT) มุ งเนนการพัฒนา ๓ อุตสาหกรรม คือ 
ยานยนต�ไฟฟ&า (electric vehicle: EV) ระบบราง (rail system) และอากาศยาน (aviation) โดยกําหนด
เทคโนโลยีหลักในการพัฒนา ๔ ดาน ไดแก  energy storage, light weight structure, advanced components 
manufacturing และ signaling control and AI มีผลการดําเนินงานที่สําคัญในแต ละอุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กับ TOP ดังน้ี (๑) อุตสาหกรรมยานยนต*ไฟฟ\า ไดพัฒนาบริการทดสอบแบตเตอรี่ระดับโมดูล (battery 
module) ในเรื่อง charge/discharge และ thermal cycling รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการความรอนใหกับแพ็ก
แบตเตอรี่ท่ีเหมาะสมกับการใชในยานยนต�ไฟฟ&าในประเทศไทย โดยดําเนินการร วมกับสถาบันยานยนต� จัดทํา
หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่สําหรับยานยนต�ไฟฟ&า โดยจัดฝ�กอบรมแบตเตอรี่สําหรับผูประกอบการยานยนต�ไปแลว 
จํานวน ๓ รุ น นอกจากน้ี ยังพัฒนารถบัสไฟฟ&าโดยสารขนาด ๙ เมตร ร วมกับบริษัทล็อกซเล ย� เทรดด้ิง จํากัด และ
บริษัทโชคนําชัย ออโตเพรสซ่ิง จํากัด ไดผลการวิเคราะห�และการประเมินความแข็งแรงของโครงสรางรถอลูมิเนียม
ที่ไดมาตรฐานของกรมขนส งทางบก รวมท้ังดําเนินกิจกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ไดแก  การพัฒนาบุคลากร
ใหกับบริษัทธนบุรีประกอบยนต� จํากัด ร วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) รวมถึงผูประกอบการ
ดานอสังหาริมทรัพย�ในรูปแบบคอนซอร�เทียม การพัฒนากําลังคนและใหความรูแก ประชาชนในเรื่องรถยนต�ไฟฟ&า
ในรูปแบบ EV camp การพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่และมอเตอร�สําหรับยานยนต�ไฟฟ&า ร วมกับสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห งชาติ (สวทน.) (๒) อุตสาหกรรมระบบราง ไดพัฒนาคอนซอร�เทียมระบบอาณัติสัญญาณ โดยร วม
วิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องระบบควบคุมการส่ือสาร และหารือกับกรมวิทยาศาสตร�
บริการ เพื่อพัฒนารถตนแบบ autonomous driving รวมท้ังพัฒนาคอนซอร�เทียมการผลิตช้ินส วนสําหรับระบบ
จ ายไฟ โดยมีแผนพัฒนา carbon strip สําหรับระบบรถไฟฟ&าแอร�พอร�ตเรลล้ิง โดยหารือร วมกับ บริษัท รถไฟฟ&า 
ร.ฟ.ท. จํากัด (ผูใชงาน) และบริษัทไทยคาร�บอนแอนด�กราไฟต� จํากัด (ผูผลิต) และ (๓) อุตสาหกรรมอากาศยาน  
ไดพัฒนาคอนซอร�เทียมระบบจัดการการจราจรสําหรับยูเอวี – UTM (UAS Traffic Management) ท่ีเกิดจากการ
หารือร วมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) หรือ GISTDA และสํานักงาน
การบินพลเรือนแห งประเทศไทย หรือ CAAT เพื่อกําหนดพื้นท่ี sandbox เพื่อทดสอบโดรนหรือยูเอวีในโครงการ 
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EECi  และพัฒนาขอตกลงการพัฒนาดาน advanced materials ร วมกับผูผลิตช้ินส วนอากาศยาน จากความ
ร วมมือระหว าง สวทช. บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทซีเนียร� แอโรสเปซ (ไทยแลนด�) จํากัด 

(๓) การสร2างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life: HQ) มุ งเนนการ
พัฒนาใน ๓ แพลตฟอร�ม มีผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม TOP ป. ๒๕๖๑ ดังน้ี (๑) แพลตฟอร*มดิจิทัลด2าน 
ทันตกรรม ไดพัฒนาซอฟต�แวร� cloud-based dental management ท่ีเช่ือมต อกับเคร่ือง Dental CT ท่ีทันตแพทย�
สามารถเรียกเคสใหแสดงภาพแลวเสร็จ และวางโครงสรางการติดต้ังบนระบบคลาวด�ของบริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศ
ไทย จํากัด (INET) ที่สอดคลองกับมาตรฐาน healthcare ISO แลวเสร็จ นอกจากน้ี ไดพัฒนาผลิตภัณฑ�ทดแทน
กระดูก โดยผ านการทดสอบ และไดรับการรับรอง ISO13485:2016 แลว (๒) แพลตฟอร*มดิจิทัลด2านกระดูกและ
ข2อ อยู ระหว างพัฒนาตนแบบเครื่องเอกซเรย�ระบบดิจิทัลแบบสองมิติ ระดับหองปฏิบัติการร วมกับเอกชนผูผลิต
เครื่อง และอยู ระหว างการออกแบบและผลิตแผ นดามกระดูกเฉพาะบุคคล เก็บขอมูลความตองการของศัลยแพทย�
ดานกระดูก และร วมทดสอบกระบวนการออกแบบและผลิต เพื่อเปLนขอมูลในการพัฒนาแพลตฟอร�มใหเปLนระบบ
ดิจิทัลต อไป (๓) แพลตฟอร*มดิจิทัลด2านนวัตกรรมสุขภาวะผู2สูงอายุและคนพิการ ไดพัฒนาตนแบบ captioned 
phone ระดับอุตสาหกรรมสําหรับระบบบริการถ ายทอดการส่ือสาร พรอมท้ังย่ืนจดสิทธิบัตรผลงานดังกล าวแลว 
และไดพัฒนาตนแบบบริการถอดความเสียงพูดแบบทันต อเวลาแบบแบ งพิมพ�ระดับภาคสนาม ซ่ึงไดอนุญาตให
เอกชนใชสิทธิเทคโนโลยีดังกล าวในเชิงพาณิชย�แลว นอกจากน้ี สําหรับบุคคลที่บกพร องทางการเรียนรู สวทช. ได
พัฒนาตนแบบ Graphic Organizer for LD Writing ระดับหองปฏิบัติการ พรอมทั้งย่ืนจดสิทธิบัตรผลงานดังกล าว
แลว และสําหรับผูพิการขา สวทช. ไดขยายผลขอเข าขาเทียมแลวเสร็จ จํานวน ๗๐ ขา โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิท านทาวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ นอกเหนือจากแพลตฟอร�ม ๓ ดานขางตน สวทช. ดําเนินโครงการขยาย
ผล DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย�ไทยภายใตงบประมาณ Big Rock มีความกาวหนาในส วน
ของการจัดจางโดย ไดทําสัญญาจัดจางผลิตและติดต้ังเคร่ือง DentiiScan 2.0 แลวเสร็จ จํานวน ๕๐ เคร่ือง และได
สรรหาโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ เพื่อเขาร วมโครงการแลว จํานวน ๔๗ แห ง โดยอยู ระหว างลงนามบันทึก
ขอตกลงความร วมมือ เม่ือดําเนินการแลวเสร็จคาดว าจะเกิดบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย�ขั้นสูง และธุรกิจบริการทาง
ทันตกรรมแบบใหม  สรางอุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจร ตามนโยบาย Thailand 4.0 และทําใหประชาชน
จํานวนมากไดรับบริการทางทันตกรรมรากเทียมในระดับราคาท่ีเขาถึงได รวมถึงเสริมสรางความสามารถของ 
ทันตแพทย�และผูช วยทันตแพทย�ในโรงพยาบาลรัฐของไทย 

(๔) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels: 2B) มุ งเนนการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศ บนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตาม TOP ป. ๒๕๖๑ ดังน้ี (๑) การพัฒนา biofuel/ bioenergy 
เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ�ในกลุ ม bioethanol/biodiesel/biogas โดย สวทช. ไดพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี VHG 
Ethanol จากมันสําปะหลัง (หัวมันสด) โดยทดสอบการเดินระบบระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ท่ีโรงงานอุตสาหกรรม 
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และทดสอบเอนไซม�ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ (๒) การพัฒนา biochemicals and biomaterials เนนการ
พัฒนากระบวนการ bio-/chemo- conversion processes เพื่อเปล่ียนวัตถุดิบเปLนสารตัวกลางหรือสารมูลค าสูง 
มีความกาวหนาในการร วมพัฒนา biodiesel-B10 โดยไดทดสอบติดต้ังระบบ H-FAME ที่พัฒนาข้ึน ท่ีกําลังผลิต
ขนาด ๐.๕ - ๑ ตันต อวัน ณ โรงงานผลิตไบโอดีเซล จํานวน ๒ บริษัท โดยจะเริ่มผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง 
เพื่อทดสอบการใชงาน B10 ในรถกระบะคอมมอนเรล ๘ คัน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นอกจากน้ี ไดทดสอบ
เช้ือเพลิงดีโซฮอล�ในการใชงานจริงระยะยาว เพื่อทดสอบความเปLนไปไดในการใชเช้ือเพลิงดีโซฮอล�ที่มีส วนผสมของ
ดีเซลและเอทานอล โดยมีไบโอดีเซลเปLนตัวประสาน ซึ่งไดทดสอบเช้ือเพลิงดีโซฮอล�ในเครื่องจักรกลการเกษตรเปLน
ระยะเวลา ๕๐๐ ช่ัวโมง และรถกระบะคอมมอนเรลเปLนระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแลวเสร็จ รวมท้ังจัด
สัมมนาความสําเร็จในการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME) ร วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�
พลังงาน เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และ (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ*มูลค/าสูงในกลุ/ม biospecialty products 
เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ�เอนไซม� และ biospecialties ตัวอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ โดยดําเนินโครงการพัฒนาการผลิต 
biogas ท่ีใช flexible substrate ในโรงงานแป&งมันสําปะหลัง โดยติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียระดับนําร องแลวเสร็จ 
และอยู ระหว างทดสอบเดินระบบ รวมทั้งประสานงานกับโรงงานเพื่อติดต อขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 

(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน (Innovation for Sustainable Agriculture: ISA) เป&าหมาย
เพื่อใชนวัตกรรมพัฒนาพันธุ�พืชใหมีผลผลิตสูง มีคุณค าทางโภชนาการ ปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพและเปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มผลผลิตต อพื้นที่ ลดตนทุน
การผลิต ใชทรัพยากรการผลิตอย างมีประสิทธิภาพ เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม ส งผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดดีข้ึน รวมทั้งผูบริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม TOP ป. ๒๕๖๑ 
ดังน้ี (๑) นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ* ไดพัฒนาคลังขอมูลพันธุ�ขาว (NSTDA rice database) ในส วนของระบบ
ตรวจสอบรูปแบบของยีนแบบประสิทธิภาพสูง จํานวน ๕๐ ยีน และทําแค็ตตาล็อกรูปแบบของยีนในขาว ๒๕๐ 
สายพันธุ�แลวเสร็จ ส วนการตรวจสอบลักษณะปรากฏ (phenotype) อยู ระหว างดําเนินการในลักษณะความ
ตานทานต อโรคและแมลง และลักษณะอ่ืน ๆ เช น ปริมาณแร ธาตุสําคัญในเมล็ดขาว ฤทธ์ิการเปLนพรีไบโอติกของ
เมล็ดขาว ปริมาณเสนใยอาหาร สตาร�ชขาว ค าดัชนีนํ้าตาลของเมล็ดขาว ปiจจุบันอยู ระหว างรอการปลูกขยายเมล็ด
พันธุ� จํานวน ๒๕๐ สายพันธุ� เพื่อใหเพียงพอต อการวิเคราะห� นอกจากน้ี ไดพัฒนาคลังขอมูลเช้ือสาเหตุโรคขาว 
(NSTDA pathogen database) โดยเก็บรวบรวมเช้ือสาเหตุโรคไหมจากพื้นท่ีปลูกขาวในทุกภูมิภาค ๔๑ จังหวัด 
จํานวน ๙๔ ไอโซเลท และจากต างประเทศ จํานวน ๒ ไอโซเลท เพื่อนําไปหาลําดับเบสดวยดวยเทคโนโลยี 
genotype by sequencing และศึกษาหาตําแหน งยีนท่ีเก่ียวของกับการก อใหเกิดโรคในเช้ือราที่เปLนสาเหตุโรค
ไหม และอยู ระหว างการปรับปรุงพันธุ�ขาวนานํ้าฝน ขาวนาชลประทาน และขาวโภชนาการ ใหตานทานต อโรค 
แมลง สภาพแวดลอมวิกฤต โดยยังคงใหผลผลิตสูง ปiจจุบันอยู ระหว างประเมินลักษณะความทนต อสภาวะแวดลอม
วิกฤต ความตานทานต อโรค และประเมินศักยภาพและเสถียรภาพในการใหผลผลิตในพื้นท่ีเป&าหมาย และคัดเลือก
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สายพันธุ�ท่ีดีเพื่อทดสอบในระดับไร นาเกษตรกรต อไป (๒) นวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิตข2าว ไดพัฒนา 
โมบายแอปพลิเคชันสําหรับวินิจฉัยโรคขาว ในส วนของการสํารวจโรคขาว สําหรับนักวิจัยใชในการถ ายภาพบันทึก
โรคขาวและส งขอมูลเช่ือมโยงมายังระบบฐานขอมูล (อยู ระหว างการทดสอบประสิทธิภาพ) ไดพัฒนาระบบคลัง
ภาพโรคขาว โดยจัดทํา rapid prototype เพื่อใชในการส่ือสารระหว างนักวิจัย และไดภาพโรคขอบใบแหงจากการ
สํารวจแปลงเกษตรกร จํานวน ๒,๗๐๐ รูป และโรคใบไหม จํานวน ๗๐๐ รูป เพื่อใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันแลว 
พรอมทั้งพัฒนาระบบแนะนําพันธุ�ขาวท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแต ละพื้นที่และฤดูกาล โดยไดสํารวจการ
ระบาดของเช้ือสาเหตุโรคไหมและโรคขอบใบแหง (race) และพัฒนาแผนที่การระบาดของสายพันธุ�เช้ือสาเหตุใน
แต ละพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมปiจจัยที่ส งผลกระทบโดยตรงต อผลผลิตของขาว ไดแก  ปiจจัยดานดิน นํ้า และอากาศ 
เพื่อนําขอมูลต าง ๆ ไปพัฒนาโมเดลเลือกพันธุ�ขาวต อไป นอกจากน้ี ยังบูรณาการขอมูลเชิงพื้นท่ีกับขอมูลจากการ
สํารวจระยะไกลเพื่อใชเปLนดัชนีติดตามการใหผลผลิตขาวในประเทศไทย โดยไดขอมูลสํารวจระยะไกลดวย
ดาวเทียม ท่ีใชขอมูลค าเฉล่ีย ๕ ป. fPARmax (Fractional Photosynthetically Active Radiation) และ NDVImax 
(Normalized Difference Vegetation Index) ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต) เพื่อกําหนดตําแหน งพื้นที่ศึกษาขอมูลผลผลิตขาวเชิงพื้นท่ี จํานวน ๒๐ จังหวัด และไดเลือกจังหวัดท่ี
จะสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นที่ จํานวน ๘ จังหวัด รวมท้ังเริ่มสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นท่ี เช น วิธีการปลูก วิธีการใหนํ้า-ปุ�ย การฉีดยาป&องกันโรคและ
แมลง ในพื้นที่ตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรีแลว และอยู ระหว างเก็บรวบรวมขอมูล
ผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นที่ใน ๘ จังหวัดเป&าหมายท่ีไดคัดเลือกไว เพื่อหาความสัมพันธ�ของขอมูล
ผลผลิตเชิงพื้นท่ีกับขอมูลจากการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม เพื่อใชเปLนดัชนีติดตามการใหผลผลิตขาวต อไป 
และ (๓) นวัตกรรมการผลิตพืชในระบบควบคุม ไดพัฒนาคลังขอมูลทางพันธุกรรมสมุนไพรไทย โดยหาขอมูล
ลําดับเบส DNA barcode ของสมุนไพรที่ไดตัวอย างจากสวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ จํานวน ๒๐๐ 
ตัวอย าง และไดตัวอย างจากเครือข าย community biobank ในชุมชนต าง ๆ ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) หรือ BEDO ในเขตภาคเหนือ อีก ๖๐๐ ตัวอย าง เพื่อพัฒนาเปLนคลังขอมูลลําดับเบส
ดีเอ็นเอของ barcode sequences ของพืชสมุนไพรในประเทศไทยต อไป สําหรับระบบการตรวจสอบมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ� และการปลอมปนเชิงพาณิชย� อยู ระหว างทํา genotyping by sequencing พ อแม พันธุ�ในพืช ๕ ชนิด 
(แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ และพริก) จํานวน ๑๓๖ ตัวอย าง เพื่อคนหาตําแหน ง SNPs ท่ีใหความ
แตกต างระหว างพ อและแม พันธุ�สําหรับออกแบบเครื่องหมายโมเลกุล เพื่อใชทดสอบความบริสุทธ์ิของลูกผสมต อไป 
นอกจากน้ี ยังไดวางแผนการดําเนินงานทั้งดานระบบ plant factory และ smart green house รวมท้ังการศึกษา 
crop requirement ของพืชเป&าหมายแลว โดยอยู ระหว างเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เพื่ออนุมัติ
งบประมาณ 
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กลยุทธ*ที่ ๒: สร2างความร/วมมือในรูปแบบคอนซอร*เทียม/เครือข/ายที่จะส/งเสริมให2งานวิจัยนําไปใช2
ประโยชน*ได2 ทั้งในมิติที่จะต/อยอดงานวิจัยและนําไปสู/การผลิตและใช2ประโยชน* และส/งเสริมความร/วมมือใน
ระดับนานาชาติ (International Collaboration) เพ่ือส/งเสริมงานในทุกพันธกิจ 

สวทช. สรางกลไกการบริหารคอนซอร�เทียม/เครือข ายที่จะส งเสริมใหงานวิจัยนําไปใชประโยชน� ในป. 
๒๕๖๑ ดําเนินงานทั้งในส วนของการระบุเป&าหมายและแผนกิจกรรมการผลักดันคอนซอร�เทียมสําคัญ โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่เปLนรูปธรรม เช น (๑) คอนซอร*เทียมกล2วยไม2ไทย สวทช. ร วมเปLนหน วยงานหลักจัดทํา (ร าง) 
ยุทธศาสตร�กลวยไม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในส วนยุทธศาสตร�ท่ี ๒ เนนการพัฒนากลวยไมคุณภาพดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใหตรงตามความตองการของตลาด และสรางประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มสินคามูลค าสูง  
(๒) คอนซอร*เทียมการผลิตรถโดยสารไฟฟ\าไทย สวทช. ร วมกับหน วยงานพันธมิตร อาทิ การไฟฟ&าฝ�ายผลิตแห ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ&านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ&าส วนภูมิภาค (กฟภ.) และองค�การขนส งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ลงนามความร วมมือดานการวิจัยและพัฒนาในโครงการ “การพัฒนารถโดยสารประจําทางใชแลวของ
องค�การขนส งมวลชนกรุงเทพเปLนรถโดยสารไฟฟ&า” โดยมอบให สวทช. บริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ภายใตโครงการฯ ซึ่ง สวทช. ไดประกาศรับขอเสนอโครงการแลวเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อส งเสริมขีด
ความสามารถของผูประกอบการรถโดยสารของไทยในการประกอบรถไฟฟ&า นอกจากน้ี ไดจัดทําบทวิเคราะห�ความ
เปLนไปได ความคุมค าในการนํารถโดยสารไฟฟ&าที่ไดรับการพัฒนามาขยายผลใชงานเปLนรถโดยสารประจําทางจริง 
เพื่อสรางมูลค าทางเศรษฐกิจไทยใหสูงข้ึน และสรางขีดความสามารถแข งขันกับต างประเทศ (๓) คอนซอร*เทียม 
CCTV สวทช. ไดร างขอเสนอโครงการพัฒนามาตรฐาน CCTV และจัดต้ัง “สมาคมระบบกลองวงจรป�ดอัจฉริยะ
ไทย” และ (๔) คอนซอร*เทียมด2านสุขภาพและการแพทย* สวทช. ดําเนินโครงการความร วมมือเครือข ายพันธมิตร
เพื่อการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย� ร วมกับคณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (มอ.) 
จัดทํากลไกการดําเนินการในรูปแบบโครงการวิจัยฯ จัดต้ังคณะกรรมการร วม สวทช. – มอ. เพื่อคัดกรองโครงการ 
ซึ่งอยู ระหว างการพัฒนาเปLนขอเสนอโครงการ นอกจากน้ี สวทช. ไดลงนามความร วมมือใน “โครงการวิจัยและ
พัฒนาการใชขอมูลพันธุกรรมมนุษย�เพื่อประโยชน�ทางการแพทย�และสาธารณสุขไทย” เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ ร วมกับ ๑๐ หน วยงาน เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการนําขอมูลพันธุกรรมมนุษย�ไปใชตามแนวทาง
การแพทย�แม นยํา (Precision Medicine) โดยมีคณะทํางานจาก สวทช. ร วมจัดทําแผนยุทธศาสตร�ระดับชาติดาน
การแพทย�แม นยํา ป. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ เพื่อนําเสนอต อรัฐบาล เปLนการยกระดับระบบบริหารจัดการและประมวลผล
ขอมูลจีโนมิกส�ของประเทศไทย 

กลยุทธ*ที่ ๓: ส/งเสริมกลไกด2านออกแบบและวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาต2นแบบที่มีคุณภาพพร2อมถ/ายทอดได2 
การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาตนแบบใหสามารถนําไปผลิตใชงานจริง ตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค ทั้งดานราคาและคุณภาพ ตองดําเนินการร วมกับกลุ มเป&าหมายทั้งในส วนของผูผลิตและผูใชงาน ต้ังแต ข้ัน
การกําหนดโจทย�วิจัย การวิเคราะห�การตลาดและโอกาสการนําไปใชประโยชน� การวิเคราะห�กฎระเบียบและ
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มาตรฐานท่ีเก่ียวของเพื่อกําหนดเปLนเง่ือนไขหรือเป&าหมายในการทําวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ใน
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ไดวางแนวทางจัดต้ัง Central Workshop เพื่อเปLนศูนย�รวมงานบริการดาน
การออกแบบและวิศวกรรมของ สวทช. และร วมดําเนินงานในการกําหนดเป&าหมายส่ิงส งมอบ (Targeted Output 
Profile: TOP) ของประเด็นมุ งเนนในป. ๒๕๖๑ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของทั้ง ๕ ประเด็นมุ งเนน เช น 
ประเด็นมุ งเนนการสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย ไดจัดทําแผนดําเนินการโครงการตลอดท้ัง
กระบวนการ ไดแก  กระบวนการพัสดุ จัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การติดต้ังและส งมอบ โดยจัดทํา critical 
path method เพื่อหาจุดวิกฤตของกระบวนการผลิต DentiiScan ท่ีเปLนการใหบริการทางทันตกรรมดวยเครื่อง 
DentiiScan ที่ผลิตโดยคนไทย รวมถึงพัฒนาตนแบบเครื่องมืออุปกรณ�ดานสุขภาพและสาธารณสุข เช น เกาอ้ีทํา
ฟiนสําหรับคนไขท่ัวไป และคนไขที่ใชเกาอ้ีลอเล่ือน และจัดทําอุปกรณ�ทําความสะอาดหัววัดใตนํ้า นอกจากน้ียัง
สนับสนุนการถ ายทอดแนวคิดการบริหารจัดการการผลิต (operation management) ใหกับหน วยงานต าง ๆ 
ภายใน สวทช. อาทิ ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สถาบันวิทยาการ สวทช. สายงาน
บริหารการวิจัยและพัฒนา และสายงานบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อเปLนแนวทางใหผูปฏิบัติการมีความรูความ
เขาใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบและวางแผนงานวิจัย โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตต้ังแต 
ตนทาง 

กลยุทธ*ที่ ๔: ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต/าง ๆ เพ่ือให2ทุกภาคส/วนของสังคมไทยมีการลงทุน
และใช2นวัตกรรมมากข้ึน เช/น ส/งเสริมโครงสร2างพ้ืนฐานด2านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพ้ืนที่ 
EECi มาตรการส/งเสริมการใช2นวัตกรรมไทยผ/านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืน ๆ 

การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ดําเนินงานเปLนลักษณะโครงการ
ขนาดใหญ ของประเทศ สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปLนผูดูแลโครงการท้ังหมดท่ี
เก่ียวของกับ EECi ของหน วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และเปLนผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ 
BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต างประเทศ รวมทั้งดําเนินกิจกรรมสนับสนุน
เพื่อผลักดันโครงการ ไดแก  การสรรหาบุคลากรไปทํางานในพื้นที่ EECi การจัดทํา EECi industrial technology 
roadmap ท้ัง ๕ เรื่อง ซ่ึงไดรายงานความกาวหนาและแนวทางการจัดทํา roadmap ในที่ประชุมผูบริหาร สวทช. 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการศึกษาแนวโนมความตองการของตลาด เทคโนโลยีในอนาคต และระดับ
ความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศ ในการขับเคล่ือนแผนที่นําทางสู การปฎิบัติ ดําเนินการจัด roadshow 
นําเสนอแผนต อบริษัทเอกชน ซึ่งภาคเอกชนเห็นชอบต อแผนที่นําทางที่จัดทําและพรอมร วมผลักดันใหเห็นผลเปLน
รูปธรรม ส วนการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการ ไดใหการพัฒนา
เทคโนโลยีเชิงลึกแก  SMEs ในพื้นที่ EECi จํานวน ๑๐๑ ราย (โดยเปLน SMEs ฐานชีวภาพ ๖๐ ราย) และบ มเพาะ
ผูประกอบการฐานชีวภาพ จํานวน ๑๓ ราย รวมเปLนทั้งหมด ๑๑๔ ราย นอกจากน้ี อยู ระหว างการออกแบบ
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โครงสรางพื้นฐานและการก อสรางที่วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง โดยพัฒนาผังแม บทและออกแบบกลุ มอาคาร 
EECi ระยะท่ี 1A แลวเสร็จ 

สวทช. อยู ระหว างจัดทําแผนยุทธศาสตร�และฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรม
เป&าหมาย (National Quality Infrastructure: NQI) โดยเริ่มจากการทบทวนทิศทาง แนวโนมอุตสาหกรรม และ
ใชขอมูลจาก Asian Development Bank มาประกอบการจัดทํา (ร าง) roadmap ของ ๖ อุตสาหกรรมเป&าหมาย 
ไดแก  ยานยนต�สมัยใหม  (EV) อากาศยาน เครื่องมือแพทย� อิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ อาหารเพื่ออนาคต หุ นยนต�และ
ระบบอัตโนมัติ โดยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะ
แบบออนไลน�ต อ (ร าง) รายงานฉบับสมบูรณ�ฯ ผ านเว็บไซต� มีการปรับปรุง (ร าง) รายงานฯ และยก (ร าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศระยะ ๑๐ ป. (พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๗๑) แลวเสร็จ 

นอกจากน้ี สวทช. ผลักดันกลไกการจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพื่อเปLนมาตรการส งเสริมและผลักดัน
งานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย างมีคุณภาพ และเปLนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิต
ผลิตภัณฑ�และบริการที่เปLนนวัตกรรม เน่ืองจากรัฐบาลไดใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการ
สรางนวัตกรรม โดยกําหนดใหการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เอ้ืออํานวย เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองเปLนหน่ึงนโยบายท่ีสําคัญ ซึ่งสถานภาพการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสะสมต อเน่ือง  
ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการย่ืนแบบคําขอมาท่ี สวทช. จํานวน ๕๒๙ ผลงาน ไดรับการอนุมั ติจาก 
คณะกรรมการฯ จํานวน ๒๗๐ ผลงาน สํานักงบประมาณอยู ระหว างตรวจสอบราคาจํานวน ๒๙ ผลงาน ไดรับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนจากสํานักงบประมาณ จํานวน ๒๒๖ ผลงาน 

กลยุทธ*ที่ ๕: สร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย 
กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน* กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
ระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส/งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการระบบสารสนเทศให2สนับสนุน
การบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่มีความคล/องตัว ลดความซ้ําซ2อน 

สวทช. ใหความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนและส งเสริมการทํางานของบุคลากร สวทช. 
ในภารกิจสําคัญ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ณ ส้ินป.งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี (๑) สวทช. มีการปรับโครงสราง
องค�กรใหสอดคลองกับทิศทางองค�กรที่เปล่ียนไปและแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ โดยเนนโครงสรางฯ  
ที่สอดคลองกับการดําเนินงานของ ๗ กลุ มภารกิจ เช น การพัฒนาขีดความสามารถดานวิจัยที่แบ งออกเปLน 
research pillars มีโครงสรางท่ีบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ที่สําคัญ ไดแก  National S&T Infrastructure และ National Quality Infrastructure ตลอดจนกลุ ม Focus 
Centers ที่จะนํา วทน. ออกสู เชิงพาณิชย� และ วทน. สู ภูมิภาค (๒) สวทช. มีการทบทวนและออกแบบกลไกการ
บริหารบุคลากรใหสอดคลองกับลักษณะงานที่เกิดข้ึนใหม  เช น โครงการตามประเด็นมุ งเนน ไดแก  กลไกการบริหาร
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ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� โดย สวทช. ทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน�ที่รองรับลักษณะงานที่เกิดข้ึน
ใหม  และส่ือสาร rewarding system ในเชิงค าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินและไม ใช ตัวเงินใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของทีมและบุคคล มีการเทียบเคียงแนวทางการจ ายค าตอบแทนและสวัสดิการกับองค�กรที่มีพันธกิจ
ใกลเคียงกัน เพื่อรองรับโครงสรางและลักษณะงานใหม ต้ังแต ป. ๒๕๖๒ เปLนตนไป และมีกลไกการส่ือสารและ
ช องทางเป�ดรับความคิดเห็นออนไลน� (๓) สวทช. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรวิจัย ดวยกิจกรรม
สรางการมีส วนร วมของกลุ มเป&าหมายระดับต าง ๆ เช น R&D sharing และ Integrated Technology Platform 
Seminar นอกจากน้ี ยังส งเสริมใหผูรับทุนใหม ในระดับปริญญาโท-เอก และ postgraduate มาทํางานร วมกับ
นักวิจัย สวทช. ตามโจทย�ประเด็นมุ งเนน ๕+๓ โดยดําเนินการในโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีไทย (TGIST) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (๔) จัดสภาพแวดลอม และและสวัสดิการรองรับคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับบุคลากรท่ีจะเดินทาง
ไปทํางานท่ี EECi โดยสามารถเดินทาง และใชส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับการทํางานไดต้ังแต เดือนกันยายน 
๒๕๖๑ เปLนตนไป 

นอกจากน้ี สวทช. ยังส งเสริมระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยจัดทํา
แนวนโยบายและนําเครื่องมือต าง ๆ มาสนับสนุนนักวิจัย ไดแก  การประกาศนโยบายการบันทึกขอมูลงานวิจัย  
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ การเผยแพร คู มือการบันทึกขอมูลงานวิจัย และแนวทางการมีช่ือในผลงานวิจัย 
(authorship) รวมถึงจัดทําระบบรองเรียนดานจริยธรรมการวิจัยออนไลน� ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 
(plagiarism) เพื่อใชในระบบ myPerformance ซ่ึงเปLนระบบท่ีบันทึกผลงานของนักวิจัย อีกท้ัง บูรณาการระบบ
สารสนเทศใหสนับสนุนการบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่มีความคล องตัว ลดความซํ้าซอน โดยเช่ือมต อ
ระบบสารสนเทศต าง ๆ เช น ระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ (PABI2) กับกลุ มระบบบริหารงานขาย 
(mySales, myProperty, myCC) และระบบบริหารโครงการ (myProject) เช่ือมต อระบบการวัดความพึงพอใจ 
(ECS) กับระบบบริหารงานขาย mySales ในส วนของบริการวิเคราะห�ทดสอบ และงานรับจางวิจัย/บริการท่ี
ปรึกษา/บริการเทคนิควิชาการแลว รวมท้ังพัฒนาและทดสอบการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลลูกคา (CRM) 
ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และยกระดับบริการระบบเครือข ายคอมพิวเตอร�
สําหรับเช่ือมต ออุปกรณ� (network access) โดยมีการติดต้ังอุปกรณ�เพิ่มเติม และเป�ดใหบริการ wifi account 
(NSTDA-Guest) แบบ self-service ผ านตู Kiosk ณ อาคารสํานักงานกลาง ศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�
ประเทศไทย บานวิทยาศาสตร�สิรินธร Co-Working Space และอาคารโยธี 
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๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ/มวิจัยวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แผนกลยุทธ� ฉบับที่ ๖.๑ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สวทช. คัดเลือกประเด็นมุ งเนนท่ีจะดําเนินการเพื่อสราง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปLนท่ีประจักษ�ภายในป. ๒๕๖๔ โดยเนนดําเนินการใน ๕ เร่ือง ไดแก  สารให
ประโยชน�เชิงหนาที่และนวัตกรรมอาหาร ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย  
เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลไก
สนับสนุนในพันธกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญ ท่ีจะนําไปสู การใชประโยชน�ในวงกวาง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช
ประโยชน�ในหลายคลัสเตอร� ตลอดจนดําเนินงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (platform technology) ท่ีสําคัญใน
อนาคต ๔ ดาน ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี โดยมีตัวอย าง
ผลงาน ดังน้ี 

๓.๓.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวนท้ังส้ิน ๑,๕๑๗ โครงการ แบ งเปLน
โครงการใหม  ๔๓๖ โครงการ โครงการต อเน่ือง ๑,๐๘๑ โครงการ และในจํานวนดังกล าวเปLนโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๔๙๕ โครงการ 

ตัวอย/างผลงานตามแผนงานประเด็นมุ/งเน2น 

(๑) สารให2ประโยชน*เชิงหน2าที่และนวัตกรรมอาหาร 
ตัวปรับเนื้อสัมผัสสําหรับอาหารบดเค้ียวง/ายประเภทเน้ือสัตว* ผลิตภัณฑ�อาหารประเภทเน้ือสัตว� 

โดยเฉพาะเน้ือแดงและผลิตภัณฑ�เน้ือสัตว�แปรรูป มักถูกมองจากผูบริโภคว าใหผลเชิงลบต อสุขภาพ โดยก อใหเกิด
ความเส่ียงต อโรคต าง ๆ เช น โรคหัวใจ และมะเร็งลําไส นอกจากน้ีเน้ือสัตว�ยังมักบดเคี้ยวและย อยยาก ดังน้ัน 
ผูบริโภคสมัยน้ีท่ีใหความใส ใจเรื่องสุขภาพ จึงลดการบริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตว�ลง แมเน้ือสัตว�น้ันจะเปLนแหล ง
โปรตีนสําคัญและเปLนแหล งสําคัญของวิตามินและธาตุอาหารท่ีเปLนประโยชน� เช น บี๑๒ เหล็ก และสังกะสี  
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�เน้ือสัตว�ใหเปLนอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟiงก�ชัน จึงเปLนแนวทางหน่ึงท่ีจะช วยลด
ความเส่ียงต อโรคที่เกิดจากการบริโภคเน้ือสัตว� และส งเสริมใหการบริโภคเน้ือสัตว�น้ันไดรับสารอาหารอย าง
เหมาะสม เช น การเพิ่มคุณค าทางโภชนาการโดยการนําวัตถุดิบหรือสารสกัดจากธรรมชาติมาใชทดแทนไขมัน และ
เติมสารสําคัญท่ีช วยลดความเส่ียงต อโรค ดวยเหตุน้ี กลุ ม food rheology เอ็มเทค สวทช. จึงไดวิจัยและพัฒนา
อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟiงก�ชัน เริ่มจากตัวปรับเน้ือสัมผัสสําหรับอาหารบดเค้ียวง าย ซึ่งเปLนของผสมระหว าง 
thermoreversible gel และ food hydrocolloids เพื่อทําหนาที่เปLน food binder, fat replacer และ texture 
modifier ไปพรอมกัน ตัวปรับเน้ือสัมผัสน้ีสามารถนําไปต อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารผูสูงอายุและผลิตภัณฑ�
อาหารฟiงก�ชันได นอกจากน้ี ยังนําตัวปรับเน้ือสัมผัสดังกล าวมาทดลองเตรียมผลิตภัณฑ�ที่มีความนุ มและบดเคี้ยว
ง ายที่มี lean meat บดหยาบจากเน้ือหมูหรือเน้ือวัวเปLนองค�ประกอบหลัก (เน้ือสัตว�มากกว ารอยละ ๗๐) โดย
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ผลิตภัณฑ�ที่ไดใหเน้ือสัมผัสคลายคลึงกับสเต�กที่เปLนช้ิน อีกท้ังมีค าปริมาณของแข็งท่ีสูญเสียระหว างการตม 
(cooking loss) ในช วง 15 – 25%  และ WBSF (Warner Bratzler Shear Force) ในช วง 3 - 10 N (เปรียบเทียบ
กับ USDA certified very tender beef จะมีค า cooking loss < 25%  และ WBSF < 38.1 N) ปiจจุบันไดต อ
ยอดผลงานเปLนสเต�กเน้ือนุ มจากเน้ือวัวท่ีมีความเหนียวสูง และไดส งมอบสูตรสเต�กหมูบดเคี้ยวง ายใหกับ
บริษัทเอกชนเรียบรอยแลว 
 

 
 

(๒) ระบบขนส/งสมัยใหม/ 
แบตเตอร่ีต2นแบบสําหรับรถยนต*น่ังไฟฟ\า (อุ/นใจ จ/ายจริง แหล/งพลังงานขับเคล่ือนยานยนต*แห/ง

อนาคต) เน่ืองจากแบตเตอร่ียังคงเปLนแหล งพลังงานหลักของยานยนต�ไฟฟ&าในปiจจุบันและตามการคาดการณ�ใน
อนาคตอย างนอยอีกสิบป.ขางหนา อีกทั้งรอยละ ๕๐ ของค าใชจ ายในการผลิตยานยนต�ไฟฟ&าจะอยู ท่ีหน วยกักเก็บ
พลังงานซึ่งก็คือแบตเตอรี่ การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมีความสําคัญย่ิง สถานภาพปiจจุบันประเทศไทยยังไม มีการผลิต
แบตเตอรี่สําหรับยานยนต�ไฟฟ&าในประเทศ ทีมวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ประเทศในการผลิตแบตเตอรี่ และตองการส งเสริมใหเกิดองค�ความรูข้ึนในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาแพ็ก
แบตเตอรี่สําหรับรถยนต�น่ัง จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาแพ็กแบตเตอร่ีขึ้น มีจุดมุ งหมายท่ีจะพัฒนาตนแบบแพ็ก
แบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนสําหรับใชงานในรถยนต�น่ังไฟฟ&า โดยเบื้องตนจะเปLนการสรางตนแบบแพ็ก
แบตเตอรี่สําหรับการใชงานในรถยนต�น่ังเล็กตนแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งปiจจุบันใชแพ็กแบตเตอรี่นําเขา แพ็กแบตเตอรี่ที่จะวิจัยพัฒนาจะประกอบดวย เซลล�
แบตเตอรี่ประกอบข้ึนเปLนโมดูล และจากโมดูลประกอบเปLนแพ็กขนาดอย างนอย ๘ กิโลวัตต�ช่ัวโมง ซึ่งเปLนขนาดที่
สามารถบรรจุอยู ในรถแทนที่แพ็กเดิมและสามารถทํางานร วมกับรถยนต�ตนแบบใหสามารถขับเคล่ือนได โดยมี
วงจรควบคุมการทํางานของแบตเตอรี่ (battery management system) ท้ังที่เปLนระบบไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� 
และระบบควบคุมความรอน (thermal management system) รวมถึงระบบป&องกันความปลอดภัย ที่พัฒนาข้ึน
เองภายในประเทศ โดยคุณสมบัติของแพ็กแบตเตอรี่ ไดแก  (๑) 22P16S ๔ โมดูล จํานวนเซลล� ๑,๔๐๘ กอน  
(๒) แรงดันไฟฟ&าระบุ ๕๙.๒ โวลต� (๔๘ - ๖๗.๒ โวลต�) (๓) ความจุไฟฟ&า ๒๒๘.๘ แอมแปร�-ช่ัวโมง (๔) พลังงาน 

อนภุาคเนื 	อสตัว์บดหยาบจาก 
lean meat (< 2.5% fat) 
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๑๓.๕๔ กิโลวัตต�ช่ัวโมง (๕) ระยะทางท่ีว่ิงได (ตาม Driving cycle standard ECE-15) ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร 
(๑๒.๕ กิโลเมตรต อ ๑ กิโลวัตต�ช่ัวโมง) และ (๖) วัสดุ/ช้ินส วน ซึ่งส วนใหญ ผลิตในประเทศไทย โครงการน้ีมี
จุดมุ งหมายที่จะสรางองค�ความรูดานการพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อสรางองค�ความรูดานการวิจัย
พัฒนาแบตเตอรี่รวมถึงระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็กในประเทศ มุ งไปสู การวิจัยเพื่อมี
รถยนต�ไฟฟ&าโดยคนไทย ปiจจุบันทดสอบและสาธิตใชงานกับตนแบบรถยนต�น่ังไฟฟ&าขนาดเล็ก และส งมอบใหกับ
สถาบันยานยนต�ซึ่งเปLนหน วยงานผูร วมสนับสนุน 
 

   
 

(๓) การสร2างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 
บริการถ/ายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงพูดเป[นข2อความ (captioned phone service) 

ระบบบริการถ ายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงพูดเปLนขอความ เปLนบริการท่ีช วยใหคนท่ีมีปiญหาทางการไดยิน 
(คนหูตึง) ใหสามารถส่ือสารกับคนหูดีได โดยข้ันตอนการใชงานเริ่มจากคนท่ีมีปiญหาทางการไดยินโทรเขา
ศูนย�บริการที่มีเจาหนาท่ีถอดความเสียงพูดประจําอยู  เมื่อเจาหนาท่ีถอดความรับสายคนที่มีปiญหาทางการไดยิน 
เจาหนาท่ีถอดความเสียงพูดจะโทรออกไปยังเบอร�ที่คนมีปiญหาทางการไดยินตองการสนทนา เม่ือคนหูดีปลายทาง
รับสายและเริ่มพูด เจาหนาท่ีถอดความเสียงพูดก็จะเริ่มถอดความเสียงของคนหูดีแลวส งขอความใหกับคนที่มี
ปiญหาทางการไดยิน คนที่มีปiญหาทางการไดยินก็จะไดยินทั้งเสียงพูดของคนหูดีและขอความที่ถอดความเสียงไป
พรอมกัน ดวยวิธีการน้ีทําใหคนที่มีปiญหาทางการไดยินเขาใจในส่ิงที่คนหูดีพูดได จุดเด นและประโยชน�ของ
เทคโนโลยีดังกล าว คือ (๑) มีฟiงก�ชัน Interactive Voice Response (IVR) บนระบบโทรศัพท�ตอบรับอัตโนมัติ  
(๒) มีฟiงก�ชัน Real Time Text (RTT) สําหรับแสดงผลแบบทันต อเวลา ทําใหผูรับเห็นขอความท่ีผูส งกําลังพิมพ�อยู  
โดยที่ผูส งยังไม กดส งไปให (๓) มีฟiงก�ชัน Customer Relationship Management (CRM) สําหรับเจาหนาที่รับ
เรื่อง และ (๔) มีฟiงก�ชันเช่ือมต อระบบแปลงเสียงพูดเปLนขอความแบบทันต อเวลา (Real Time Speech to Text 
system) โดยเทคโนโลยีน้ีไดเขาถึงกลุ มลูกคาและผูใชงานเป&าหมาย ไดแก  คนที่มีปiญหาทางการไดยิน คนท่ัวไปท่ี
ตองการส่ือสารกับคนที่มีปiญหาทางการไดยิน (คนหูตึง) และศูนย�บริการถ ายทอดการส่ือสารแห งประเทศไทย ซึ่งมี
กลุ มนักลงทุนเป&าหมายที่จะนําเทคโนโลยีไปต อยอด เช น บริษัทดาน Call Center และหน วยงานรัฐท่ีใหบริการ 
Call Center ปiจจุบันบริการถ ายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงพูดเปLนขอความ ไดต อยอดงานวิจัยในระดับ
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ตนแบบภาคอุตสาหกรรม และไดติดต้ังระบบบริการไวท่ีศูนย�บริการถ ายทอดการส่ือสารแห งประเทศไทย ซึ่งเป�ด
ใหบริการใหกับคนหูตึงเรียบรอยแลว 
 

 
 

(๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ 
ต2นแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือผลิตก�าซชีวภาพ แบบ fexible substrate ก�าซชีวภาพเปLน

ทางเลือกของแหล งพลังงานหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพสูง ประกอบกับประเทศไทยมีของเสียและของเหลือจาก
การเกษตรและกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจํานวนมาก ซึ่งเปLนแหล งวัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับการผลิต
ก�าซชีวภาพ เช น ของเสียจากฟาร�มปศุสัตว� และนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ไบโอเทค 
สวทช. จึงดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อผลิตก�าซชีวภาพ แบบ fexible substrate  
ในอุตสาหกรรมผลิตแป&งมันสําปะหลัง นํ้าตาล นํ้ามันปาล�ม และฟาร�มสุกร เปLนการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
ตรึงฟ�ล�มจุลินทรีย�ไม ใชอากาศ โดยทําใหจุลินทรีย�ยึดเกาะกับตัวกลาง เพื่อใหจุลินทรีย�อยู ภายในระบบไดยาวนาน
และปริมาณมากที่สุด ทําใหมีการย อยสลายสารอินทรีย�ภายในระบบมากข้ึน ส งผลใหระบบมีประสิทธิภาพสูง  
ใชระยะเวลาในการบําบัดนํ้าเสียและผลิตก�าซชีวภาพนอย ทีมวิจัยไดศึกษาประชากรกลุ มจุลินทรีย�ในระบบบําบัด
นํ้าเสียแบบไรอากาศเพื่อผลิตก�าซชีวภาพในระบบตนแบบขนาดถัง ๕๐ ลูกบาศก�เมตร โดยศึกษาดานความสัมพันธ�
ของยีนท่ีเก่ียวของกับจุลินทรีย�ในกลุ ม Methanogens และติดตามคุณภาพของจุลินทรีย� รวมถึงศึกษายีนท่ี
เก่ียวของกับการผลิตมีเทน ทําใหไดขอมูลเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการศึกษา
ความสัมพันธ�ต อไป ปiจจุบันได ติด ต้ังและออกแบบระบบตนแบบระดับอุตสาหกรรม ท่ีโรงงานแป& ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาค าพารามิเตอร�ต าง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบระบบและอยู ระหว างติดต้ังระบบ
ตนแบบอุตสาหกรรมที่โรงงาน รวมท้ังทดสอบเดินระบบและติดตามผลการเดินระบบ นอกจากน้ียังเตรียมการ
ประสานดานการก อสราง วางแผนการออกแบบระบบระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการประสานเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
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ใหกับโรงงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดตนแบบระบบบําบัดประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปLนการส งเสริม
สนับสนุนการผลิตก�าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นําไปสู การกระตุนใหเกิดการลงทุนหรือ
การยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตก�าซชีวภาพในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

 
 

(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน 
การบูรณาการข2อมูลเชิงพ้ืนที่กับข2อมูลจากการสํารวจระยะไกล เพื่อใช2เป[นดัชนีติดตามการให2ผล

ผลิตข2าวในประเทศไทย เปLนการบูรณาการการวิจัยระหว างหน วยงานที่เก่ียวของ ทั้งดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร รวมท้ังสภาพภูมิอากาศ ไดแก  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มูลนิธิรวมใจพัฒนา และ สวทช.  
เพื่อเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของพืช การใหผลผลิต ปiจจัยภายนอกที่ส งผลต อผลผลิต การเขตกรรมและ 
การปฏิบั ติดูแลรักษาในแปลงปลูก โดยดําเนินการในพื้นท่ีปลูกขาวหลักของประเทศในแต ละภูมิภาค  
การดําเนินการวิจัยจะเก็บขอมูลค าการสะทอนแสงของขาวในช วงคล่ืนที่สายตามองเห็น (visible) และช วงคล่ืน
อินฟราเรดใกล (near infrared) จากขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากร เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว าง 
multispectral index ต าง ๆ ท่ีวิเคราะห�ไดจากขอมูลภาพถ ายดาวเทียมกับขอมูลสํารวจจากภาคสนาม เพื่อหา
ดัชนีท่ีเหมาะสมในการประเมินความสมบูรณ�ของขาว และประมาณการผลผลิตสําหรับพื้นที่ปลูกขาวของประเทศ
ไทย และเพื่อการคาดการณ�ผลกระทบของสภาพแวดลอมต อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตอย างรวดเร็วและ 
ทันการณ� เพื่อนําไปสู การพัฒนาระบบติดตาม คาดการณ� เตือนภัย และระบบช วยในการตัดสินใจสําหรับบริหาร
จัดการในการผลิตขาว (decision support system) ในระดับประเทศลงมาจนถึงระดับแปลงปลูก เพื่อใหสามารถ
แกไขปiญหาไดอย างเปLนระบบ ปiจจุบันคณะนักวิจัยไดขอมูลสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม โดยใชขอมูลค าเฉล่ีย  
๕ ป. fPARmax (Fractional Photosynthetically Active Radiation) และ NDVImax (Normalized Difference 
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Vegetation Index) ใน ๔ ภูมิภาคของประเทศ ไดแก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
เพื่อกําหนดตําแหน งพื้นท่ีศึกษาขอมูลผลผลิตขาวเชิงพื้นท่ี จํานวน ๒๐ จังหวัด โดยเลือกจังหวัดท่ีจะสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นท่ีแลว จํานวน ๘ จังหวัด ดังน้ี ภาคเหนือ ไดแก  จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดลําปาง ภาคกลาง ไดแก  จังหวัดนครสวรรค� และจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก  จังหวัดสุรินทร� และจังหวัดรอยเอ็ด ภาคใต ไดแก  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดปiตตานี นอกจากน้ียังไดเร่ิม
สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นท่ี เช น วิธีการปลูก วิธีการใหนํ้า-ปุ�ย การฉีดยา
ป&องกันโรคและแมลง ในพื้นที่ ตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรีแลว และอยู ระหว างเก็บ
รวบรวมขอมูลผลผลิตขาวและปiจจัยการผลิตเชิงพื้นที่ใน ๘ จังหวัดเป&าหมายท่ีไดคัดเลือกไวจากขอมูลค าเฉล่ีย ๕ ป. 
fPARmax และ NDVImax เพื่อหาความสัมพันธ�ของขอมูลผลผลิตเชิงพื้นท่ีกับขอมูลการสํารวจระยะไกลดวย
ดาวเทียม เพื่อใชเปLนดัชนีติดตามการใหผลผลิตขาวต อไป 
 

 
 

ตัวอย/างผลงานตามแผนงานคลัสเตอร*มุ/งเป\า 

(๑) คลัสเตอร*เกษตรและอาหาร 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข2อมูลทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส*เพ่ือสนับสนุน

เกษตรไทย เดิมการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ดําเนินการโดยหน วยงานในกํากับภายใตกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� โดยเจาหนาที่ของแต ละหน วยงานตองทํางานซ้ําซอนกัน อีกทั้งเกิดขอมูลผิดพลาดจากการอ านลายมือ 
การส งขอมูลมายังส วนกลางในปริมาณมากเม่ือใกลกําหนดส ง ความผิดพลาดในขอมูลเชิงแผนท่ี เน่ืองจากพิกัด
ประกอบดวยตัวเลขจํานวนมากจึงไม เหมาะกับการบันทึกดวยมือ ดวยเหตุน้ีในป. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เนคเทค สวทช. 
จึงดําเนินการบูรณาการขอมูลทะเบียนเกษตรกรโดยออกแบบชุดโครงสรางมาตรฐานเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลดาน
การเกษตร และรวมไวเปLนฐานขอมูลเดียวบนระบบคลาวด�กลางภาครัฐ สะดวกต อการจัดทําภาพรวมขอมูลใน
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รูปแบบต าง ๆ และเปLนศูนย�กลางแลกเปล่ียนขอมูลกับหน วยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ�กับหน วยงาน
อ่ืนของรัฐ และในป. ๒๕๖๑ ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

• ปรับปรุงระบบเช่ือมโยงข2อมูลทะเบียนเกษตรกร ไดแก  ปรับปรุงโครงสรางขอมูล เวลาการ
เช่ือมโยงขอมูล และออกแบบแพลตฟอร�มการจัดเก็บขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อใชจัดเก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลท่ี
มีขนาดใหญ  (big data) ปรับปรุงบริการตรวจสอบขอมูลบุคคลกรมการปกครองใหรองรับการใชสิทธิเฉพาะบุคคล 
เพื่อขยายผลการใชงานใหรองรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ัวประเทศ ติดต้ังและอบรมการใชงานระบบการ
ตรวจสอบขอมูลใหกับกรมประมงและกรมปศุสัตว� 

• ปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน FAARMis ส วนของการวาดแปลงบนแผนที่ดาวเทียม ให
สามารถแสดงและแกไขขอบแปลงกิจกรรมการปลูกพืชที่ใชพื้นท่ีที่มีเอกสารสิทธ์ิและไม มีเอกสารสิทธ์ิ สามารถ
เรียกใชขอมูลรูปแปลงกิจกรรมการปลูกพืชจากฐานขอมูลของกรมส งเสริมการเกษตร เพื่อป&องกันการวาดแปลง
กิจกรรมซ้ําซอนจากระบบอ่ืน รวมท้ังเพิ่มลิงค�สํารองสําหรับเช่ือมโยงขอมูล 

• ปรับปรุงการแสดงผลข2อมูลด2วยภาพ (visualization) โดยปรับปรุงส วนการแสดงผลให
สามารถเรียกใชงานไดสะดวก คนหาขอมูลไดรวดเร็ว แสดงผลขอมูลไดมากข้ึนและถูกตอง รวมทั้งออกแบบและ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร*แม/ข/าย เคร่ืองคอมพิวเตอร*แม/ข/ายเสมือน และ
ระบบเครือข/าย โดยปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร�แม ข ายเสมือนใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่เหมาะสมกับการใชงาน 
ติดตามการใชงานเครือข ายและความปลอดภัยของขอมูลโดยปรับปรุงระบบเฝ&าระวังอัตโนมัติ หากพบความ
ผิดปกติจะมีอีเมลแจงสาเหตุปiญหาต าง ๆ ไปยังผูเก่ียวของ และปรับปรุงส วนการแสดงผลระบบติดตามใหสามารถ
ดูขอมูลเชิงลึก รวมท้ังดําเนินการสํารองขอมูล 
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การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด/างในข2าวและการประเมินความต2านทาน โรคเมล็ดด างเปLน
โรคหน่ึงที่มีความสําคัญต อการผลิตขาว เน่ืองจากมีความหลากหลายของอาการและชนิดของเช้ือราท่ีเปLนสาเหตุ
ของโรค ซ่ึงสามารถพบไดทุกระยะการปลูกขาว ทําใหสูญเสียการงอก รวมท้ังทําใหคุณภาพและปริมาณการผลิต
ขาวลดลง นอกจากน้ี เช้ือราซึ่งเปLนสาเหตุโรคสามารถขยายพันธุ�ไดปริมาณมาก เน่ืองจากเช้ือราสามารถติดไปกับ
เมล็ดพันธุ�ขาวจึงทําใหการกระจายของเช้ือราเกิดไดอย างรวดเร็ว สวทช. จึงสนับสนุนการสํารวจรวบรวมสายพันธุ�
ของเช้ือราซึ่งเปLนสาเหตุโรคเมล็ดด างในแหล งปลูกขาวท่ีสําคัญของประเทศไทย และพัฒนาเทคนิคการประเมิน
ความตานทานโรคเพื่อการปรับปรุงพันธุ�ขาวตานทานโรคเมล็ดด างต อไปในอนาคต จากการสํารวจโรคเมล็ดด างขาว
ในแปลงปลูกขาวของเกษตรกรในประเทศไทย จํานวน ๒๖ จังหวัด ๒๓๘ แปลง พบว าทุกจังหวัดมีการระบาดของ
โรคเมล็ดด างขาว แต มีเปอร�เซ็นต�การเกิดโรคแตกต างกัน ซ่ึงสามารถแยกเช้ือราสาเหตุโรคเมล็ดด างจากการสํารวจ
ได ๕ ชนิด ไดแก  Curvularia lunata, Bipolaris oryzae, Fusarium incarnatum, Sarocladium oryzae 
และ Trichoconiella padwickii นอกจากน้ี ในการประเมินโรคเมล็ดด างขาวบนขาวสายพันธุ�ต าง ๆ โดยปลูกดวย
เช้ือรา ๓ ชนิด (แยกกัน) ไดแก  Curvularia lunata, Bipolaris oryzae และ Fusarium incarnatum พบว าขาว
แต ละพันธุ�แสดงความตานทานหรืออ อนแอต อเช้ือราสายพันธุ�ต าง ๆ แตกต างกัน โดยพันธุ�ขาวท่ีมีลักษณะตานทาน
ท่ีแสดงปฏิกิริยา hypersensitivity reaction ต อเช้ือทั้ง ๓ ชนิด ไดแก  พันธุ� FL496, IR72, กข31, 0-39, 39, 41 
พวงสูง, กข41 และพันธุ� ARC10317 และพันธุ�ขาวที่แสดงลักษณะตานทานถึงตานทานปานกลางต อเช้ือท้ัง ๓ ชนิด 
ไดแก  พันธุ� No.6, ปทุมธานี 1, IR62266, DH103, Mudgo, กข6 ตนเต้ีย, BL+BB, Abhaya, กข49, ขาวประภาษ 
และพวงแกว ซ่ึงสายพันธุ�ตานทานเหล าน้ีสามารถนํามาเปLนพันธุ�ให (donor) เพื่อใชในการปรับปรุงขาวพันธุ�
ตานทานต อโรคเมล็ดด างขาวต อไปในอนาคต ปiจจุบันไดเก็บรักษาเช้ือราซึ่งเปLนสาเหตุของโรคเมล็ดด าง  
เพื่อรักษาแหล งพันธุกรรมของเช้ือราสาเหตุโรคแบบระยะยาว คงคุณสมบัติการก อใหเกิดโรคของเช้ือราไว  
ณ ศูนย� ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) แบบเป�ดเผยสู สาธารณะ  
เพื่อการศึกษาวิจัยและการนําไปพัฒนาต อยอดการวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชน�ต อเกษตรกร และการพัฒนาการผลิต
ขาวคุณภาพต อไป 
  

พ้ืนท่ีสีแดง: พ้ืนที่การสํารวจโรคเมล็ดด างขาวในแปลงปลูกขาว
ของเกษตรกรในประเทศไทย 
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(๒) คลัสเตอร*สุขภาพและการแพทย* 
ระบบออกกําลังกายสมองสําหรับผู2สูงอายุ เปLนระบบประเมินประสิทธิภาพของระบบฟ¡¢นฟูระดับ

ความรูคิดสําหรับผูสูงอายุ ดวยกระบวนการฝ�กฝนคล่ืนสมองแบบป&อนกลับดวยภาพจากคอมพิวเตอร� ดวยการ
จดจําตําแหน ง จดจํารูปแบบ ความสามารถในการประมวลผลภาพท่ีรวดเร็ว ความสามารถในการจดจําภาพท่ี
ซับซอน ความสามารถในการจดจําตําแหน งและลําดับของเหตุการณ� ความสามารถในการจับคู ภาพและรูปแบบท่ี
คลายคลึงกัน และความสามารถในการตัดสินใจ โดยใชระบบคอมพิวเตอร�ในการประมวลผลคล่ืนไฟฟ&าสมอง 
ปiจจุบันอยู ระหว างดําเนินการขอทดสอบการใชงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเครือข าย 
จํานวน ๕ แห ง ไดแก  สถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพระนารายณ�มหาราช 
จังหวัดลพบุรี ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ 
 

(๓) คลัสเตอร*พลังงานและส่ิงแวดล2อม 
การพัฒนาชุดเอนไซม*เพ่ือพัฒนาระบบเอนไซม*สําหรับผลิตนํ้าตาลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส 

เปLนการดําเนินงานเพื่อสราง enzyme library ในการย อยชีวมวลเพื่อใชในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ 
(biorefinery) และพัฒนาชุดของเอนไซม� (เอนไซม�เซลลูเลส เอนไซม�เฮมิเซลลูเลส และเอนไซม�อ่ืน ๆ) เพื่อผลิต
นํ้าตาลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส โดยอาศัยหลักการทํางานส งเสริมกัน (synergistic action) เปLนชุดเอนไซม�รีคอม
บิแนนท� จํานวน ๑๕ ชนิด ประกอบดวย core enzymes, accessory enzymes และ auxiliary enzymes จาก
จุลินทรีย�ต าง ๆ ท่ีทํางานส งเสริมกันในการย อยชีวมวล และระบบเอนไซม�ที่ประกอบดวยเอนไซม�รีคอมบิแนนท�ท่ี
ทํางานส งเสริมกันในการย อยชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเปLนนํ้าตาล ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว าหรือเทียบเท าเอนไซม�เซลลู
เลสทางการคา และสามารถผลิตในราคาท่ีแข งขันกับเอนไซม�ทางการคาได จากการดําเนินงานไดสิทธิบัตรเรื่อง 
“สูตรผสมเอนไซม�สําหรับย อยวัสดุชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเปLนนํ้าตาล” และอนุสิทธิบัตรเรื่อง “เอนไซม� AA9 Lytic 
polysaccharide monooxygenase จากจุลินทรีย�ที่เพาะเล้ียงไม ไดในหองปฏิบัติการ” 

การพัฒนายีสต*สําหรับใช2ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส เปLนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการสรางสายพันธุ�ยีสต�ทนรอน ท่ีมีความสามารถทั้งการผลิตเอนไซม�เซลลูเลสไว
ที่ผิวเซลล� และเปล่ียนนํ้าตาลกลูโคสที่ไดจากการย อยดวยเอนไซม�ไปเปLนเอทานอล ซึ่งเปLนส วนหน่ึงในการพัฒนา
กระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสในข้ันตอนเดียว (Consolidated Bioprocessing: 
CBP) โดยใชชีวมวลลิกโนเซลลูโลสตนแบบที่ผ านการปรับสภาพดวยวิธีการที่พัฒนาข้ึนในหองปฏบิัติการ ซึ่งไดชนิด
ของโปรตีนฐาน โปรโมเตอร� และ secretion signal ที่เหมาะสมต อการแสดงออกของเอนไซม�เซลลูเลสที่ผิวเซลล� 
รวมทั้ง gene cassette และ genetic manipulation สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงออกเอนไซม�เซลลูเลส
ที่ผิวเซลล� พบว าตนทุนการผลิตเอนไซม�เท ากับค าใชจ ายในการผลิตเช้ือยีสต�เพื่อใชในกระบวนการหมักเปLน 
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เอทานอล เน่ืองจากกระบวนการ CBP เปLนการรวมข้ันตอนการผลิตเอนไซม�ย อยชีวมวล (เอนไซม�เซลลูเลส เอนไซม�
เฮมิเซลลูเลส) การย อยชีวมวลดวยเอนไซม� และการหมักเอทานอลจากนํ้าตาลไวในถังหมักเดียวกัน ปiจจุบันอยู 
ระหว างศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต อกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสในข้ันตอนเดียว โดย
ใชเช้ือยีสต�ทนรอนที่พัฒนาข้ึนโดยใชเอนไซม�ลดลงอย างนอยรอยละ ๔๐ เม่ือเทียบกับกระบวนการมาตรฐาน 
 

(๔) คลัสเตอร*ทรัพยากรชีวภาพ 
การวิจัยปะการังเพื่อส/งเสริมการท/องเที่ยวทางทะเลอย/างย่ังยืน เปLนการสรางความสามารถใน

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังโขด (Polites lutea) โดยพบว าปะการังโขดในทะเลฝi£งอ าวไทย
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว าฝi£งอันดามัน พรอมท้ังสรางฐานขอมูล reference transcriptome ของ
ปะการังโขดไวที่หน วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ไบโอเทค สวทช. และยังมุ งเป&าสรางความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรดานพันธุศาสตร�ของปะการัง นอกจากน้ีไดพัฒนากรอบงานวิจัยพันธุศาสตร�ของปะการัง สาหร าย 
ซูแซนเทลล่ี และจุลินทรีย� โดยเนนศึกษาปะการังในเขตนํ้าต้ืน (reef flat) พัฒนาศูนย�ขอมูลชีวโมเลกุลของปะการัง 
สรางฐานขอมูลพันธุกรรมปะการัง และพัฒนาบุคลากรร วมกับมหาวิทยาลัยเครือข ายต อไป 

 

 
 

(๕) กลุ/มโปรแกรมวิจัย Cross Cutting Technology 
โครงการ CCTV ด2านความม่ันคง ณ จังหวัดลพบุรี ปiญหาเร่ืองความปลอดภัยบนทองถนนมีเพิ่ม

มากข้ึน เน่ืองจากการฝ�าฝ¡นกฎจราจร และความไม มีระเบียบวินัยของประชาชน ดวยเหตุน้ี สวทช. จึงไดพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีการประมวลภาพ เพื่อช วยตรวจจับผูกระทําผิดกฎจราจร และช วยป&องกันการฝ�าฝ¡นกฎจราจร  
โดยร วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห งเอเชีย (เอไอที) ดําเนินโครงการแพลตฟอร�มวิเคราะห�ภาพเคล่ือนไหว สําหรับ 
CCTV ดานความมั่นคง ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ไดแก  (๑) ระบบตรวจจับการขับรถเร็วอัตโนมัติ โดยใช 
การประมวลผลทางภาพร วมกับเทคโนโลยีเลเซอร�หรือเรดาร� นอกจากจากสามารถตรวจจับยานพาหนะท่ีใช
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ความเร็วเกินกว าท่ีกฎหมายกําหนดไดแลว ยังสามารถหาความเร็วเฉล่ียของยานพาหนะแต ละคันท่ีผ านจุดติดต้ังได 
(๒) ระบบตรวจจับการเบียดเสนทึบอัตโนมัติ โดยใชการประมวลผลภาพ มีระบบลบเงาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความ
แม นยําของระบบ (๓) ระบบตรวจจับการขับข่ียานพาหนะฝ�าฝ¡นสัญญาณไฟจราจร โดยติดต้ัง CCTV ในจุดที่มี 
การฝ�าฝ¡นกฎจราจรบ อยครั้ง ซ่ึงซอฟต�แวร�จะตรวจจับเหตุการณ�ต าง ๆ แลวประมวลผลภาพ ระบบสามารถ
บันทึกภาพก อนการกระทําผิด ขณะกระทําผิด หลังการกระทําผิด และบันทึกเปLนคลิปวิดีโอส้ัน ๆ เพื่อใชเปLน
หลักฐานในการออกใบส่ังผ านระบบ ช วยอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรในการตรวจจับผูกระทําผิด 
และช วยลดความอันตรายของการขับข่ีบนทองถนนไดเปLนอย างดี 
 

 
 

ตัวอย/างผลงานตามแผนงานการสร2างความสามารถด2านเทคโนโลยีฐาน 

(๑) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีการเล้ียงเซลล*และการเล้ียงเซลล*ในระดับขยายขนาด: การพัฒนาถังปฏิกรณ*สําหรับ

การบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบการเล้ียงสัตว*นํ้าแบบหมุนเวียน เปLนการพัฒนาถังปฏิกรณ�แบบนํ้า
เสียไหลเปLนช วง (Sequencing Batch Reator: SBR) ขนาดความจุ ๒ และ ๒๐ ลิตร เพื่อนําไปใชในการบําบัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบการเล้ียงสัตว�นํ้าแบบหมุนเวียน โดยอาศัยตะกอนท่ีสะสมในระบบเล้ียงเปLนหัว
เช้ือต้ังตน ใชเมทานอลเปLนสารอินทรีย�คาร�บอนที่มีความเขมขนของซีโอดีต อฟอสฟอรัสเปLน ๗ : ๑ โดยเดินระบบ
แบบไม เติมอากาศต อเน่ือง และมีการเปล่ียนถ ายนํ้าทุกวัน ซึ่งสามารถเพิ่มสัดส วนประชากรจุลินทรีย�ในครอบครัว 
Rhodocyclaceae ซ่ึงอาจเปLนจุลินทรีย�สะสมพอลิฟอสเฟส (Polyphosphate Accumulating Organisms: 
PAOs) ที่เก่ียวของกับการบําบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากรอยละ ๑.๒ ใหกลายเปLนประชากรจุลินทรีย�กลุ ม
หลักรอยละ ๓๗.๒ ปiจจุบันอยู ระหว างพัฒนาตนแบบระบบหมุนเวียนนํ้าสําหรับเล้ียงลูกปลานิลความหนาแน นสูง
เชิงพาณิชย�ร วมกับบริษัทเอกชน และพัฒนากระบวนการบําบัดฟอสเฟสสําหรับนํ้าเสียหลายรูปแบบ รวมท้ังเปLนท่ี
ปรึกษาการเดินระบบหมุนเวียนนํ้าสําหรับการเล้ียงสัตว�นํ้าใหกับบริษัทเอกชน จํานวน ๒ บริษัท 
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(๒) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีวัสดุ 
เทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง: การเตรียมพอลิเมอร*ดูดซึมนํ้าที่

สามารถย/อยสลายได2ทาง ชีวภาพเ พ่ือใช2ประโยชน*ในด2 านบรรจุภัณฑ* เ น้ือ สัตว*  พอลิเมอร� ดูดซึม 
(superabsorbent polymer) เปLนพอลิเมอร�โครงร างตาข ายที่สามารถดูดซึมและกักเก็บนํ้าไวไดสูงอย างนอย ๒๐ 
เท าหรือมากกว านํ้าหนักของตัวมันเองโดยไม มีการเปล่ียนรูปร าง พอลิเมอร�ดูดซึมสามารถนํามาใชประโยชน�ได
หลายดาน เช น ใชเปLนผาออมสําเร็จรูป ผาอนามัย แผ นดูดซึมของเหลว ดินวิทยาศาสตร�สําหรับเพาะปลูก และ
ประโยชน�ทางการแพทย� เช น ตัวนําส งยา วัสดุตกแต งบาดแผล scaffold และ surgical implant device ตัวอย าง
พอลิเมอร�ดูดซึมสังเคราะห� ไดแก  พอลิอะคริลิกแอซิด และอนุพันธ�พอลิอะคริ-ลามายด� โดยสารพวกน้ีจะดูดซึมนํ้า
ไดมากและแปรสภาพเปLนเจล ซ่ึงทําใหสมบัติเชิงกลลดลงและไม สามารถนําไปใชประโยชน�ภายใตแรงกดสูง ๆ ได 
อีกทั้งส งผลเสียต อสภาพแวดลอมในการกําจัดท้ิง ดังน้ันการพัฒนาพอลิเมอร�ดูดซึมนํ้าหรือของเหลวที่สามารถรับ
แรงกดไดสูง และสามารถย อยสลายไดนอกจากจะช วยในดานความแข็งแรงของพอลิเมอร�หลังการดูดซึมแลว ยัง
สามารถกําจัดทิ้งโดยไม ส งผลเสียต อสภาพแวดลอม คณะนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงสังเคราะห�พอลิเมอร�ดูดซึมนํ้าท่ี
สามารถย อยสลายไดทางชีวภาพ ซึ่งพอลิเมอร�ท่ีสังเคราะห� คือ พอลิแล็กติกแอซิดโคไกลซิดิลเมทาคริเลต-บล็อก-
พอลิเอทิลีนไกลคอล-กราฟ-พอลิอะคริลามายด� โดยสมบัติการดูดซึมนํ้าของโคพอลิเมอร�สามารถปรับเปล่ียนเพื่อให
มีสมบัติต าง ๆ กันโดยการปรับเปล่ียนโครงสรางทางเคมี เช น นํ้าหนักโมเลกุล และสัดส วนของพอลิเอธิลีนไกลคอล
ในสายโซ โคพอลิเมอร� นอกจากน้ีเทคนิคการเตรียมโคพอลิเมอร�ก็มีส วนในการเพิ่มความสามารถในการดูดซึมนํ้า 
กล าวคือ โคพอลิเมอร�ที่มีรูพรุนสูงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการดูดซึมนํ้าได อย างไรก็ตามจะเกิดการเสีย
รูปร างไดง ายเมื่อทําการดูดซึมนํ้า เน่ืองจากมีความแข็งแรงตํ่า พอลิเมอร�ที่สังเคราะห�ไดมีความสามารถดูดซึมนํ้าได
ในช วง ๕๐ - ๑,๓๐๐ เปอร�เซ็นต� ข้ึนอยู กับสัดส วนของพอลิเมอร�ท่ีมีความชอบนํ้าที่อยู ในโครงสรางโคพอลิเมอร� 
และพบว าพอลิเมอร�มีความแข็งแรงและรับแรงกดไดสูงสุดที่ ๔๖.๓ เมกะปาสคาลหลังการบวมตัว ซึ่งความแข็งแรง
ของเจล (swollen gel strength) พอลิเมอร�ที่ไดสามารถนําไปใชประโยชน�เปLนแผ นดูดซึมของเหลวในบรรจุภัณฑ�
เน้ือสัตว� เช น เน้ือไก หรือเน้ือหมู 

 



๔๓ | ส ว ท ช .  

(๓) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีด2านวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ: แพลตฟอร*มบริการตรวจสอบข2อมูลสารสนเทศ

สําหรับ Internet of Things (IoT) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบแพลตฟอร�มส่ือสารเช่ือมต อทุกสรรพส่ิง 
หรือ NETPIE ซ่ึงเปLนแพลตฟอร�มคลาวด�ที่ใหบริการในรูปแบบ Platform-as a-Service สําหรับอํานวยความ
สะดวกใหกับนักพัฒนา สามารถพัฒนาใหอุปกรณ�ของตัวเองเช่ือมต อ แลกเปล่ียนขอมูล และมีปฏิสัมพันธ�กันได
แบบ Internet of Things โดย NETPIE มีองค�ประกอบหลัก ๒ ส วน คือ ระบบ backend บนคลาวด� และไลบรารี่ 
ซึ่งเปLนเสมือน firmware หรือ Software Development Kit (SDK) สําหรับติดต้ังบนอุปกรณ� IoT NETPIE จะ
ช วยดูแลการเช่ือมต อของอุปกรณ�ต าง ๆ ช วยดูแลเรื่องความปลอดภัย (security) ความพรอมใช (availability) 
และการขยายตัวของระบบ (scalability) นักพัฒนาจึงไม ตองกังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบและการส่ือสารท่ี
อยู เบ้ืองหลัง ปiจจุบัน NETPIE ไดขยายผลในรูปแบบ spin off สู การใชบริการเชิงพาณิชย�ในนาม บริษัทเน็กซ�พาย 
จํากัด ผลงานแพลตฟอร�ม NETPIE ไดสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมคิดเปLนมูลค ากว า ๓๕.๒๘ ลานบาท 

 

 
 
(๔) เทคโนโลยีฐานด2านนาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการสังเคราะห* และออกแบบวัสดุนาโน: การเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษามะเร็งปาก

มดลูกด2วยลิโปโซมดัดแปลงพื้นผิวและเทคนิคการนําส/งยาแบบมุ/งเป\า เปLนการศึกษาการใชระบบนําส งยา
สําหรับกักเก็บซิสพลาติน (cisplatin) ซึ่งเปLนยากลุ ม platinum-based anti-cancer ท่ีใชชักนําใหเกิดการตาย
ของเซลล�มะเร็ง โดยการรบกวนกระบวนการแปลรหัสของดีเอ็นเอ และกลไกการเพิ่มจํานวนของดีเอ็นเอ เปLนผลให
การส งสัญญาณของสารต าง ๆ ในเซลล�ถูกรบกวนทําใหเซลล�เกิดอะพอพโทซิส (apoptosis) แมว าซิสพลาตินจะ
เปLนยาเคมีบําบัดลําดับแรก (first line drug) ที่ใชในการรักษามะเร็งปากมดลูก แต การใชก็ยังมีขอจํากัดเน่ืองจาก
เปLนยาท่ีมีความเปLนพิษสูง สามารถก อใหเกิดผลขางเคียงต อตับ ไต ระบบประสาท การไดยิน รวมถึงการคล่ืนไส 
นอกจากน้ีแลวโมเลกุลของยาซิสพลาตินมีขนาดเล็กทําใหมีการขับออกจากร างกายไดเร็ว ยาอยู ในมะเร็งเป&าหมาย
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เปLนเวลาส้ัน ๆ แต สามารถไหลเวียนในกระแสเลือดไดดีทําใหเกิดการทําลายเน้ือเย่ือปกติ คณะวิจัยจึงมีเป&าหมาย
พัฒนาระบบนําส งยาบําบัดมะเร็งปากมดลูก โดยออกแบบใหยาบรรจุในอนุภาคนาโนไลโปโซม เพื่อการนําส งยาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เปLนพิษตํ่าและมีความจําเพาะกับเซลล�เป&าหมาย เนนการดัดแปลงผิวของไลโปโซมใหมีหนาท่ี
จําเพาะสําหรับการรักษามะเร็งปากมดลูก ซ่ึงระบบนําส งท่ีใชจะเปLนไลโปโซมที่ไดรับการดัดแปลงพื้นผิว ๒ ระบบ 
คือ (๑) ระบบนําส งยาประจุบวกและเกาะติดเย่ือเมือกที่ดัดแปลงผิวของอนุภาคใหมี quaternized N,O-oleoyl 
chitosan (QCS) เกิดเปLนระบบผสม Lip-QCS และ (๒) ระบบนําส งยาแบบมุ งเป&าที่ติด anti-VEGF เพื่ออนุภาคนา
โนท่ีบรรจุยามีความจําเพาะในการนําส งยาสู เซลล�มะเร็งเป&าหมาย ไดอนุภาค PLGA-lip+anti-VEGF ในการทดลอง
ไดทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติของพื้นผิวของอนุภาคท่ีเกิดจาก
การดัดแปลง ความเปLนพิษของระบบ ความสามารถในการเขาเซลล�เป&าหมาย ประสิทธิภาพการกักเก็บยา และ
ความสามารถในการยับย้ังเซลล�มะเร็งเป&าหมาย ซึ่งผลจากงานวิจัยสามารถพิสูจน�ระบบนําส งเพื่อประสิทธิภาพการ
นําส งยาอย างมีเป&าหมายได โดยองค�ความรูที่ไดสามารถนําไปต อยอดในการพัฒนาระบบนําส งยาสําหรับการรักษา
โรคมะเร็งชนิดอ่ืน ๆ เช น มะเร็งต อมนํ้าเหลืองในสมอง ซึ่งมีความจําเปLนตองใชอนุภาคนาโนสําหรับการนําส งยา
ผ าน blood brain barrier ไดอีกดวย 
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ตัวอย/างผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร2างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๑) ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) 
เนคเทค สวทช. ร วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติข้ึน เพื่อช วยครูบริหารจัดการอาหารกลางวันใหแก เด็กนักเรียนไดอย างมีประสิทธิภาพ  
ลดเวลาท่ีครูจะตองมาน่ังคิดสํารับอาหารต าง ๆ ระบบฯ มีความหลากหลายบนพื้นฐานคุณค าทางโภชนาการ 
งบประมาณที่เหมาะสม เน่ืองจากระบบฯ ใชงานผ านอินเทอร�เน็ต ขอมูลต าง ๆ จึงเช่ือมโยงและเปLนขอมูลท่ี
ทันสมัยตลอดเวลา สามารถติดตามการใชงานของแต ละโรงเรียนได นอกจากน้ีสามารถวางแผนจัดการสํารับอาหาร
กลางวันล วงหนาและเผยแพร สํารับอาหารต าง ๆ ท่ีไดจัดไวแลวใหโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถนําไปปรับใชไดทันที  
เปLนการส งเสริมใหทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนไดอย างมีคุณภาพ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ออกเปLนนโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัดไดใชและติดตามดานภาวะโภชนาการของ
นักเรียน ปiจจุบันสามารถใชงานผ านเว็บไซต� www.thaischoollunch.in.th โรงเรียนสามารถดาวน�โหลด
เมนูอาหารไปใชได และมีขอมูลเก่ียวกับหลักโภชนาการที่ดี และลักษณะโภชนาการท่ีถูกตองอ่ืน ๆ ดวย โปรแกรม
ออกแบบไวว าถาจัดรายการอาหารไดถูกตองตามหลักโภชนาการจะเปLนสีเขียว ถาข้ึนเปLนสีแดงแสดงว าขาด และ
ถาเปLนสีม วงแสดงว าเกิน ซ่ึงสามารถปรับลดไดตามขนาดความตองการ และสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันไดเปLน
รายสัปดาห� รายเดือน และท้ังภาคเรียน ข้ึนอยู กับความสะดวกของแต ละโรงเรียน ทั้งน้ี สพฐ. ไดใชบริการระบบ 
Thai School Lunch เปLนเครื่องมือในการติดตามคุณภาพสํารับอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
ทั่วประเทศ นอกจากน้ีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน และองค�กรปกครองส วน
ทองถ่ิน รวมท้ังมีบริษัทเอกชนมาขอใชงานระบบดังกล าวเพิ่มมากข้ึน ส งผลใหในป. ๒๕๖๑ มีโรงเรียนท่ีใชงานระบบ
ทั้งหมด ๓๑,๘๒๙ โรงเรียน คิดเปLนมูลค าผลกระทบจากการใชงานระบบ Thai School Lunch ท่ีช วยใหโรงเรียน
ต าง ๆ ประหยัดงบประมาณอาหารกลางวัน และช วยใหคุณครูมีเวลาในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  
และเตรียมการสอนไดอย างเต็มที่ เน่ืองจากไม ตองแบ งเวลาไปใชในการเตรียมเมนูอาหารกลางวัน จํานวน ๒,๗๘๘ 
ลานบาท 
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(๒) การทดสอบพันธุ*อ2อยใหม/ทั่วประเทศ จากการส งเสริมขยายผลพันธุ�ออย ๕ พันธุ� ของโครงการ
ประเมินสายพันธุ�ออยดีเด นที่มีศักยภาพในแหล งปลูกออยทั่วประเทศ ไดแก  พันธุ�ขอนแก น ๓ พันธุ�อู ทอง ๘  
พันธุ�สุพรรณบุรี ๘๐ พันธุ� สอน. และพันธุ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�มาอย างต อเน่ือง รวมทั้งติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิการขยายออยพันธุ�ดีเหล าน้ีอย างต อเน่ือง เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดจากการดําเนินงาน ความคุมค า และ
ผลประโยชน�ท่ีเกษตรกรชาวไร ออยไดรับ เพื่อสรางความม่ันคงและย่ังยืนใหกับอาชีพทําไร ออยของเกษตรกร  
โดยสํารวจชนิดพันธุ�ออยของเกษตรกรชาวไร ออยทั่วประเทศ ใชวิธีออกแบบสอบถามประสานงานกับฝ�ายไร หรือ
ฝ�ายส งเสริม ฝ�ายวิจัยของโรงงานนํ้าตาล ๔๓ แห งท่ัวประเทศ เพื่อรวบรวมพื้นที่ปลูกออยแต ละพันธุ�ของชาวไร  
ที่ส งออยใหโรงงานนํ้าตาล หลังจากน้ันจึงนําขอมูลพื้นที่ปลูกชนิดพันธุ�ออยมาคํานวณหาสัดส วน ชนิดพันธุ�ออยของ
โรงงานทั้ง ๔๓ โรงงาน ผลการสํารวจชนิดพันธุ�ออย พื้นท่ีปลูก และสัดส วนชนิดพันธุ�ออยของโรงงานนํ้าตาลท้ัง ๔๓ 
แห งทั่วประเทศ ในฤดูการผลิตป. ๒๕๕๙/๒๕๖๐ พบว าพันธุ�ออยทีไดรับการพัฒนาจากโครงการฯ เกษตรกรชาวไร 
ออยนิยมปลูกเพิ่มข้ึนทุกป. เน่ืองจากใหผลผลิตสูงและทนต อสภาพอากาศไดดีทุกพื้นที่ รวมท้ังสรางรายไดให
เกษตรกรเพิ่มข้ึน ๑๔,๖๘๖ ลานบาท คิดเปLนมูลค าผลกระทบจากที่เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน (รายไดสุทธิจาก
ผลผลิตส วนเพิ่มคิดเฉพาะพื้นที่ท่ีปลูกพันธ�ของโครงการฯ รายไดจากความหวานของออยท่ีเพิ่มข้ึน และรายไดจาก
การขายท อนพันธุ�) จํานวน ๔,๔๐๕ ลานบาท 
 

 
 

(๓) จมูกอิเล็กทรอนิกส* (E-nose) สําหรับตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบ จมูกมนุษย�มีขอจํากัดในการ
รับรูกล่ินหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจําลองระบบการดมกล่ินเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย� ดวยการสราง
อุปกรณ�ท่ีเรียกว า จมูกอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Nose) ข้ึนมา ปiจจุบันจมูกอิเล็กทรอนิกส�ไดถูกนําไปประยุกต�ใช
ในหลายดาน เช น ในอุตสาหกรรมอาหาร ใชในการตรวจสอบการเส่ือมสภาพของอาหาร หรือผลิตภัณฑ�อาหาร 
การปนเป¡¢อน หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหว างกระบวนการผลิต ในดานส่ิงแวดลอม ใชตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากการจําแนกก�าซมลพิษที่เ จือปนในอากาศ เปLนตน ท้ังน้ี ในสถานประกอบการผลิตถุงมือยาง 
การตรวจสอบกล่ินถุงมือยางเดิมใชคนดม ซึ่งหาคนที่มีทักษะเฉพาะดานการดมไดยาก มีความผิดพลาด ส งผลใหมี
สินคาถูกตีกลับจากต างประเทศ ปะกอบกับเครื่อง E-nose จากต างประเทศมีขนาดใหญ  ราคาสูง ไม สามารถ
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เคล่ือนท่ีได ส วนเคร่ือง handheld จากต างประเทศ มี sensitivity ไม ดี ไม สามารถตรวจจับกล่ินท่ีผูประกอบการ
ตองการได ดวยเหตุน้ี นาโนเทค สวทช. จึงพัฒนาเครื่อง E-nose ท่ีมีขนาดเล็ก เคล่ือนท่ีได และมี sensitivity 
เทียบเท าเครื่องขนาดใหญ  ท่ีสามารถตรวจจับกล่ินตามที่ผูประกอบการตองการได ช วยใหบริษัทสามารถควบคุม
คุณภาพสินคาได ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และการตีกลับของสินคาจากต างประเทศ คิดเปLนมูลค าเฉพาะ
สัดส วนของ สวทช. ประมาณ ๑,๗๕๐ ลานบาท 
 

 
 

(๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการป\องกัน และควบคุมการระบาดของโรค
ไข2เลือดออกเชิงรุก ในประเทศไทยพบการระบาดของไขเลือดออกทุกป. และยังไม มีวัคซีนป&องกันโรคไขเลือดออก 
วิธีที่ดีที่สุด คือ ป&องกันไม ใหถูกยุงกัด การสํารวจลูกนํ้ายุงลายเพื่อติดตามแหล งเพาะพันธุ� และการรายงาน
สถานการณ�ระบาดของโรคไขเลือดออกแบบเรียลไทม� การป&องกันการระบาดของโรคไขเลือดออกล วงหนา หรือ
การควบคุมการแพร กระจายของโรคไขเลือดออกจะสัมฤทธ์ิผลไดตองอาศัยขอมูลการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย และ
ขอมูลการระบาดวิทยาที่ มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี ซึ่งที่ผ านมาการไดมาซึ่งขอมูลมีความล าชา 
คลาดเคล่ือน และไม ครบถวน ส งผลกระทบต อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการป&องกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เนคเทค สวทช. และหน วยงานพันธมิตร พัฒนาชุดซอฟต�แวร� “ทันระบาด” (TanRabad) เพื่อช วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการป&องกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกเชิงรุก 
เพื่อประชาชนปลอดภัย ประกอบดวยโมบายแอปพลิเคชัน TanRabad-SURVEY สําหรับบันทึกขอมูลการสํารวจ
ลูกนํ้ายุงลาย และรายงานแหล งที่พบดวยระบบ GPS และเว็บแอปพลิเคชัน ไดแก  TanRabad-WATCH สําหรับ
ติดตามสถานการณ�ระบาดของโรคไขเลือดออก และผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายแบบเรียลไทม� พรอมท้ังเตือนภัย
ประชาชนในชุมชน TanRabad-REPORT สําหรับจัดทํารายงานผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย และสถานการณ�ระบาด
ท่ีผ านมาไดทันท วงที และ TanRabad-BI สําหรับสรางรายงานเชิงวิเคราะห�ตามมุมมองท่ีผูใชสนใจ เพื่อวางแผน
ป&องกันการระบาดล วงหนาไดอย างเหมาะสม จากการพัฒนาซอฟต�แวร�ดังกล าวช วยใหสํานักโรคติดต อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขลดตนทุนและประหยัดค าใชจ าย ขอมูลท่ีจัดเก็บดวยระบบฯ ทําใหสามารถ
แสดงผลขอมูลไดในเวลารวดเร็ว ช วยใหการพยากรณ�การระบาดมีความใกลเคียงความเปLนจริง และสามารถช วยให
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การบริหารจัดการการป&องกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลืดดออกเปLนไปอย างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ส งผล
ทําใหผูป�วยไขเลือดออกมีจํานวนนอยกว าที่ไดประมาณการไว คิดเปLนมูลค าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ๑,๕๖๐ ลานบาท นอกจากน้ี ยังเพิ่มความแม นยํา และความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บผ านระบบ 
ช วยใหการเก็บรวบรวมขอมูล และแสดงผลสามารถทําไดอย างสะดวกประมวลผลไดง าย เปLนขอมูลในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ช วยใหการดําเนินนโยบายต าง ๆ เปLนไปอย างตรงจุด ตรงพื้นที่ ตรงกลุ มเป&าหมาย ซ่ึงสะทอนผ าน
จํานวนผูป�วยที่ลดลง 
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๓.๓.๒ การสร2างองค*ความรู2ทางวิชาการ 

๓.๓.๒.๑ บทความตีพิมพ*ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เปLนองค�กรที่มีบทบาทต อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจํานวนบทความตีพิมพ�เปLนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต ป. ๒๕๓๙ ถึงปiจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสาร
นานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๖๗๖ ฉบับ ท้ังน้ีเม่ือพิจารณา
จํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติท่ีมี Impact Factor มากกว าสองพบว ามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอย างต อเน่ือง 
(รูปที่ ๑) แสดงใหเห็นว า สวทช. มุ งเนนการผลิตบทความตีพิมพ�ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ สวทช. มีบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded 
(SCIE) จํานวน ๕๔๖ ฉบับ มีบทความท่ีมี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๓๖๕ ฉบับ และในจํานวน
บทความตีพิมพ�ดังกล าวเปLนบทความท่ีบุคลากร สวทช. มีส วนร วม จํานวน ๔๑๙ ฉบับ (หรือคิดเปLน ๓๓ ฉบับต อ
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) โดยมีบทความที่มี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๒๖๗ ฉบับ รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ก 

 
รูปที่ ๑ จํานวนบทความตีพิมพ*ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  
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๓.๓.๒.๒ ทรัพย*สินทางปSญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป&องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี  
โดยดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตรทั้งส้ิน ๒,๒๗๗ คําขอ (เปLนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จํานวน ๒,๑๙๕ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู มือสิทธิบัตรแลว จํานวน 
๒๙๗ ฉบับ (เปLนคู มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๔๙ คําขอ และต างประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ) 
กระบวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนถึงไดรับคู มือ สิทธิบัตร ท่ีผ านมาใชระยะเวลาเฉ ล่ียประมาณ ๔ ป.   
และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน ๑,๐๒๔ คําขอ ไดรับคู มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน 
๗๐๑ คําขอ นอกจากน้ี สวทช. ยังดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปiญญาอ่ืน ๆ ไดแก  ผังภูมิวงจรรวม ความลับ
ทางการคา และการคุมครองพันธุ�พืช โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทาง
ปiญญาดังกล าว จํานวนทั้งส้ิน ๒๑, ๑๐๙ และ ๑๕๑ คําขอ ตามลําดับ ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. 
ย่ืนขอจดทรัพย�สินทางปiญญารวมทั้งส้ิน ๓๘๓ คําขอ ไดแก  สิทธิบัตร ๑๘๘ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๑๖๑ คําขอ 
ความลับทางการคา ๒๐ คําขอ และการคุมครองพันธุ�พืช ๑๔ คําขอ รายช่ือทรัพย�สินทางปiญญาที่ย่ืนขอจดและ
ไดรับคู มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ซ 

 
รูปที่ ๒ จํานวนทรัพย*สินทางปSญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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จํานวนทรัพย�สินทางปiญญา 

ป.งบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติและทรัพย� สินทางปiญญาแลว ณ ส้ินป.งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลงานวิจัยและนักวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๖๒ รางวัล 
แบ งเปLน รางวัลระดับนานาชาติ ๒๕ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๓๗ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ 

ตัวอย/างรางวัลและเกียรติยศที่น/าสนใจ 
นักวิจัยไบโอเทค ได2 รับรางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน ในงาน The 10 th International 

Exhibition of Inventions (IEI 2018) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดร.จักรพล สุนทรวราภาส นักวิจัยหองปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป&ง ไดรับรางวัล

นวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (silver medal) จากสมาคมนวัตกรรมประเทศจีน และประกาศนียบัตรช่ืนชมผลงาน 
(certificate of appreciation) จากสมาคมนวัตกรรมประเทศอินเดีย ในงานประกวดนวัตกรรม The 10th 
International Exhibition of Inventions (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๓ - 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ จากผลงานวิจัยเรื่อง “พี ลิกนิน แคร�” (P Lignin Care) 

“พี ลิกนิน แคร�” เปLนผลงานท่ีเคยนําเสนอในงาน NSTDA Investors day 2018 ท่ีผ านมา ซึ่งต อยอดจาก
งานวิจัยเรื่อง “สารสกัดจากผลผลิตพลอยไดอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการยับย้ังการก อเช้ือ” ร วมกับคณะวิจัย ไดแก  
ดร.กุลฤดี แสงสีทอง นักวิจัยหองปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป&ง รศ.ดร.ป�ติ กันตังกุล  
คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� นางสาวชลลดา บุราชรินทร� และ ดร.ศิริลักษณ� เล้ียงประยูร 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

งานวิจัยน้ีมุ งพัฒนานวัตกรรมการใชประโยชน� “ลิกนิน” จากกากออย (ผลผลิตพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาล) โดยการสกัด และแปรรูปใหอยู ในรูปสารละลายเพื่อการฉีดพ น ชุบ เคลือบ หรือผสมในส่ิงทอ  
เพื่อพัฒนาเปLนส่ิงทอที่สามารถยับย้ังการก อเช้ือ และประยุกต�ใชเปLนวัสดุยับย้ังการก อเช้ือร วมกับผลิตภัณฑ�ปกป&อง
ระบบทางเดินหายใจ เพิ่มคุณสมบัติการยับย้ังการก อเช้ือร วมกับหนากากอนามัย ผลการศึกษาพบว าแผ นเสนใยท่ี
เคลือบดวยลิกนินท่ีสกัดไดจากกากออยมีความสามารถในการยับ ย้ังการก อเ ช้ือแบคที เรียแกรมบวก 
Staphylococcus epidermidis ซึ่งเปLนแบคทีเรียท่ีพบในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่สามารถแพร ผ านไดท้ัง
การสัมผัสและทางอากาศ โดยระยะเวลาและความสามารถการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียดังกล าวมีความสอดคลอง
โดยตรงกับปริมาณลิกนินที่ทําการเคลือบบนแผ นเสนใย 
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๓.๓.๓ กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓.๓.๑ โครงสร2างพ้ืนฐานด2านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure):บริการ
วิเคราะห*ทดสอบ และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี 

สวทช. มีส วนร วมในการสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการทําวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก 
ภาคเอกชน เพื่อใหสามารถแข งขันกับต างประเทศได โดยบริการวิเคราะห�และทดสอบดวยอุปกรณ�และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร�ที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง สนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ของหน วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมตอบโจทย�ปiญหางานภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน
การวิจัยผลิตภัณฑ�คุณภาพสูง ลดค าใชจ ายการส งผลิตภัณฑ�ไปทดสอบในต างประเทศ ยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา และเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทย ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�พรอมกาวสู 
ตลาดโลก ผ านหน วยบริการวิเคราะห�และทดสอบของ สวทช. ไดแก  ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช.  
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม 
และศูนย�วิเคราะห�ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๕๐,๒๓๕ รายการ  
โดยใหบริการท่ีเปLนประโยชน�ต อการทํางานวิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต� อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว� อุตสาหกรรมเซรามิกและ
วัสดุก อสราง อุตสาหกรรมพลังงานและสิงแวดลอม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ�สุขภาพและการแพทย� และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มีตัวอย างบริการวิเคราะห�ทดสอบ เช น 

 
การบริการวิเคราะห*ทดสอบด2านไฟฟ\าและอิเล็กทรอนิกส* 
(๑) ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ไดรับการข้ึนทะเบียนจาก ASEAN 

SECTORAL MRA ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (ASEAN EE MRA) ใหเปLนหองปฏิบัติการ
ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�ของอาเซียน การเป�ดการคาเสรีอาเซียน (AEC) ในป. พ.ศ.๒๕๕๙ ส งผล
กระทบต อผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยท้ังดานการส งออกและการนําเขาผลิตภัณฑ�ไฟฟ&า อิเล็กทรอนิกส� 
เครื่องมือแพทย� และยานยนต� ทําใหผลิตภัณฑ�ที่จะส งออกไปจําหน ายในประเทศสมาชิกจําเปLนตองผ านการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ�ท่ีแต ละประเทศสมาชิกกําหนดข้ึน ดังน้ันขีดความสามารถในการ
แข งขันทางธุรกิจของผูประกอบการในภูมิภาคอาเซียน จึงข้ึนอยู กับความเปLนมาตรฐานท่ีเปLนที่ยอมรับตาม
ขอกําหนดเปLนหลัก นอกจากน้ีการทดสอบผลิตภัณฑ�ตามมาตรฐานต าง ๆ ของอาเซียน ยังมีขอระบุว าจะตองเปLน
การทดสอบโดยหองปฏิบัติการทดสอบท่ีมีระบบคุณภาพเปLนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเปLนการคุมครองผูบริโภค 
ใหมีความปลอดภัยในการใชงานอย างแทจริง ดวยเหตุน้ีเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ านมา PTEC จึงย่ืนขอรับการ
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แต ง ต้ั ง เปLนห องป ฏิบั ติ การทดสอบในการยอมรับร วมของอา เ ซี ยนผ านทาง สํา นัก งานมาตรฐา น
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) ใหนําเรื่องเขาสู การพิจารณาของคณะกรรมการ ACCSQ (ASEAN Consultative 
Committee on Standards and Quality) ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ PTEC ไดรับข้ึนทะเบียนจาก ASEAN 
EE MRA ใหเปLนหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�ของอาเซียน โดยมีประเทศสมาชิก
อาซียนใหการยอมรับ ๗ ประเทศ ไดแก  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร� และเวียดนาม มี
ก ลุ มผลิตภัณฑ�ที่ ไ ด รั บการยอม รับ ไดแก  refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing 
equipment, electric washing machine, home computer system (inclusive of monitor, printer, 
speaker, and other mains operated accessories), electrical hair dryers, electrical iron, electric 
kettles, electric microwave ovens, toaster/oven (cooking appliance), deep fryer heating liquids 
such as: coffee/tea maker, food steamer, egg boiler, jug, slow cooker, steamboat, kettle, airpot, 
bottle warmer, sterilizer coffee maker, slow cooker, steam boat and similar appliances การท่ี PTEC 
เปLนหองปฏิบัติการทดสอบของ AEC ทําใหอุตสาหกรรมในประเทศสามารถทําการทดสอบที่ PTEC และสามารถ
นํารายงานผลการทดสอบไปย่ืนต อหน วยงานควบคุมผลิตภัณฑ� (regulator) ในประเทศสมาชิก โดยไม ตองทําการ
ทดสอบซํ้า ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการทดสอบ การขออนุญาต ลดค าใชจ าย และเพิ่มความสามารถในการ
แข งขัน 

(๒) ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ใหบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ�
และทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส งวิทยุกระจายเสียงใหกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.) PTEC สวทช. ไดลงนามบันทึกขอตกลงความ
ร วมมือโดยให PTEC เปLนหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ�ใหกับหองปฏิบัติการทดสอบหรือ
สํานักงานทดสอบ กสทช. และเปLนหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อดําเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส ง
วิทยุกระจายเสียงใหกับผูรัยอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวนไม นอยกว า ๑๐๐ เครื่อง 
รวมถึงดําเนินการตรวจวัดการแพร แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ต้ังแต  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑) ซึ่ง PTEC ไดดําเนินการตามภารกิจท่ีตกลงร วมกันตามบันทึกขอตกลงความร วมมือสําเร็จลุล วง
ดวยความเรียบรอย โดยการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ� รวมท้ังการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส ง
วิทยุกระจายเสียงใหกับผูรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปLนการช วยลดปริมาณการแพร 
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเกิดประโยชน�ต อการแกไขปiญหาการรบกวนวิทยุการบิน โดยมีการ
ดําเนินงานที่สนับสนุนกิจกรรมของ กสทช. แสดงดังรูปท่ี ๓ 
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รูปที่ ๓ การดําเนินงานของ PTEC ที่สนับสนุนกิจกรรมของ กสทช. (ป� ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒) 
 
การบริการวิเคราะห*ทดสอบด2วยเคร่ืองมือข้ันสูง 
ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center) 

ใหบริการวิเคราะห�ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต าง ๆ ดวยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร�ที่ทันสมัย มูลค าสูง และไดมาตรฐาน 
พรอมนักวิจัย วิศวกรที่มีความเช่ียวชาญ สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�สินคามูลค าสูงทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย� หุ นยนต�และเมคคาทรอนิกส� ยานยนต�และ
ช้ินส วนยานยนต� โดยมีตัวอย างการบริการวิเคราะห�ทดสอบ ดังน้ี 

 
รายการให2บริการ การทดสอบหาปริมาณสารอินทรีย�ท่ีระเหย

ไดในสีและวาร�นิช (Paints and varnishes 
- determination of volatile organic 
compound (VOC) Content) 

ก า ร ท ด ส อ บ ห า ป ริ ม า ณ ธ า ตุ ต า ง ๆ  
ในตัวอย างประเภทอาหาร โดยเครื่อง  
ICP-AES 

มาตรฐานรับรอง ISO 11890-2 USFDA (Elemental analysis manual 
for food and related products) 

เริ่มเป�ดให2บริการ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

คําอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน เปLนการทดสอบหาสารอินทรีย�ที่ระเหยไดใน
ผลิตภัณฑ�สีและวาร�นิช 

เปLนการทดสอบหาปริมาณธาตุต าง ๆ  
ในตัวอย างประเภทอาหาร เพื่อดูการ
ปนเป¡¢อนทางดานความปลอดภัย รวมถึง 
ดูปริมาณแร ธาตุที่เปLนองค�ประกอบ 
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อุ ต ส าห ก ร ร ม / ผ ลิ ต ภั ณ ฑ* ท่ี
เกี่ยวข2อง 

อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ� อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว� 

ผลกระทบต/ออุตสาหกรรม เพื่อใหผลิตภัณฑ�มีความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริ โภค รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ� ใ ห เ ปL น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรม เพิ่มมูลค าการส งออก และช วย
พัฒนาผลิตภัณฑ�ภายในประเทศ 

เพื่อใหผลิตภัณฑ�มีความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภค รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของ
ผ ลิต ภัณฑ� ใ ห เ ปL น ไ ปต าม มาตร ฐ าน
อุตสาหกรรม เพ่ิมมูลค าการส งออก และ
ช วยพัฒนาผลิตภัณฑ�ภายในประเทศ 

จํานวนรายการที่ให2บริการต/อป� ๘๐ รายการ/ป. ๘๐ รายการ/ป. 

รายได2ที่คาดว/าจะได2รับต/อป� ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ป. ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ป. 
 

 

 

 
นอกจากน้ี สวทช. พัฒนาเครือข ายสารสนเทศ องค�ความรู และใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิ บริการฐานขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมถึงบริการ
หองสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส� (e-Journals) บริการแหล ง
วิชาการแบบออนไลน� (online databases) และการใหบริการฐานขอมูลออนไลน� เปLนตน ผ านศูนย�บริการความรู
ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) โดยใหบริการ
ฐานขอมูล สารสนเทศ และองค�ความรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา 
๓๐๗,๐๔๕ รายการ จากการใหบริการดาวน�โหลดผลงานตีพิมพ�ผ านฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อาทิ ScienceDirect, Scopus, IEEE, Web of Science, SpringerLink, ACS, Derwent Innovation และ SciVal 
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๓.๓.๓.๒ ความร/วมมือระหว/างประเทศ 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สวทช. 
จําเปLนตองอาศัยแนวร วมจากทั้งในและต างประเทศ เพื่อเสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ี
จะนําไปสู การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมใหม  ๆ ดังน้ัน สวทช. จึงพัฒนาความร วมมือกับต างประเทศท้ังใน
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศและหน วยงานต างๆ ผ านความร วมมือในการดําเนินกิจกรรม อาทิ ร วมเปLน
พันธมิตรดานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร วมพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี และร วมมีบทบาทในกิจกรรมฝ�กอบรม สัมมนาวิชาการ และการประชุมในระดับภูมิภาค ตลอดจนการ
เปLนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินกิจกรรมความร วมมือ
ระหว างประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวอย างกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) การสร2างความร/วมมือระหว/างประเทศที่เป[นรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 
สรางเครือข ายความร วมมือระหว างประเทศทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยุโรป เพื่อใหเกิดความร วมมือ
ทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในอนาคต ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ลงนามในบันทึกขอตกลง
ความร วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับหน วยงานในต างประเทศ จํานวน ๑๔ ฉบับ และ
บันทึกขอตกลง (Agreement) ๖ ฉบับ กับประเทศต าง ๆ จํานวน ๘ ประเทศ ไดแก  เมียนมาร� สิงคโปร� ไตหวัน 
ญ่ีปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา อาทิ 

ความร/วมมือวิจัยพัฒนาและจัดต้ังศูนย*วิจัยฯ ในอุทยานวิทยาศาสตร*ฯ - สวทช. ลงนามความร วมมือ
และแลกเปล่ียนสัญญากับ UACJ Corporation บริษัทผูผลิตและจัดจําหน ายผลิตภัณฑ�แผ นอะลูมิเนียมและการข้ึนรูป 
ประเทศญ่ีปุ�น เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย เพื่อลงทุนต้ังศูนย�วิจัยฯ ในพื้นท่ี
อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ และสรางความร วมมือผ านการร วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช. พรอมเย่ียมชมพื้นที่ภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ 
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ความร/วมมือด2านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและส่ิงแวดล2อม - นาโนเทค สวทช. ลงนามความร วมมือในการ
นํานาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยดานวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและท่ีเปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม (Green 
NanoMaterials) กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ (NTC-SHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ อาคารกลุ มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย พรอมแลกเปล่ียนบุคลากรวิจัยระหว างกัน ซ่ึงจะเปLน
ประโยชน�ต อการพัฒนาผลงานและนักวิจัยดานนาโนเทคโนโลยีของไทยต อไป นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๑ ดร.อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย รองผูอํานวยการนาโนเทค ไดรับเกียรติเปLนประธานร วมการประชุมสัมมนาเร่ือง 
“International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology” ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การประชุมดังกล าวจัดข้ึนเพื่อเชิญนักวิจัยจากแต ละประเทศท่ีมีความร วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ 
(สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญ่ีปุ�น เกาหลี และไทย) มาแลกเปล่ียนความรูงานวิจัย พรอมรายงานความคืบหนา และ
นําเสนอผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยแต ละประเทศไดร วมมือทําวิจัยดวยกัน รวมท้ังเพื่อติดตามความกาวหนาเพิ่มโอกาส
สรางความร วมมือระหว างประเทศในลักษณะไตรภาคีต อไป 

  
 

ความร/วมมือด2านพลังงานและส่ิงแวดล2อม - สวทช. ลงนามความร วมมือวิจัยพัฒนาดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อความเปLนอยู ท่ีดีของประชาชน กับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญ่ีปุ�น เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด� สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในโครงการวิจัยเก่ียวกับพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมดานอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (biorefinery) พรอมมุ งสรางหองปฏิบัติการร วม (joint-lab) 
เพื่อทําวิจัยร วมกัน เสริมความแข็งแกร งทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึนใน
ภูมิภาคอาเซียน มุ งเนนการสรางงานวิจัยมีเป&าหมายหลักใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมนําไปสู การยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต ความเปLนอยู ที่ดีข้ึนของประชาชน รวมถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม สําหรับความร วมมือดานวิชาการ การแลกเปล่ียนความรู และบุคลากรน้ี จะนําไปสู การกินดีอยู ดี
และสภาพแวดลอมที่สะอาด สะดวกสบายสําหรับประชากรไทย เพื่อนบานในอาเซียน และภูมิภาคเอเชียโดยรวม 
ตลอดจนจะนําไปสู การสรางผลงานวิจัยที่ไดรับการยกย องในเวทีนานาชาติ บ งบอกถึงมาตรฐานวิจัยของภูมิภาค
อาเซียนในระดับโลกต อไป 
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(๒) สวทช. โดยโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ คลัสเตอร*ทรัพยากรชีวภาพ 
ร/วมกับเครือข/ายการวิจัยเห็ด จัดประชุมวิชาการ “1st Symposium on Mushroom Research and 
Cultivation Technology: Progress & Challenges” ยกระดับเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเห็ดและสราง
เครือข ายความร วมมือกับต างประเทศ ระหว างวันท่ี ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร�ค 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเห็ดของเกษตรกรไทย รวมถึงสรางเวที
แลกเปล่ียนองค�ความรูระหว างเกษตรกร นักวิจัยไทย และต างประเทศ อีกท้ังสรางเครือข ายความร วมมือการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเห็ดเศรษฐกิจ และดานมาตรฐานคลังเก็บรักษาสายพันธุ�เห็ดในระดับภูมิภาค
เอเชียระหว างประเทศไทย จีน ญ่ีปุ�น เกาหลี และอินโดนีเซียในอนาคต มีผูสนใจเขาร วมท้ังส้ิน ๑๖๖ คน สําหรับ
กิจกรรมการประชุมฯ ประกอบดวย การบรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญไทยและต างประเทศ ไดแก  ประเทศจีน 
ญ่ีปุ�น เกาหลี และอินโดนีเซีย นอกจากน้ียังมี pre-workshop เก่ียวกับเทคนิคปรับปรุงพันธุ� วิธีการเก็บรักษาสาย
พันธุ�เห็ด และการศึกษาอนุกรมวิธานเห็ด โดยผูเช่ียวชาญจีนและเกาหลี ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการ
อบรมการเพาะเล้ียงเห็ดหูหนูใหแก เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกลเคียง โดยผูเช่ียวชาญชาวจีน 
ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเรียนรูความกาวหนาของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเห็ดเศรษฐกิจและสรางรายได
ใหกับเกษตรกรไทยต อไป 
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๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ/มสร2างเสริมความสามารถในการแข/งขัน 

๓.๔.๑ ถ/ายทอดเทคโนโลยีสู/การประยุกต*ใช2ประโยชน* 

สวทช. นําองค�ความรู ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีไปประยุกต�ใชเพื่อใหเกิดประโยชน�ต อ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน�ต อภาคสาธารณะ โดยใชความรูความเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีในการประยุกต�ใหเกิดประโยชน�ในรูปของการถ ายทอดเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาสู เชิง
พาณิชย� การรับจางวิจัย การใหบริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อใหเกิดการนําเทคโนโลยีไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม  การลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ� 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปiญญารวมท้ังส้ิน 
จํานวน ๒๖๑ รายการ ใหแก  ๓๓๕ หน วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) ทั้งน้ีจากการดําเนินงานท่ีผ าน
มาจะเห็นไดว า สวทช. ไม เพียงแต ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต มุ งผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ใชประโยชน�ไดจริงในทุกภาคส วนใหมากข้ึน ต้ังแต การรับโจทย�หรือความตองการจากกลุ มเป&าหมาย จนถึงกลไก
การส งมอบผลงาน เพื่อให สวทช. สามารถสรางผลงานที่นําไปใชประโยชน�ไดจริง 

 
รูปที่ ๔ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช2ประโยชน*ของ สวทช. 
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ป.งบประมาณ 



๖๐ | ส ว ท ช .  

การถ/ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชน*เชิงพาณิชย* ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ถ ายทอด
เทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปiญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�เชิง
พาณิชย� จํานวน ๓๔ รายการ ใหแก  ๓๐ หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 
 

บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

บริษัทโรงงาน เภสัชกรรม เกร�ทเตอร�ฟาร�ม า 
จํากัด 

“สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด2วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
สําหรับการนําส/งฮอร*โมนทางผิวหนัง” เปLนการเพิ่มความสามารถในการ
ละลาย และการนําส งสารออกฤทธ์ิท่ีมีอยู ในสารสกัดกวาวเครือขาวในรูปแบบ
นาโนอิมัลช่ัน (PNE) และอนุภาคไขมันนาโน (PNLC) ท่ีสามารถช วยกระตุน
และเพิ่มการซึมผ านเขาสู เซลล�ผิวหนังไดอย างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสะดวกต อ
การใชงานของผลิตภัณฑ�จึงพัฒนาสูตรตาํรับโดยใชสารก อเจล ผ านการทดสอบ
ไม ก อใหเกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

“ข้ีผ้ึงป\ายปากที่มีส/วนผสมของสารประกอบเชิงซ2อนระหว/างอนุพันธ*ควอ
เทอร*ไนซ*เบต2าไซโคลเด็กซ*ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน”  
มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบของเน้ือเย่ือในช องปาก และยับย้ังการ
เพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย�ก อโรคในช องปาก และไม มีความเปLนพิษกับเซลล�
เยื่อบุกระพุงแกม ดวยองค�ประกอบของสารประกอบเชิงซอนระหว างอนุพันธ� 
ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินท่ีมีอยู น้ัน
ช วยเพิ่มความสามารถในการยึดติดกับเยื่อกระพุงแกม จึงเพิ่มความสามารถ 
และระยะเวลาในการออกฤทธ์ิไดอย างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทแอ็คเคาท�ติ้ง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด 

“โปรแกรมคอมพิวเตอร*อ/านไทย เวอร*ช่ัน ๓.๐ สําหรับ Linux Server” 
เปLนโปรแกรมแปลงไฟล�ภาพเอกสารใหเปLนไฟล�ขอความโดยอัตโนมัติ 
(Optical Character Recognition: OCR) ทําใหไม ตองเสียเวลาในการพิมพ� 
ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากไฟล�ขอความมีขนาดเล็กกว าไฟล�
ภาพมาก และสะดวกต อการปรับแต งและแกไขเอกสาร 

บริษัทเอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด 

“ระบบและวิธีการวิเคราะห*ข2อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ  
(เวอร*ช่ัน ๒)” เปLนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานเทคนิคการสืบคนขอมูลเขากับการ
ประมวลผลทางภาษา โดยเนนการวิเคราะห�ขอความแสดงความคิดเห็นต างๆ 
เพ่ือนํามาใชประโยชน�ในการวางแผน รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ติดตามแบรนด� (brand monitoring) และการสํารวจตลาด (market survey) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะท่ีมีต อผลิตภัณฑ�
และบริการของบริษัทหรือบริษัทคู แข ง 
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บริษัทซานิเมท จํากัด 

“นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร/งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล/ยุง” เปLนการ
พัฒนาการเตรียมนาโนอิมัลช่ันท่ีมีคุณสมบัติไล ยุงในรูปแบบโลช่ันท่ีปราศจาก
กล่ินรุนแรง พรอมท้ังถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสเปรย�ไล ยุงท่ีใชเทคโนโลยี
องค�ประกอบของนาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร งใสท่ีกักเก็บสารออกฤทธ์ิไล ยุง
ใหกับบริษัท 

บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด 
บริษัทอินเทลลิเจน รับเบอร� อินโนเวช่ัน จํากัด 
บริษัทอิคคิว เอ็นเตอร�ไพรส� จากัด 
หางหุนส วนจากัด วัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง 

“สารยืดอายุนํ้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ/น (สาร ThEPS)” มีลักษณะเปLน
ของเหลวทําใหผสมเขากับยางสดไดง าย ใชทดแทนแอมโมเนียหรือโซเดียม 
ซัลไฟต� (ยากันกรอก) ไดอย างมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุของน้ํายางสด
ก อนการแปรรูปเปLนยางแผ นไดนาน ๑-๓ วัน (ข้ึนอยู กับปริมาณการใชสาร 
ThEPS) ทําใหลดความเส่ียงต อการเสียสภาพของนํ้ายางสดก อนการแปรรูป
เปLนยางแผ น ยางแผ นรมควันท่ีผลิตจากนํ้ายางสดท่ีผ านการรักษาสภาพดวย
สาร ThEPS มีสมบัติทางกายภาพ การคงรูป และความแข็งแรงเชิงกลใกลเคยีง
กับยางแผ นรมควันท่ีผลิตจากน้ํายางสดท่ีไม ไดใชสารรักษาสภาพน้ํายาง 

บริษัทโอเพ นเซิร�ฟ จํากัด 
อนุญาตใหใชสิทธิใน “งานวรรณกรรมของหนังสือ” ๕ เรื่อง ไดแก  เรื่องเล า
จากปลาทูหนางอ อาณาจักรมด ลูกอ�อดตามหาแม  อัลกอริทึม และวารสาร
เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับท่ี ๔๐-๕๙ รวม ๓๐ ฉบับ 

หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย) 

“ครีมคลายกล2ามเน้ือจากนํ้ามันหอมระเหย” เปLนอิมัลเจลท่ีมีอนุภาคนาโนท่ี
กักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน ท่ีมีประสิทธิภาพในการบรรเทา
อาการเมื่อยลาและบรรเทาอาการอักเสบ โดยใชเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลช่ัน 
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบเขาสู ช้ันผิว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปลดปล อยสารสําคัญจากสมุนไพร ช วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดดีข้ึน เพ่ือ
ประโยชน�ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกลามเน้ือ และอาการเคล็ดขัด
ยอกต าง ๆ 

บริษัทไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด 

“นํ้ายางข2นชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟSลท*” เปLน
การพัฒนาคุณภาพนํ้ายางขนใหปลอดภัยจากสารเคมีและสารก อภูมิแพ โดย
พัฒนานํ้ายางขนท่ีมีปริมาณแอมโมเนียต่ํามาก จากปiจจัยท่ีส งผลต อการ
เจริญเติบโตของจุลชีพและความเสถียรของน้ํายาง รวมท้ังออกแบบสูตร
สารเคมีสําหรับการรักษาสภาพน้ํายางขนเพ่ือใหมีการใชแอมโมเนียปริมาณต่ํา
มาก และสามารถใชผสมกับยางมะตอยเพื่อใชทําถนนได 

บริษัทเน็กซ�พาย จํากัด 
“แพลตฟอร*มส่ือสารเพื่อต/อทุกสรรพส่ิง (NETPIE)”เปLน cloud platform 
ในรูปแบบ platform as a service เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักพัฒนา
สามารถพัฒนาอุปกรณ�ของตัวเอง เช่ือมต อและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดในแบบ 
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internet of things รองรับการเช่ือมต อส่ือสารไดทุกท่ีทุกเวลา และรองรับ
การส่ือสารของอุปกรณ�จํานวนมาก 

อนุญาตใหใชสิทธิใน "เครื่องหมายการค2า NETPIE และช่ือโดเมน (Domain 
name): NETPIE.io และเน้ือหาเว็บไซต* NETPIE.io" ใหนําเคร่ืองหมายไป
ใชบนเว็บไซต� ส่ือส่ิงพิมพ� และบริการเชิงพาณิชย�ในสินคาบริการเช่ือมต อและ
แลกเปล่ียนขอมูล 

บริษัท 864 ดีพรอม จํากัด 

"นาโนอิมัลช่ันท่ีมีส/วนผสมของนํ้ามันยูคาลิปตัสซิทริโอดอร/า" เปLนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ไล ยุงท่ีอยู ในรูปของนาโนอิมัลช่ัน ท่ีประกอบดวยส วนผสม
ของสารสกัดจากธรรมชาติและน้ํามันหอมระเหยท่ีมีความสามารถในการไล ยุง 
ประกอบดวย น้ํามันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร า และน้ํามันหอมระเหยในกลุ มของ
น้ํามันกานพลู หรือน้ํามันใบมะเขือเทศ สามารถเตรียมเปLนนาโนอิมัลช่ันไดโดย
ไม ตองใชเครื่องบดผสมสารดวยความดันสูง (high pressure homogenizer) 
ซึ่งเปLนกระบวนการผลิตนาโนอิมัลช่ันท่ีไม ซับซอน ช วยลดข้ันตอน และตนทุน
ของกระบวนการผลิต โดยมีประสิทธิภาพในการไล ยุงมากกว า ๔ ช่ัวโมง  
ไม ก อใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของผูใช มีความคงตัวดี ทําใหเพิ่ม
ความสามารถในการกักเก็บนํ้ามันและกล่ินของน้ํามันหอมระเหย 

บริษัทดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

"สารยับยังแบคทีเรียจากโปรตีนไข/ขาว" เปLนการพัฒนาวิธีการย อยไลโซไซม�
จากไข ขาวของไก ดวยเอนไซม� ทําใหไดเปปไทด�ท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว� 
รวมถึงแบคทีเรียท่ีเปLนสาเหตุของการตายด วนในกุงไดดีข้ึน 

บริษัทอีซ่ีโคซี่ จํากัด 

“อุปกรณ*ช/วยข้ึนลงเตียงแบบปรับน่ังได2 (BEN)" เปLนผลิตภัณฑ�สําหรับ
ช วยเหลือผูสูงอายุในการเคล่ือนไหวอย างปลอดภัย และการฟ¡¢นฟูสุขภาพ
ร างกายและจิตใจ โดยออกแบบชุดอุปกรณ�ป&องกันการพลัดตกหกลมของ
ผูสูงอายุ ในข้ันตอนการลุกนั่งและข้ึนลงจากเตียง ช วยลดอัตราเส่ียงต อการ
พลัดตกหกลมเพื่อผูสูงอายุหรือผูป�วยหลังผ าตัด ตองเดินข้ึน-ลงจากเตียงท่ีมี
ความสูง (เช น เตียงโรงพยาบาล) กระตุนการลุกข้ึนนั่ง ลดการนอนติดเตียง 
(ช วยฟ¡¢นฟูสุขภาพร างกาย โดยท่ัวไปหรือหลังผ าตัด และลดความหดหู ) ใชเปLน
เกาอ้ีสําหรับพยาบาล (ทําหัตถการ) และญาติที่มาเยี่ยม และเปLนเครื่องมือช วย
พยาบาลในการทํากายภาพบําบัด 
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การถ/ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชน*เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ส้ินป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๖๙ รายการ ใหแก  ๑๗๓ 
หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 
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เกษตรกร หมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ปุ�ยหมักฟางข2าวและปุ�ยนํ้าสกัดจากปุ�ยหมักฟางข2าวเพื่อใช2ในการทํา 
นาโยน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทําปุ�ยหมักฟางขาวและปุ�ยนํ้าสกัดใหกับ
เกษตรกร ปรับกระบวนการและเทคนิคใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกขาวเปLนการทํานาโยนอินทรีย�ในพื้นท่ีนาน้ําฝน
แทนการทํานาหว านหรือนาดําเคมี ช วยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุ�ยหมักฟาง
ขาวและปุ�ยน้ําสกัดเองได ช วยลดตนทุนลงไดประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ไร  
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาแบบเคมี 

เกษตรกร ตําบลเมืองก¥าย อําเภอแม แตง 
จังหวัดเชียงใหม  

“กระบวนการตัดแต/งฟSกทองให2เป[นผลิตภัณฑ*แปรรูป” จัดอบรมถ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตฟiกทองสเปรดและซุปฟiกทองบรรจุถุงพาวซ� จากเศษเหลือ
ท้ิงจากการตัดแต งฟiกทองญ่ีปุ�นใหกับเกษตรกร เปLนการเพิ่มมูลค าเปLนสินคา
สุขภาพ สินคาสําหรับเด็กและผู สูงอายุ และสามารถเก็บรักษาไดนาน 
แกปiญหาการตัดแต งฟiกทองญ่ีปุ�นแลวเหลือเศษท้ิง ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

“การใช2ซังข2าวโพดเป[นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร2าวในการปลูกพืชไร2ดิน
และเป[นปุ�ยหมัก” ถ ายทอดองค�ความรูดานการใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูก
ทดแทนกาบมะพราวในการปลูกพืชไรดินและเปLนปุ�ยหมักใหแก เกษตรกร ซึ่ง
การนําเทคโนโลยีการใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราว ช วยลด
ตนทุนการผลิตไดครั้งละไม นอยกว า ๒๒ เปอร�เซ็นต� ส วนของการอุมน้ําและ
ผลผลิตท่ีไดเทียบเท ากับท่ีปลูกดวยกากมะพราว 

เกษตรกร ดอยงาม ตําบลท าก�อ อําเภอแม 
สรวย จังหวัดเชียงราย 

“การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทํา
กับดักท่ีดัดแปลงจากถวยพลาสติกหรือขวดน้ําดื่มตัดเปLนช อง ภายในบรรจุสาร
ล อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวัน” นํามาใชในการดึงดูดแมลง เพื่อ
แกปiญหาใหกับเกษตรกร ในการกําจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิกาแบบ
ผสมผสาน การติดตั้งชุดกับดักกับสารล อมอดเจาะผลกาแฟ ช วยลดความ
เสียหายของผลผลิตเหลือ ๑๐ เปอร�เซ็นต�จาก ๓๐ เปอร�เซ็นต� ใชงานง าย 
เกษตรกรสามารถผลิตเองได สามารถนํามาทดแทนหรือลดการใชสารเคมี
กําจัดแมลงได 
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กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม จังหวัดเชียงใหม  

� ตําบลป�าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
� ตําบลแม ข า อําเภอฝาง 
� ตําบลแม แวน อําเภอพราว 

“การผลิตปุ�ยอินทรีย*ชนิดนํ้าจากมูลหนอนไหมอีรี่” ถ ายทอดเทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกรผูเล้ียงไหมอีรี่ โดยนํามูลหนอนไหมอีร่ีที่เล้ียงดวยใบละหุ ง และใบมัน
สําปะหลัง มาพัฒนาเปLนปุ�ยน้ําอินทรีย�สูตรเขมขน ท่ีมีปริมาณไนโตรเจนสูง 
ช วยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ทําใหพืชเติบโตแข็งแรง ใหผลผลิตดี ช วยเร งการ
เจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทางใบ ปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ๑๐๐ 
เปอร�เซ็นต� ปุ�ยน้ําอินทรีย�จากมูลหนอนไหมช วยใหการเจริญเติบโตของพืช
เทียบเท ากับปุ�ยน้ําอินทรีย�ท่ีขายในทองตลาด แต ราคาปุ�ยน้ําอินทรีย�จากมูล
หนอนไหมอีรี่มีราคาถูกกว าปุ�ยน้ําอินทรีย�ทั่วไป ๕๐ บาทต อลิตร ช วยใหเกษตร
ลดค าใชจ ายในการซื้อปุ�ยบํารุงดินเพื่อปลูกพืชได 

เกษตรกร อมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

“การประยุกต*ใช2เช้ือจุลินทรีย*กลุ/มปฏิปSกษ*ต/อโรคเน/าและโรคใบเห่ียว” 
ถ ายทอดความรูการใชจุลินทรีย�กลุ มปฏิปiกษ�และกลุ มย อยสลายสารตกคาง
ทางการเกษตร เพื่อแกปiญหาโรคเน าและโรคใบเหี่ยว และยกระดับสู การผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย ใหกับเกษตรกรโดยใชเ ช้ือจุ ลินทรีย�ทองถ่ินกลุ ม 
Trichoderma spp. – Bacillus subtilis ในการแกไขปiญหาโรคเน า และการ
ใชจุลินทรีย�ทองถ่ินในการย อยสลายสารเคมีกลุ มออร�กาโนคอรีน และออร�กา
โนฟอสเฟตทางการเกษตร โดยเริ่มใชต้ังแต ข้ันตอนการเตรียมแปลงถึงข้ันตอน
การขยายตนหญาหวาน พบว าอัตราการรอดของหญาหวาน เพิ่มข้ึนจาก ๕๐ 
เปอร�เซ็นต�เปLน ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

กลุ มเกษตรกร 
� กลุ มทอผา บานหนองเงือก ตําบล

แม แรง อําเภอป�าซาง จังหวัดลําพูน 
� ชุมชนคุมสุโข บานดอนข า ตําบล

ชนบท  อํ า เ ภอชนบท  จั ง ห วั ด
ขอนแก น 

"เทคโนโลยีการกําจัดส่ิงสกปรกและการเตรียมเส2นใยฝ\ายก/อนการย2อมสี" 
ไบโอเทคร วมกับโรงงานส่ิงทอธนไพศาลพัฒนาเอนไซม� ENZease ท่ีสามารถ
รวมกระบวนการลอกแป&งและกําจัดส่ิงสกปรกบนผาหรือเสนดานฝ&ายไวใน
ข้ันตอนเดียว ทําใหกระบวนท้ังหมดเปLนมิตรกับส่ิงแวดลอม และถ ายทอด
เทคโนโลยีใหกับเกษตรกรนําไปปฏิบัติจริง พบว าช วยลดค าไฟ นํ้า และเวลาได 
๕๐ เปอร�เซ็นต� มีราคาถูกกว าสารเคมี ๓ เปอร�เซ็นต� ผาแข็งแรงกว าการใช
สารเคมี ๑๘ เปอร�เซ็นต� มีความสามารถในการติดสียอมมากกว าการใช
สารเคมี ๒๕ เปอร�เซ็นต� รวมท้ังมีตนทุนท่ีถูกกว าการใชสารเคมี และเปLนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

“มาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (มอก. ๒๖๙๑)”  
นาโนเทคร วมกับ สมอ. จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 
จํานวน ๗ เล ม ท่ีกล าวถึงคุณลักษณะเฉพาะและแนวทางการปฏิบัติต างๆ ท่ี
ส งผลต อความปลอดภัยจากวัสดุนาโนและสุขภาพของผูปฏิบัติงานดานนาโน
เทคโนโลยี ประกอบดวย เล มท่ี ๑: แนวทางระบุขอกําหนดวัสดุนาโนจากการ
ผลิต เล มท่ี ๒: แนวทางการวิเคราะห�ลักษณะเฉพาะสําหรับวัสดุนาโนจากการ
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ผลิต เล มท่ี ๓: แนวทางการจัดกระทํา และกําจัดวัสดุนาโนอย างปลอดภัย  
เล มท่ี ๔: แนวทางการวิเคราะห�ลักษณะเฉพาะทางฟ�สิกส� – เคมี สําหรับการ
ประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต เล มท่ี ๕: แนวทางการประเมิน
ความเส่ียงของวัสดุนาโน เล มท่ี ๖: การวิเคราะห�ขนาดอนุภาคดวยเทคนิคการ
กระเจิงแสงแบบพลวัต และเล มท่ี ๗: วิธีปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยสําหรับอาชีพท่ีเก่ียวของกับนาโนเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“เทคโนโลยีเซ็นเซอร*สําหรับการให2นํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง” เปLนการ
พัฒนาอุปกรณ�ท่ีช วยบอกว าช วงไหนท่ีจําเปLนตองรดน้ําหรือช วงไหนไม จําเปLน 
ปรับการใหน้ําตรงกับความตองการของมันสําปะหลังมากท่ีสุด ไม มากไป ไม 
นอยไป การพัฒนาระบบวัดความช้ืนในดิน เปLนระบบท่ีมีเซ็นเซอร�วัดความช้ืน 
อุปกรณ�ส งขอมูลวัด ระบบส งขอมูลแบบไรสายดวยคล่ืนวิทยุ และแหล งจ าย
พลังงานจากแผงเซลล�แสงอาทิตย� ระบบส งขอมูลแบบไรสายท่ีใชบันทึกขอมูล
ความช้ืนดินในแปลงปลูกมันสําปะหลัง เปLนระบบท่ีส งขอมูลผ านคล่ืนวิทยุซ่ึงมี
ตนทุนถูกท่ีสุด เมื่อเทียบกับระบบส งขอมูลไรสายอ่ืนๆ 

กรมหม อนไหม 

“ระบบตรวจเพศดักแด2ไหมแบบไม/ทําลายที่มีความแม/นยําสูง” มีระบบการ
ตรวจคัดแยกแบบ Manual และแบบ Auto โดยระบบ Manual ใชเทคนิค
แสงสีขาวย าน ๔๐๐ - ๗๐๐ นาโนเมตร ส องไปยังบริเวณกนของตัวดักแด 
กลองจะทําการตรวจจับภาพลักษณะเด นบริเวณกนของดักแดซึ่งมีความ
แตกต างกันและแสดงผลภาพบนหนาจอ ผูใชจะเปLนผูตัดสินใจกดเลือกปุ�มเพศ
ของดักแด จากนั้นระบบกลไกจะทําการเข่ียตัวดักแดไปทางช องคัดแยกตัวผู-
ตัวเมีย โดยผูใชท่ีไดเรียนรูลักษณะจําเพาะแลว จะสามารถใชระบบแบบ 
Manual คัดแยกเพศดักแดไหมไดอย างถูกตองเกือบ ๑๐๐ เปอร�เซ็นต� ส วน
ระบบ Auto เครื่องจะใชแสงสีแดง ๖๓๒ นาโนเมตร ส องทะลุผ านตัวดักแด
บริเวณกนเพื่อตรวจหาต อมไคตินซึ่งเปLนลักษณะจําเพาะในเพศเมีย โดยท่ี
ดักแดไหมตัวท่ีมีต อมไคตินจะทึบแสงและตัวท่ีไม มีต อมไคตินจะโปร งแสงกว า 
กลองจะรับภาพแลวทําการประมวลผลและตัดสินใจคัดแยกเพศดักแดโดย
อัตโนมัติ โดยสามารถคัดแยกเพศไดประมาณ ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

ศูนย�วิจัยขาวพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

“เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดขาว (S-Rice)” เนคเทคพัฒนาเครื่องตรวจ
คุณภาพเมล็ดขาว (Rice Scanner) สําหรับตรวจวัดความยาว ความกวาง และ
ความหนาของเมล็ดขาวไดพรอมกัน ท้ังท่ีอยู ในรูปของขาวเปลือก ขาวกลอง 
ขาวสาร ความละเอียด ๐.๑ มิลลิเมตร นอกจากนั้นยังสามารถตรวจวัดความ
เหลืองของขาวสาร และตรวจวัดระดับทองไข ของขาวสารได ๓ ระดับ โดย
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จํานวนเมล็ดขาวท่ีนํามาตรวจไดพรอมกัน ๑๗๖ เมล็ด การตรวจวัดความ
เหลืองของขาวสารมีความถูกตองมากกว า ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

กรมรบพิเศษท่ี 1 ค ายวชิราลงกรณ� จังหวัด
ลพบุรี 

"อาหารพลังงานสูงแบบแท/งสําหรับพกพา" เปLนการพัฒนาตนแบบอาหาร
พลังงานสูงแบบแท งสําหรับพกพา โดยถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
พลังงานสูงแบบแท งฯ ใหแก กลุ มแม บาน ประจํากองรบพิเศษฯท่ี 1 ค ายวชิรา
ลงกรณ� จังหวัดลพบุรี ทําใหมีความสามารถในการผลิตอาหารใหพลังงานสูง
สําหรับพกพาแบบแท ง ใชทดแทนเสบียงสนามแบบปกติท่ีมีน้ําหนักมาก และ
ช วยลดนํ้าหนักสัมภาระของเจาหนาท่ีทหารในการออกลาดตระเวนไดถึง ๓๕ 
เปอร�เซ็นต� หรือประมาณ ๓.๒ กิโลกรัมในการออกลาดตระเวนหรือการฝ�ก
ปฏิบัติ ๗ วันติดต อกัน โดยส วนผสมท่ีใชเตรียมตนแบบอาหารพลังงานสูงแบบ
แท ง ประกอบดวย วัตถุดิบซึ่งส วนใหญ มีค าพลังงานต อน้ําหนักสูง และสามารถ
หาไดง ายในทองถ่ิน 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก 

“ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส*ส/วนบุคคล” เปLนการเสริมสรางสุขภาพ
ส วนตัว (Personal Health Record: PHR) ผ านระบบบนเว็บไซต� ผูใชงาน
สามารถรับรูขอมูลสุขภาพไดภายหลังจากการไปพบแพทย�ในสถานพยาบาล 
ซึ่งระบบจะแสดงขอมูลดังกล าวใน ๒๔ ช่ัวโมง และผูใชงานสามารถใส ขอมูล
เพ่ิมได เช น ขอมูลการตรวจสุขภาพประจําป. ขอมูลอาหารท่ีรับประทาน ขอมูล
การออกกําลังกาย และขอมูลพฤติกรรมการดําเนินชีวิตต างๆ เปLนตน ทําให
ทราบถึงขอมูลประวัติการรักษา ขอมูลโรค รวมถึงแนวโนมการดูแลสุขภาพท่ี
เปLนประโยชน� อย างไรก็ดีเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดง ายข้ึนผ าน 
Smart Device และนักพัฒนาแอปพลิเคชันทางดานสุขภาพ มีตนแบบ API 
(Application Programming Interface) ท่ีสามารถนําไปใชต อยอดได จึง
พัฒนา API สําหรับเรียกใชขอมูลส วนบุคคล PHR ท่ีแสดงผลบน Smart 
Device สําหรับผูใชงานและสําหรับนักพัฒนา และการสรางตนแบบระบบ
คลาวด�สําหรับใชเปLนส่ือกลางในการทํางานระหว างฐานขอมูลสุขภาพส วน
บุคคลจากหลายจังหวัดเพิ่มเติม 

“พิพิธภัณฑ*มีชีวิต (Living Museum)” เปLนการนําเทคโนโลยีเขาไปช วยใน
การอนุรักษ�ขอมูลใหอยู ในรูปแบบดิจิทัล มีระบบจัดเก็บ และสืบคนอย างมี
ประสิทธิภาพ ระบบแบ งเปLน ๒ ส วน คือ (๑) ส วนสําหรับผูดูแลระบบ 
(Administrator) ซึ่งผูดูแลระบบจะสามารถบริหารจัดการขอมูลและผูใชงาน
ได และ (๒) ส วนการเผยแพร ขอมูล เปLนการนําขอมูลในฐานขอมูลเผยแพร ใน
รูปแบบเว็บไซต� โดยมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวัตถุจัดแสดง 
ส งผลใหเกิดการช วยเผยแพร และสืบคนองค�ความรู และสามารถเขาถึงได
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บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

โดยง าย โดยไม ทําใหเอกสาร หรือวัตถุทางประวัติศาสตร�เกิดความเสียหาย ทํา
ให เ กิดระบบบริหารจัดการพิ พิธภัณฑ� อิ เ ล็กทรอนิกส�สภากาชาดไทย 
(museum.redcross.or.th) และเปLนแหล งขอมูลทางวิชาการช้ันปฐมภูมิ เพ่ือ
เปLนแหล งการศึกษาเรียนรูสําหรับนักประวัติศาสตร� นักโบราณคดี ใหสามารถ
นําไปวิเคราะห� และถ ายทอดขอมูลสู ชนรุ นหลัง 

สถาบันมาตรวิทยาแห งชาติ 

“เครื่อง RDS Encoder (Radio Data System Encoder)” เนคเทคพัฒนา
เครื่อง RDS Encoder สําหรับใชถ ายทอดเวลามาตรฐานไปสู ประชาชน ลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต างประเทศ ส งผลใหระบบการวัดเวลาและเครื่องมือ
มีความถูกตองแม นยําสูง มีมาตรฐานเวลาเดียวกัน ช วยใหสถาบันมาตรวิทยาฯ 
มีส วนผลักดันใหสามารถเป�ดใหบริการถ ายทอดเวลามาตรฐานผ าน FM/RDS 
เปLนท่ีแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงเวลา
มาตรฐานท่ีมีความถูกตอง สามารถนําเวลามาตรฐานน้ี มาใชในการใหบริการ 
การผลิต และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังเปLนการยกระดับองค�ความรูทางดาน
เทคโนโลยีทางดานเวลามาตรฐาน ทําใหเวลามาตรฐานสามารถเผยแพร เขาถึง
ประชาชนหมู มากไดโดยง าย และยังทําใหระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีใช
เวลามาเก่ียวของมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช น ระบบรถไฟฟ&า ตารางการบิน 
ระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการซ้ือขายหลักทรัพย� การควบคุมขอมูลทาง
คอมพิวเตอร� เปLนตน 
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๓.๔.๒ บัญชีนวัตกรรมไทย 
รัฐบาลใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยแต ง ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปLนประธาน กําหนดแนวทางการ
ส งเสริมนวัตกรรมไทยผ านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐเปLนเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เปLนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย างมีคุณภาพ และ
เปLนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการที่เปLนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค าเพิ่มได
สูงกว าแบบด้ังเดิม อันจะช วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สู อุตสาหกรรมท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และช วยฟ¡¢นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เมื่อวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) โดย 
สวทช. มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
มอบหมายสํานักงบประมาณเปLนหน วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ผ านการตรวจ
คุณสมบัติแลว พรอมจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย รายช่ือบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาเวลาสูงสุด ๘ ป. ในการจัดซ้ือจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทยหน วยงานรัฐสามารถ
จัดซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืน 
ซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว าดวยการพัสดุที่หน วยงานน้ันถือปฏิบัติ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแสดงดังรูปที่ ๕ 

 
รูปที่ ๕ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
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ปiจจุบัน (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) มีผลการดําเนินงาน (สะสม) ดังน้ี มีผลงานนวัตกรรมที่ ย่ืนแบบ 
คําขอฯ มายัง สวทช. แลวทั้งส้ิน ๕๒๙ ผลงาน ผ านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลว จํานวน ๒๗๐ ผลงาน  
(มีผลงานนวัตกรรมที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ๒๖ ผลงาน และผูย่ืนฯ ไม ประสงค�ดําเนินการต อ ๘๓ ผลงาน) 
สํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๒๒๖ ผลงาน ประกอบดวย การแพทย� ๑๒๗ ผลงาน 
การเกษตร ๒๓ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๘ ผลงาน ก อสราง ๑๘ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และความมั่นคง ๔ ผลงาน 
ยานพาหนะและขนส ง ๓ ผลงาน โฆษณาและเผยแพร  ๑ ผลงาน ไฟฟ&า อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม ๑๙ 
ผลงาน สํานักงาน ๒ ผลงาน โรงงาน ๑ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๑๙ ผลงาน 
 

๓.๔.๓ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช2สิทธิประโยชน*ทางภาษี 
สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก ผูประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี (วิธีการ 
pre-approval) ซึ่ง สวทช. ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย างต อเน่ือง มุ งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ ไดแก  
(๑) เป�ดใหบริการระบบ RDC online ย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยผ านทางอินเทอร�เน็ต เพื่อสรางความสะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบติดตามผลไดง าย (๒) เพิ่มช องทาง fast track ซ่ึง
สามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการ
เพื่อขอการรับรองฯ ใหแก ผูประกอบการและบุคคลที่สนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจ
ประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research,Technology 
Development and Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซ่ึงผูประกอบการที่ผ านการรับรอง
ระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียนเปLนผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค า 
ไม เกิน ๓ ลานบาท โดยไม ตองขอการรับรองเปLนรายโครงการ แลวย่ืนใชสิทธิยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต�  
ในรูปแบบ self-declaration ไดอีกช องทางหน่ึง รายละเอียดดังรูปที่ ๖ ซึ่งป.ที่ผ านมามีผูประกอบการสามารถใช
สิทธิยกเวนภาษีในรูปแบบ self-declaration แลว ๑ บริษัท ไดแก  บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส วน pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนท่ีย่ืนขอรับรองโครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๔๔๗ โครงการ (มูลค าโครงการ ๒,๓๕๕ ลานบาท) มีผูประกอบการย่ืนขอรับรองฯ 
จํานวน ๑๑๓ ราย (เปLนรายใหม  ๔๒ ราย) มีโครงการของภาคเอกชนท่ีไดรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
จํานวน ๔๐๔ โครงการ (มูลค าโครงการ ๑,๓๑๓ ลานบาท) ส วนของ self-declaration ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไม มีบริษัทรายใหม เพิ่มเติม แต เปLนกรณีบริษัทที่เคยย่ืนขอรับรองและไดรับรองระบบแลว ในป.งบประมาณ พ.ศ. 



๗๐ | ส ว ท ช .  

๒๔๖๐ ขอรับการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ (surveillance) ครั้งท่ี ๑ จากการดําเนินงานในป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สรางมูลค าผลกระทบกว า ๔,๐๐๐ ลานบาท 
 

 

รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน*ทางภาษี 
 

๓.๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 
ปiจจุบันภาวะการแข งขันทางการคาในตลาดโลกที่มีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว และคู แข งสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีไดง ายข้ึน อย างไรก็ดีผูประกอบการไทยจํานวนมากยังไม สามารถเขาถึงงานวิจัยและนําองค�ความรูไป
ใชไดอย างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถการแข งขันของผูประกอบการไทยใหสามารถแข งขัน
และเติบโตอย างย่ังยืนน้ันจําเปLนอย างย่ิงท่ีภาครัฐตองพรอมที่จะเขาช วยเหลือในดานเทคโนโลยี การเช่ือมโยง
ระหว างองค�ความรู การถ ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความตองการของผูประกอบการ กระตุนใหภาคเอกชน
ลงทุนดานงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
(Innovation and Technology Assistance Program) เปLนกลไกหน่ึงท่ี สวทช. สรางข้ึนเพื่อทําหนา ท่ี
ช วยเหลือ SMEs โดยเปLนคนกลางท่ีช วยบริหารโครงการ และประสานระหว างองค�ความรูจากนักวิจัยไปสู 
ผูประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ ศักยภาพ และสามารถนําองค�ความรู น้ันไปใชประโยชน�ไดจริง 
ในเชิงพาณิชย� ดังรูปที่ ๗ 



๗๑ | ส ว ท ช .  

 
รูปที่ ๗ ITAP ช/วยผู2ประกอบการได2อย/างไร 

 
ITAP ไดรับความร วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต าง ๆ เขาร วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข าย เพื่อ

ใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข าย จํานวน ๑๙ เครือข าย ๑ พันธมิตร และมีท่ี
ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๗ คน การใหบริการของ ITAP 
ประกอบดวย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปiญหา
ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ�กอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต างประเทศ และบริการจับคู เจรจาธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก  สนับสนุน
ค าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปiญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค าใชจ ายในการ
ดําเนินโครงการบางส วน 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs อย างครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๑,๖๑๐ โครงการ คิดเปLนมูลค าโครงการ ๑,๐๖๑ ลานบาท และคิดเปLนสัดส วนการ
ลงทุนภาคเอกชนต อภาครัฐ ๗๐ : ๓๐ โดยโครงการส วนใหญ เปLนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (รอยละ ๔๒) และ
มาตรฐาน (รอยละ ๒๔) ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารเปLนอุตสาหกรรมที่ ITAP ใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อันดับสูงสุด (รอยละ ๔๑) ลําดับถัดไปเปLนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๔) โดยพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับ
ผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๑,๓๕๕ โครงการ เปLนโครงการท่ีพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ� จํานวน ๓๙๙ โครงการ 
การดําเนินงานของ ITAP ก อใหเกิดการนําผลงานไปใชประโยชน�คิดเปLนผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคม ๓,๐๓๙ 
ลานบาท และก อใหการลงทุน ๗๓๗ ลานบาท มีตัวอย างผลงานท่ี ITAP เขาไปช วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย ดังน้ี 
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(๑) นาฬิกาโทรศัพท*ป\องกันเด็กหาย โพโมะ คิดส* วอทซ* บริษัทโพโมะ เฮาส� จํากัด สตาร�ทอัพไทย  
ดาน IoT (Internet of Things) สําหรับเด็ก ท่ีผ านมาบริษัทดําเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต างประเทศใน
การผลิต ซึ่งเกิดอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม  ๆ เช น ความล าชา และไม สามารถปรับแต งไดเอง เปLนตน  
จึงตองการเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาต อยอดสินคาไดเอง ITAP 
สวทช. จึงช วยยกระดับความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จนมีเทคโนโลยีเปLนของตัวเอง ทําใหเกิด
ความคล องตัวในการออกแบบหรือปรับแต งฟiงกชันและพัฒนาตัวเรือนนาฬิกาใหมีการใชงานไดตามที่ตลาด
ตองการ รวมท้ังมีรูปลักษณ�ท่ีทันสมัย นาฬิกาโพโมะ คิดส� วอทซ� มีคุณสมบัติเด นเพื่อเสริมความปลอดภัย  
สรางความอุ นใจของพ อแม  โดยสามารถรับและโทรไดในเครื่องเดียว มีระบบจีพีเอสติดตามตัว มีเซ็นเซอร�ตรวจจับ
นาฬิกาหลุด สามารถส งขอความเสียง (ปุ�ม SOS) เมื่อมีเหตุเร งด วน มีเครื่องนับกาว และเครื่องกันยุง ท้ังน้ีจากการ
ดําเนินงานดังกล าวส งผลใหบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มข้ึนจากป. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ที่ ๔๐ ลานบาท เพิ่มข้ึนเปLน ๕๒ 
ลานบาท โดยคาดการณ�ยอดขายในป. ๒๕๖๑ อยู ท่ี ๗๐ ลานบาท และมีสัดส วนการส งออกเพิ่มข้ึน ๒ เท า 
 

  
 

(๒) ระบบซอฟต*แวร*บริหารการผลิต และซอฟต*แวร* Barcode Tracking and Tracing บริษัท
เอพริ้นท� จํากัด เปLนผูประกอบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ�สําหรับงานโฆษณา ตองการขยายกําลังการผลิต เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา แต ดวยระบบที่ยังเปLน manual และไม มีขอมูลการผลิตสินคาท่ีชัดเจน รวมท้ังบุคลากร 
และเครื่องมือท่ีจํากัดจึงไม สามารถขยายการผลิตงานได ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญดานบริหารการผลิต  
ใหคําปรึกษาในการนําระบบซอฟต�แวร�ร วมกับระบบ Barcode Tracking and Tracing มาประยุกต�ใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ทําใหบริษัทฯ สามารถ tracking and tracing ข้ันตอนการผลิตแบบ real time 
มีระบบการทํางานที่ เปLนระบบมากข้ึน และสามารถติดตามสถานะการทํางานได รวมท้ังช วยใหบริษัทฯ  
มีความสามารถในการส งมอบงานเพิ่มข้ึนจาก ๔๐ เปอร�เซ็นต�เปLน ๗๕ เปอร�เซ็นต� ยอดขายเพิ่มข้ึน ๒ เท า และจาก
ยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากผลของโครงการทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข้ึน ๑๙.๔ ลานบาท 
 

(๓) ระบบบริหารจัดการสต�อกของระบบงานร2านกาแฟและเค2ก บริษัทบียอนด� คาเฟ� จํากัด  
เปLนผูประกอบการเคร่ืองด่ืม กาแฟ และเบเกอร�รี่ ซ่ึงบริษัทฯ มีการขยายสาขาจํานวนมากข้ึน และบียอนด� คาเฟ�
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เปLนรานท่ีมีเมนูกาแฟ เบเกอร�รี่จํานวนมาก มีวัตถุดิบในการผลิตมาก ทําใหมีความซับซอน และจํานวนของขอมูลมี
มากจนโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปไม สามารถตอบสนองได จึงตองการระบบบริหารจัดการสต�อกท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและสอดคลองกับราน ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญดานการผลิต ออกแบบและพัฒนาระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) ท่ีเหมาะสมกับสภาพปiญหาและความตองการของบริษัท ลดปiญหาความ
ซับซอนของการบริหาร ช วยใหบริษัทฯ สามารถ tracking and tracing ข้ันตอนการสต�อก การส่ังซื้อได เกิดการ
เช่ือมโยง และบริหารขอมูลร วมกันระหว างสาขา บริษัทฯ มีระบบการทํางานท่ีเปLนระบบ และช วยในการบริหาร
วัตถุดิบท่ีมีอายุการเก็บรักษาส้ัน รวมท้ังช วยบริหารเงินเดือนพนักงานที่มีจํานวนมากและมีการขอเบิกล วงหนา 
นอกจากน้ี ยังสามารถช วยลดตนทุนจากการจัดการวัตถุดิบลงประมาณ ๕ เปอร�เซ็นต� จากการบริหารจัดการสต�อก
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนได ๙ แสนบาทต อป. 
 

  
 

๓.๔.๕ สนับสนุนและบ/มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช วยเหลือผูประกอบการดานเทคโนโลยี ต้ังแต เริ่มตนกิจการ จนสามารถดําเนิน
กิจการไดอย างประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทําให
ผูประกอบการสามารถมีแนวคิดสรางสรรค�ผลงานใหม  ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด มีโอกาสนํา
ผลงานออกสู เชิงพาณิชย�ผ านกิจกรรมการจับคู ธุกิจ ร วมงานแสดงผลงานต าง ๆ และเพิ่มโอกาส สรางความเช่ือมั่น
ดวยการพาไปประกวดในเวทีต าง ๆ ท้ังในและต างประเทศ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทําให
ผูประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจท่ีนําไปดําเนินการไดจริงไปสู เป&าหมายท่ีกําหนดไว เกิดการพัฒนาธุรกิจ
ก อใหเกิดการเติบโตของรายได การจางพนักงานเพิ่ม ไดลูกคาเพิ่ม และเกิดการร วมทุน นําไปสู การเปLนเจาของ
ธุรกิจท่ีเขมแข็งอย างมีคุณภาพและย่ังยืน เปLนรากฐานท่ีสําคัญต อระบบเศรษฐกิจของประเทศต อไป ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบ มเพาะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ านโครงการต าง ๆ อาทิ 

(๑) โครงการเถ2าแก/น2อยเทคโนโลยี (Young Technopreneur) รุ/นที่ ๗ ประจําป� ๒๕๖๑ สวทช. โดย
ศูนย�บ มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย (ซอฟต�แวร�พาร�ค) และบริษัทสามารถ
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คอปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี ซ่ึงจัดต อเน่ืองมาเปLนป.ที่ ๗ เพื่อสราง
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ นใหม  โดยการต อยอดความคิดใหกับผลงานที่มีความพรอม มีแนวทางความเปLนไป
ไดทางการตลาด เพื่อผลักดันสู ธุรกิจที่จับตองไดและเปLนรูปธรรม เฟ&นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรม
ตนแบบ” หรือผูที่มีไอเดียและผลงานโดดเด น ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล Samart Innovation Award 
2018 ชิงเงินรางวัลกว า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักพัฒนารุ นใหม ต อไป 

ในป. ๒๕๖๑ มีผูเขาสมัครท้ังส้ิน ๑๓๘ โครงการ/ผลงาน ผ านการพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๖๔ โครงการ/
ผลงาน โดยจัดปฐมนิเทศน�ผูผ านการคัดเลือก และจัดอบรมเตรียมความพรอมผูประกอบการและความรูพื้นฐานใน
การจัดต้ังธุรกิจ พรอมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas for Start up และ 
Pitch Deck Preparation นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมเป�ดประสบการณ�ลงพื้นท่ีปฏิบัติจริงผ านกิจกรรม Idea to 
Market Boot Camp ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร�ท จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเรียนรูเทคนิคและ
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ จากน้ันจัดประเมินแผนธุรกิจ คร้ังที่ ๑ โดยมีผูผ านการคัดเลือก (รอบแรก) ๒๐ 
โครงการ/ผลงาน เขารับการพัฒนาเติมเต็มความสามารถ (traning and workshop) และพบที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ
ที่มีประสบการณ�ตรง ทั้งดานการตลาด ดานธุรกิจ และเทคโนโลยี ก อนเขาสู การประเมินแผนธุรกิจครั้งสุดทาย เม่ือ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอง Samart Hall of Fame อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค และจัดงาน Meet Investors 
พรอมพิธีมอบรางวัล Samart Innovation Award 2018 เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย�อินน� 
กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลที่ ๑ ไดแก  ผลงานพระเครื่อง ๓ มิติ (World Amulet 3D) นวัตกรรมที่ตอบโจทย�กลุ ม
ผูศึกษาพระเคร่ือง ดวยการผนวกเทคโนโลยี ๓ มิติ ที่สามารถดูพระเครื่องแทไดแบบพาโนรามา ๓๖๐ มุมมอง 
รองรับ ๓ ภาษา และมีระบบซื้อขายและประมูล ผ านอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�เคล่ือนที่ (Smart Phone) ซ่ึงจะสราง
ปรากฏการณ�ใหม ใหกับวงการพระเครื่อง รางวัลท่ี ๒ ไดแก  ผลงาน ActiveBoost อนุภาคนาโนอัจฉริยะ เปLน
นวัตกรรมท่ีช วยกักเก็บสารอาหารท่ีมีประโยชน� และปล อยเขาสู ร างกายไดอย างจําเพาะเจาะจงและเต็ม
ประสิทธิภาพ รางวัลที่ ๓ ไดแก  ผลงาน คิดถึง (Kitteung) แอปพลิเคชันแหล งรวมบริการรถยนต�ครบวงจร เปLน
ระบบคนหาอู หรือศูนย�ซ อม รวมถึงโปรโมช่ัน และบริการเดลิเวอรี่เก่ียวกับรถยนต� ทําใหเจาของรถยนต�มีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ทั้งน้ี จากการดําเนินโครงการ (ป. ๒๕๖๑) สรางมูลค าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
๗.๖๐ ลานบาท 
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(๒) โครงการสร2างและพัฒนาผู2ประกอบการใหม/เชิงสร2างสรรค*และนวัตกรรม (NEC) ป� ๒๕๖๑ สวทช. 
โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับกรมส งเสริมอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เชิง
สรางสรรค�และนวัตกรรม (NEC) เฟ&นหาผูสนใจท่ีมีไอเดียในการสรางสรรค�ผลงานและผลิตภัณฑ�ดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ไอที ซอฟต�แวร� และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อาทิ clean technology และ food technology ไม ว าจะเปLนผูท่ี
กําลังเริ่มตนธุรกิจหรือตองการต อยอดธุรกิจของตนใหเติบโตอย างย่ังยืน เพื่อพัฒนาทักษะและองค�ความรูในการ
สรางโมเดลการวางแผนธุรกิจจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรูพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พรอมผลักดันการเช่ือมโยง
ช องทางการตลาดและแหล งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ที่หลากหลายท้ังในและต างประเทศ  
ผูไดรับการพิจารณาเขาอบรมในโครงการฯ จะไดรับการสนับสนุนอย างต อเน่ืองและสิทธิประโยชน�ต าง ๆ มากมาย
จาก สวทช. ในป. ๒๕๖๑ มีผูผ านการคัดเลือกใหเขาร วมโครงการฯ ๒๘ ราย ซึ่งจัดปฐมนิเทศโครงการฯ เมื่อวันท่ี 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค โดยผูผ านการคัดเลือกจะเขาสู กระบวนการอบรมหลักสูตรการ
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  Business Lab Boot Camp ( customer management แ ละ  effective 
presentation skill) เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ปiจจุบัน
โครงการฯ ไดพัฒนาทักษะและองค�ความรูในการสรางโมเดลทางธุกิจ พรอมทั้งจัดประเมินแบบจําลองธุรกิจ
เรียบรอยแลว โดยมีผูผ านการอบรมท้ังส้ิน ๒๖ ราย ท้ังน้ี จากการดําเนินโครงการ (ป. ๒๕๖๑) สรางมูลค า
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ๓๗ ลานบาท 

(๓) โครงการบ/มเพาะธุรกิจซอฟต*แวร*/ไอที (SUCCESS) ประจําป� ๒๕๖๑ เปLนโครงการที่ปรับปรุงมา
จากโครงการ Incubation ที่จัดต อเน่ืองมา ๑๖ ป. มุ งเนนการสรางโอกาส วางรากฐานธุรกิจที่ย่ังย่ืน สําหรับ
ผูบริหารกิจการ ผูประกอบกิจการซอฟต�แวร�และไอทีทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital 
content, IT Consultant, IT Services, E-leaning, Game, Web ฯลฯ ท่ีตองการเตรียมสรางรากฐานใหองค�กร
ธุรกิจใหพรอมต อการเปล่ียนแปลง และตองการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต อยอดความสําเร็จ และเรียน
ลัดจากประสบการณ�ของผูท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจแลว ภายใตแนวคิด "แข็งแกร งไดอย างย่ังยืน แบ งกันรวย 
ช วยกันโต พรอมกับการรับโอกาสดี ๆ ในชีวิต" โดยป. ๒๕๖๑ ผูประกอบการที่เขาร วมโครงการฯ จะไดรับสิทธ์ิ 5C 
Access ไดแก  Customer – กิจกรรมต าง ๆ เพื่อหาลูกคา Coaching – โอกาสในการเขาพบท่ีปรึกษาดานต าง ๆ 
Chance – โอกาสในการพบนักลงทุน และประกวด Capital – ใหทุนเขาร วม Exhibition ในต างประเทศ และ 
Community – CEO Talk และ CSR โครงการไดจัดสัมภาษณ�และคัดเลือกผูประกอบการ รอบท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรอบท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค โดยมีผูประกอบการ
ผ านการคัดเลือก จํานวน ๔๐ ราย เพื่อเขาสู กระบวนการอบรมดานธุรกิจเทคโนโลยี การบริหารองค�กร และ
กิจกรรมเพื่อส งเสริมผูประกอบการ โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน�เพื่อแนะนําโครงการและสิทธิประโยชน�ที่ไดรับจาก
โครงการและหน วยงานพันธมิตร แก ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ซอฟต�แวร�/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอ
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เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค ปiจจุบันอยู ระหว างจัดกิจกรรม
ต าง ๆ เพื่อส งเสริมผูประกอบการ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) อาทิ การวินิจฉัยธุรกิจ การอบรมในหัวขอ 
Vertical Marketing Strategy และ Winning with Presentation และกิจกรรม business matching พบนัก
ลงทุนญ่ีปุ�น เปLนตน ท้ังน้ี จากการดําเนินโครงการสรางมูลค าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวม ๒๖๒ ลานบาท 

  
 

(๔) โครงการเร/งการเติบโตของผู2ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) 
สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ดําเนินโครงการเร งการเติบโตของผูประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Accelerate) ประจําป. ๒๕๖๐ เพื่อเร งการเติบโตทางธุรกิจอย างกาวกระโดด โดยเสริมสรางศักยภาพของ
ผูประกอบการเทคโนโลยีดานนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค าสูง รวมถึงสรางแพลตฟอร�มเครือข ายความร วมมือ  
การเขาถึงผูเช่ียวชาญ เพิ่มขีดความสามารถการแข งขันดานการตลาด และโอกาสขยายธุรกิจ โดยเป�ดรับสมัครและ
คัดเลือกผูประกอบการเขาร วมโครงการฯ ไปเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซี่งมีผูผ านการคัดเลือกเขาร วมโครงการฯ 
๑๕ ราย ผูผ านการคัดเลือกจะไดรับการวินิจฉัยธุรกิจ ตลอดจนไดรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญแบบตัวต อตัว  
การออกตลาดในรูปแบบการออกบูธนิทรรศการอาหารทั้งในและต างประเทศ โดย สวทช.ใหการสนับสนุน
ผูประกอบการที่ เขาร วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนรูปแบบ matching fund (กองทุนร วมลงทุน)  
ดานการเงินไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าใชจ ายท่ีเกิดข้ึนจริง ในวงเงินไม เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาการ
สนับสนุนไม เกิน ๘ เดือน ปiจจุบันผูเขาร วมโครงการฯ ทั้ง ๑๕ ราย เขาสู กระบวนการพบที่ปรึกษาดานธุรกิจ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข งขันดานการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ และจัดกิจกรรมการร วมมือกับบริษัท
ขนาดใหญ  ในการพัฒนา SMEs ท่ีเปLน supply chain ร วมกับบริษัทเคซีจี คอร�ปอเร ช่ัน จํากัด ณ KCG 
Excellence Center จํานวน ๒ ครั้ง นอกจากน้ี ไดเป�ดรับสมัครผูประกอบการเขาร วมโครงการฯ Food 
Accelerate ป.ที่ ๒ (๒๕๖๑) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และสัมภาษณ�คัดเลือกผูประกอบการเขาร วมโครงการฯ 
เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซี่งมีผูผ านการคัดเลือกเขาร วมโครงการฯ ๑๔ ราย (ต อเน่ือง ๙ ราย ใหม  ๕ ราย) 
พรอมท้ังจัดงานสัมมนา “Food Fast Track” เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย� อินน�  
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต การปรับตัวของอุตสาหกรรมใน
ยุคปiจจุบันเพื่อความอยู รอด และแนวทางสนับสนุนของหน วยงานภาครัฐ แก ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร



๗๗ | ส ว ท ช .  

และท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูสนใจ ท่ีเขาร วมงานกว า ๘๐ คน ท้ังน้ี จากการดําเนินโครงการสรางมูลค าผลกระทบ 
เชิงเศรษฐกิจและสังคมรวม ๓๓๗ ลานบาท 

  
 

(๕) โครงการสร2างผู2ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม/ (Startup Voucher) ประจําป� 
๒๕๖๑ สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับสํานักงานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) 
ดําเนินโครงการ Startup Voucher ต อเน่ืองเปLนป.ท่ี ๓ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดานการดําเนินธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนดานการเงินใหผูประกอบการสามารถสรางโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน
และต างประเทศ เร งเพิ่มรายได และขยายธุรกิจใหเติบโต โดยสนับสนุนเงินทุนดานการตลาด ในอัตรารอยละ ๗๕ 
ของมูลค าโครงการ (ค าใชจ ายท่ีเกิดข้ึนจริงก อนภาษีมูลค าเพิ่ม) แต ไม เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต อโครงการต อราย  
ป. ๒๕๖๑ มีผูสมัครเขาร วมโครงการฯ ทั้งส้ิน ๒๒๗ บริษัท มีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบผ านการคัดเลือก จํานวน ๘๗ 
บริษัท เพื่อเขาสู กระบวนการต าง ๆ ของโครงการ เช น การสนับสนุนเวทีใหความรูทางธุรกิจเทคโนโลยี และเวที
เช่ือมโยงแหล งลงทุน/นักลงทุนต อไป ท้ังน้ี จากการดําเนินโครงการในป.ที่ผ านมา (ป. ๒๕๖๐) สรางมูลค าผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคมรวม ๓๘๕ ลานบาท 

 
๓.๔.๖ การส/งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู2ประกอบการด2านวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
สวทช. ส งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก  นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ�กอบรมเปLนเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ�กอบรมในหลักสูตรที่ตรงต อ
ความตองการ และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเช่ือมโยงนักวิจัยจากศูนย�แห งชาติเขามาเปLน
วิทยากร สรางสมดุลระหว างหลักสูตรวิชาการและดานการผลิต นอกจากน้ี สวทช. ยังพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรมผ านการดําเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต*แวร*ประเทศ
ไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) และ “สถาบันวิทยาการ สวทช.” หรือ NSTDA Academy (NSA) 
ที่ใหบริการฝ�กอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน วทน. ของ
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บุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา 
และการใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ านกลไกการเช่ือมโยงส งต องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ มีกําลังคนดาน วทน. ที่ไดรับการบ ม
เพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ ผ านกลไกการ
ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๑๘,๕๐๐ คน ผ านหลักสูตรต าง ๆ จํานวน ๕๘๑ ครั้ง (๓๔๕ หลักสูตร) อาทิ 

(๑) เขตอุตสาหกรรมซอฟต*แวร*ประเทศไทย จัดฝmกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข2อ The Future of 
Trends in Logistics and Supply Chain Management เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองสัมมนา 
NILE 3 ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (ในงาน TILOG - LOGISTIX 2018) เพื่อส งเสริม
และพัฒนาผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรมโลจิสติกส� พรอมใหความรูเรื่องอุตสาหกรรมโลจิสติกส�ในอนาคต 
การออกแบบระบบท่ีชาญฉลาดใหมีความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยไดรับความสนใจจากกลุ มโรงงานอุตสาหกรรม  
ผูประกอบกิจการ รวมถึงผูท่ีสนใจทั่วไปเขาร วมจํานวน ๑๐๐ คน 

  
 

(๒) เขตอุตสาหกรรมซอฟต*แวร*ประเทศไทย จัดฝmกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข2อ Fundamentals of 
Machine Learning for Trainer ร วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขต
ระยอง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง อําเภอบานค าย จังหวัดระยอง เพื่อถ ายทอด
ความรูและพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟต�แวร� และอาจารย�มหาวิทยาลัยใหใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมทั้งเขาใจ
พื้นฐานการเรียนรูของคอมพิวเตอร�และการประยุกต�ใชงานในเชิงธุรกิจ โดยมีผูเขาร วมอบรม จํานวนทั้งส้ิน ๕๓ คน 
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(๓) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝmกอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร*
ไฟฟ\าขั้นเทพและการต/อยอดสู/มอเตอร*สําหรับยานยนต*ไฟฟ\า (Design and Development for Premium 
Efficiency Motors & Future towards EV Applications: PMEV)” ระหว างวันที่  ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจาพระยา ปาร�ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร องค�ความรูเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนา
มอเตอร�ไฟฟ&า ระดับ Premium Efficiency ใหแก บุคคลากรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร�และ
มอเตอร�ไฟฟ&า และส งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร�ไฟฟ&าใหเปLนมอเตอร�ประสิทธิภาพดีเย่ียม และมีการต อ
ยอดสู การผลิตมอเตอร�ยานยนต�ไฟฟ&า โดยมีการเรียนรูอย างเขมขนท้ังทฤษฎีและเทคนิค มีผูเขาร วมอบรมจาก
หน วยงานภาครัฐและเอกชนรวม ๑๑ คน (ค าลงทะเบียน ๑๒,๕๐๐ บาท/คน) 

  
 

(๔) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝmกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ\า
จากพลังงานแสงอาทิตย*อย/างครบวงจร รุ/นที่ ๔ (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM4)” 
เมื่อวันท่ี ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เพื่อส งเสริมการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการดูแลและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ&าจากพลังงานแสงอาทิตย�อย างถูกตองและครบวงจร (ทั้งแบบ 
Solar Farm และ Solar Rooftop) ผูเขาอบรมไดรับความรูพื้นฐานเก่ียวกับการผลิตไฟฟ&าจากพลังงานแสงอาทิตย� 
ไดอัพเดทขอกําหนดในการเช่ือมต อและการตรวจสอบใหม  ๆ ปiญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอควรระวัง 
รวมทั้งไดฝ�กปฏิบัติการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ Solar Cell อย างเขมขน เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดจริง 
และศึกษาดูงาน Solar Farm ดานการดูแลและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ&าจากพลังงานแสงอาทิตย� ของบริษัท 
Blue Solar จํากัด จังหวัดปทุมธานี มีผูเขาร วมอบรมรวมทั้งส้ิน ๓๒ คน (ค าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน) 
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๓.๔.๗ สนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือทําวิจัยและพัฒนา 

สวทช. จัดต้ังโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed 
Technology Development Program: CDP) ข้ึน เพื่อใหความช วยเหลือดานการเงิน ในรูปแบบเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
แก เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการคนควา วิจัย และพัฒนา เพื่อใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
และกระบวนการผลิตตามความตองการของบริษัท ท้ังน้ีโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
ไดแก  การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�ในเชิงพาณิชย� การปรับปรุงเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ� และการจัดต้ังหรือปรับปรุงหองทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห ง ท่ีเขาร วมโครงการ และมีเง่ือนไขเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ดังน้ี (๑) วงเงินใหกู
สูงสุด ๓๐ ลานบาท และไม เกินรอยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต อป.เท ากับครึ่งหน่ึงของ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําหน่ึงป. +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกูไม เกิน ๗ ป. (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินตนไม 
เกิน ๒ ป.) 

นับแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) มีโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๕๕๗ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
จํานวน ๓๑๑ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๖๑๔.๕๐ ลานบาท (แบ งเปLน สวทช. ๓,๑๐๖.๑๒ ลานบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๕๐๘.๓๘ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๔๙๙.๖๓ ลานบาท ดังตารางที่ ๔ โดยจํานวนเงิน
ใหกูในส วนของ สวทช. น้ันไดมีการเบิกจ ายแลว ๒,๓๗๖.๘๖ ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินกูแลว ๑,๙๔๕.๑๔ 
ลานบาท โดยยังมีลูกหน้ีคงคาง ๒๙๒.๒๖ ลานบาท 

ตัวอย างผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก  บริษัทไทย เอสพีเอฟ จํากัด ดําเนินกิจกรรมนําเขา 
ผลิต และจําหน ายไข ไก ปลอดเช้ือพิเศษ (SPF Egg: Specified Pathogen Free Eggs) โดยมีผูบริหารงานหลัก คือ 
นายสมบูรณ� สินพัฒนสกุล (กรรมการผูจัดการ) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินกูดอกเบ้ียตํ่า สวทช. เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๓๐ ลานบาท ในโครงการ “การผลิตไข ไก ปลอด
เช้ือ Specified Pathogen Free (SPF)” โดยโครงการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มีผลสําเร็จ ดังน้ี (๑) สามารถ
ผลิตไข ไก ปลอดเช้ือดวยระบบท่ีเปLนมาตรฐานระดับสากล (๒) มีโรงเรือนผลิตไข ไก  SPF แห งแรกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และไดรับมาตรฐานของกรมปศุสัตว� สามารถเปLนโรงเรือนและฟาร�มตนแบบในการเล้ียงไก ปลอด
เช้ือ SPF ได (๓) ลดการนําเขาไข ไก ปลอดเช้ือ SPF จากต างประเทศ ซึ่งไข ท่ีผลิตในประเทศมีราคาถูกกว าประมาณ 
๑๐ เท า ทําใหตนทุนการผลิตวัคซีนตํ่าลง ส งผลใหประชาชนไดรับวัคซีนอย างทั่วถึง (๔) ไข ไก ปลอดเช้ือ SPF ท่ีผลิต
ไดสามารถนําไปใชในงานวิจัยของสถาบันหรือมนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวัคซีน (๕) สามารถ
พัฒนาบุคลากรในประเทศ ใหมีทักษะดานการเล้ียงไก ปลอดเช้ือ SPF เปLนแห งแรกในประเทศไทย ซ่ึงในป. ๒๕๖๐ 
บริษัทฯ มียอดขายจากไข ปลอดเช้ือ SPF จากการพัฒนาโครงการ ๓๒.๐๗ ลานบาท  
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ตารางที่ ๔ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชนใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จําแนกตามป�งบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ป�งบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล2านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล2านบาท) 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  ๓๖๒.๘๒  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  ๒๖๓.๘๒  ๔๓๓.๙๘  

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔  ๘๔.๕๗  ๒๕๓.๗๑  ๓๙๑.๒๐  

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓  ๖๙.๗๔  ๒๙๘.๕๗  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 ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๔ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

๒๕๖๑ ๙ ๗๔.๗๘ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๗ ๓๓๐.๑๗ 

รวม ๓๑๑ ๓,๑๐๖.๑๒ ๑,๕๐๘.๓๘ ๔,๖๑๔.๕๐ ๘,๔๙๙.๖๓ 
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๓.๔.๘ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) สวทช. ลงทุนในบริษัทร วมทุน รวมทั้งส้ิน ๔ บริษัท 
สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร วมทุนดังตารางที่ ๕ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร วมทุนทั้ง ๔ 
บริษัท ไดรับการอนุมัติวงเงินร วมทุนจาก สวทช. ทั้งส้ิน ๒๔๖.๖๐ ลานบาท เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท 
และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ าย ๑๙.๕๐ ลานบาท ส วนสถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร วมทุน
ทั้ง ๔ บริษัทที่ปรากฏในตารางที่ ๖ เปLนผลการดําเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทป. ๒๕๖๐ โดยทั้ง ๔ บริษัทมี
กําไรสุทธิ ดังน้ี (๑) บริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) มีกําไรสุทธิ ๓๗๕.๕๔ ลานบาท (๒) 
บริษัทเทรดสยาม จํากัด (TS) มีกําไรสุทธิ ๑๔.๙๖ ลานบาท (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) มีกําไรสุทธิ 
๑๑.๕๒ ลานบาท และ (๔) บริษัทเลิร�นเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๐๕ ลานบาท 
 
ตารางที่ ๕ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร/วมทุน 
ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม

ลงทุน 
ทุนท่ีเรียก

ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส/วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน*ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ* 
การลงทุน
ปSจจุบัน 

๑ INET ใหบริการเช่ือมต อ
อินเทอร�เน็ต และ
ใหบริการส่ือสารครบ
วงจรท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เปLนเงิน

สดที่ 
สวทช.จ าย

จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลานบาท 
ส วนที่

เหลือได
จากแปลง
เงินปiนผล
มาเพ่ิมทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส งเสริมและตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชนในการใช
งานอินเทอร�เน็ตในเชิงพาณิชย� 
๒ . กระตุนภาคเอกชนให มีการ
ล ง ทุ น ใ น กา ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
วิศวกรรม เพ่ือสรางศักยภาพและ
เก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
๓. เอื้ ออํ านวยต อการวิจัยและ
พัฒนาเก่ียวกับ big data และ data 
analytics ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ใหบริการแลกเปล่ียน
ขอมูลการคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส� ตาม
มาตรฐาน EDIFACT 
และมาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทําใหการแลกเปล่ียนขอมูล 
EDI/ebXML เปLนระบบของการ
รับส งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย างย่ิงสําหรับ
การคาระหว างประเทศ ซ่ึงนอกจาก
จะมีความรวดเ ร็ว ถูกตองแลว  
ยังสามารถช วยลดตนทุนได 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของรัฐที่เก่ียวของกับการคาระหว าง
ป ระ เทศ  ทํ า ให ล งทุ นน อ ยแต 

คงสถานะ  
การลงทุน 



๘๓ | ส ว ท ช .  

ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส/วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน*ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ* 
การลงทุน
ปSจจุบัน 

สามารถใหบริการท่ีมีความสะดวก 
คล องตัวเช นเดียวกับภาคเอกชน 
๓ .  ส ง เ ส ริ มกา ร ใช เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศในประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย�และ
อาหารสัตว�หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เปLนโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เปLนแห งแรก 
๒. เปLนโครงการนําร องซ่ึงจะนําไป
ประ ยุกต� สู การวิจั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT เปLนที่ปรึกษาและ
ใหบริการทางการศึกษา 
การฝ�กอบรม และการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน�แบบครบวงจร 
(e-learning total 
solutions) โดย
ใหบริการ e-learning 
และระบบทีเ่ก่ียวของ
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(turnkey) และใหเช าใช
บริการ (application 
service provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผูใชเทคโนโลยี  
e- learning ไ ด ก ว า ง ข ว า ง แล ะ
รวดเร็วขึ้นจากความคล องตัวในการ
ดําเนินงาน  
๒ .  ก ร ะ ตุ น ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒน า
เทคโนโลยี e- learning ไดอย าง
รวดเร็วขึ้นจากการดําเนินงานใน
รูปแบบเอกชนเ พ่ือ รักษาความ
ไดเปรียบในการแข งขัน 
๓. ช วยสรางตลาด e-learning ให
เ พ่ิมมากขึ้น ส ง เสริมให เ กิดการ
แข งขันในอุตสาหกรรม e-learning 
อย า ง มีประ สิทธิภาพ เ กิดการ
กระจายความรูในหลายสาขาวิชา
ผ านระบบ e-learning ไปสู ผูเรียน
ไดอย างกวางขวาง 

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ไดรับ
อนุมัติ
จาก 

กวทช. ให
ถอนการ
ลงทุน

ภายใน ๓ 
ป. คือวันที่ 

๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

รวม  
 

๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐ 
   

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เปLนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)  
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ตารางที่ ๖ สถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร/วมทุน 

 

 (หน�วย: ล
านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร�วมทุน INET TS MICRO LT
ข
อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล
ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
สัดส�วนการเรียกชําระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร�วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ�าย - ๑๙.๕๐ - -
จํานวนเงินลงทุนที่ สวทช. ชําระค�าหุ
นแล
ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
สัดส�วนการถือหุ
นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐%

(หน�วย: ล
านบาท)
ผลการดําเนินงาน INET TS MICRO LT 
รอบบัญชีของบริษทัป) ๒๕๖๐ ตัง้แต� ๑ ม.ค.๖๐ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐

รายได
จากการขายและบริการ ๙๘๘.๔๕ ๕๙.๕๗ ๑๖๙.๔๘ ๑๘.๓๘
ต
นทุนขาย ๗๓๙.๓๓ ๓๓.๒๘ ๑๔๘.๗๕ ๑๐.๘๑

กําไรข้ันต
น ๒๔๙.๑๒ ๒๖.๒๙ ๒๐.๗๓ ๗.๕๗
ค�าใช
จ�ายในการขายและบริหาร ๓๓๑.๔๙ ๘.๙๓ ๙.๔๓ ๗.๓๐
กําไร (ขาดทุน) ก�อนดอกเบี้ยและภาษี ๔๗๔.๖๙ ๑๘.๘๔ ๑๑.๗๐ ๐.๒๙
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ๓๗๕.๕๔ ๑๔.๙๖ ๑๑.๕๒ ๐.๐๕

(หน�วย: ล
านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐

ทรัพย=สินรวม ๔,๒๐๖.๒๓ ๗๘.๙๔ ๑๑๕.๖๖ ๑๔.๕๗
หน้ีสินรวม ๒,๓๐๙.๙๑ ๑๐.๗๓ ๑๕.๑๘ ๖.๐๙
กําไร (ขาดทุน) สะสม ๔๒๐.๘๘ ๑๘.๒๑ ๐.๔๘ ๐.๒๗
ส�วนของผู
ถือหุ
น (Equity) ๑,๘๙๖.๓๒ ๖๘.๒๑ ๑๐๐.๔๘ ๘.๔๘

ความสามารถในการทํากําไร INET TS MICRO LT

อัตรากําไรข้ันต
น (Gross Profit Margin) ๒๕.๒๐% ๔๔.๑๓% ๑๒.๒๓% ๔๑.๑๙%
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๓๗.๙๙% ๒๕.๑๑% ๖.๘๐% ๐.๒๗%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย= (ROA) ๘.๙๓% ๑๘.๙๕% ๙.๙๖% ๐.๓๔%
อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู
ถือหุ
น (ROE) ๑๙.๘๐% ๒๑.๙๓% ๑๑.๔๖% ๐.๕๙%
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๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ/มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

เกษตรกรเปLนคนกลุ มใหญ ของประเทศ (รอยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต เกษตรกรส วนใหญ ยังใชความรู
หรือทักษะจากประสบการณ�ท่ีถ ายทอดสืบต อกันมา มีการนําความรู หรือเทคโนโลยีใหม ไปปรับใชนอย เน่ืองจากมี
ขอจํากัดในการเขาถึงความรู และการนําความรู และเทคโนโลยีไปปรับใชในการประกอบอาชีพ จึงทําให
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) 
ช้ีว าผลิตภาพภาคเกษตรไทยลดลงรอยละ ๐.๖ ต อป. ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉล่ียเพียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ป.  
ตํ่ากว าค าเฉล่ียอาชีพอ่ืนถึงหน่ึงเท าตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเปLนแนวทางหลักในการยกระดับ
รายได และลดความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหน่ึง สวทช. จึงจัดต้ัง "สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)" เพื่อใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (one stop 
service) ภายใตการทํางานร วมกับหน วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตร
ดวยเทคโนโลยี พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และลดความเหล่ือมลํ้า” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และ
พันธมิตรสู การใชงานจริงในพื้นท่ี ผ านการถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนอย างท่ัวถึง พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรดาน
การเกษตรและชุมชนใหกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเปLนแหล งความรูท่ีเขาถึงไดง ายและตอบโจทย�ความตองการ
ของเกษตรกรและชุมชน 

การถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประกอบดวย การจัดการความรูโดยนําความรู/
เทคโนโลยีมาจัดทําเปLนส่ือ/ระบบฐานขอมูลท่ีเขาใจง าย การถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต เพิ่มมูลค า รายได ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร ดวยการจัดฝ�กอบรม การปฏิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ดวยการ
สนับสนุนและประสานความร วมมือกับพันธมิตร ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สท. มีเทคโนโลยีท่ีพรอมถ ายทอด
เทคโนโลยี จํานวน ๓๖ เทคโนโลยี รายละเอียดแสดงดังรูปที่ ๘ มีการจัดทําชุดความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๑๙ ชุด 
๑๖๖ รายการ ไดแก  โรงเรือน งา มันสําปะหลัง เมล็ดพันธุ� สารชีวภัณฑ� ชันโรง และการจัดการ ดิน นํ้า และปุ�ย 
ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน จํานวน ๒๖๔ ชุมชน ใน ๓๕ จังหวัด มีเกษตรกรไดรับถ ายทอดองค�ความรู/เทคโนโลยี 
จํานวน ๖,๗๘๑ คน พัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๘๒๕ คน ประกอบดวย เกษตรกรแกนนํา ๒๐๖ คน เจาหนาท่ี
ส งเสริม/เจาหนาท่ีเกษตร ๑๘๓ คน ครู/อาจารย�/นักวิชาการ/นักพัฒนาธุรกิจ ๒๑๒ คน ผูนําชุมชน ๕๔ คน 
ผูประกอบการ ๑๒๓ คน ภาคเอกชน ๔๕ คน และอ่ืน ๆ ๒ คน และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดกับ
ผูประกอบการแปรรูป ทําใหเกิดกลุ มคลัสเตอร�แปรรูป จํานวน ๒ กลุ ม ไดแก  (๑) มะม วง โดยทําใหเกิดการผลิต
มะม วงแปรรูปท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงกับตลาดในพื้นทื่ของวิสาหกิจชุมชนแม บุญมี อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีการรวมกลุ มเพื่อก อต้ังรานคาประชารัฐเครือข ายวิสาหกิจบางคลาอีกดวย และ (๒) กะหลํ่าปลี 
โดยกลุ มเกษตรกรผูปลูกกะหลํ่าปลีบานอุมเป.¢ยม ภายใตการรวมกลุ มจัดต้ังเปLนวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแปลงใหญ  
ตําบลคีรีราษฏร� อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผ านการรับรองมาตรฐานและไดรับการส่ังซื้อจากบริษัทฟู&ดส�แพชช่ัน 
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จํากัด (บาร�บีคิวพลาซ า) รวมท้ังไดรับโอกาสไปจําหน ายท่ีตลาดไท สท. มีตัวอย างองค�ความรูและเทคโนโลยีท่ีนําไป
ถ ายทอด อาทิ 

(๑) การแปรรูปข2าวเพ่ือเพ่ิมมูลค/าผลผลิตทางการเกษตรสู/การเร่ิมต2นธุรกิจ "ขาว" เปLนพืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของประเทศไทยมาเปLนเวลานานและเปLนสินคาส งออกสําคัญ ปiจจุบันการผลิตและการส งออกขาวประสบ
ปiญหาหลายประการโดยเฉพาะเรื่องราคาและการแข งขันจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากว า ส งผลกระทบ
โดยตรงต อเกษตรกรผูปลูกขาว ซ่ึง “การแปรรูปขาว” เปLนอีกหนทางหน่ึงที่จะช วยเหลือเกษตรกร เพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานแปรรูปและเพิ่มมูลค าขาวอย างเปLนรูปธรรม สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
(สท.) ร วมกับศูนย�บ มเพาะและพัฒนาผูประกอบการ SMAEs (Small and Medium Agricultural Enterprise)  
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปขาว
ดวย วทน. เพื่อเพิ่มมูลค าทางการเกษตรสู การเริ่มตนธุรกิจ” มีวัตถุประสงค�เพื่อเผยแพร ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การเพิ่มมูลค าผลิตภัณฑ�จากการแปรรูปขาวดวยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการเริ่มตนทําธุรกิจ 
การวิเคราะห�โครงสรางราคา และการบ มเพาะเกษตรกรในเครือข ายใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเพิ่มมูลค า
ขาวและเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหว างเครือข ายเพื่อสรางผลกระทบอย างกวางขวางต อไป โดยมีเกษตรกรแกนนํา 
เขารับการถ ายทอดเทคโนโลยี จํานวน ๕๑ ราย จาก ๓ กลุ มวิสาหกิจชุมชน ไดแก  กลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย�
ตําบลนิเวศน� อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด (เซรั่มบํารุงผิวหนาจากนํ้ามันขาวหอมมะลิอินทรีย�) วิสาหกิจชุมชน
เกษตรพึ่งตนคนอินทรีย� อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (เซรั่มพญาขาว) กลุ มบริษัท ไรซ�ซี่ อินเตอร�เนช่ัน
แนล อําเภอท ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เครื่องด่ืมนํ้าขาวกลองงอกผสมถ่ังเช าและชะเอมเทศ) สรางผลกระทบใน
เชิงเศรษฐกิจในป. ๒๕๖๑ จากการจําหน ายผลิตภัณฑ�แปรรูปขาวไดกําไรสุทธิป.ละ ๕,๖๓๒,๘๐๐ บาท กําไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนจากเดิมป.ละ ๔,๖๔๘,๘๐๐ บาท หรือคิดเปLนรอยละ ๘๒ 

 
(๒) การขยายผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง (ป� ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) "มันสําปะหลัง" 

เปLนพืชไร ที่จัดเปLนพืชหลัก นํารายไดมาสู ประเทศไทยอย างมาก ในป. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เน้ือท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตและ
ผลผลิตต อไร  ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ ๔.๖๘ รอยละ ๘.๑๗ และรอยละ ๓.๓๔ ต อป. ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, ๒๕๕๘) เน่ืองจากราคามันสําปะหลังอยู ในเกณฑ�ดี ภาครัฐดําเนินโครงการและมาตรการต าง ๆ เพื่อ
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ช วยเหลือเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังอย างต อเน่ือง ส งผลใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและมีองค�ความรูในการ
ดูแลรักษาดีข้ึน ส งผลใหผลผลิตต อไร สูงข้ึน สวทช. มีแผนการดําเนินงานเพื่อแกไขปiญหาดานมันสําปะหลังของ
ประเทศตลอดห วงโซ มูลค าเพิ่ม ซึ่งในดานการขยายผลการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเปLนส วนหน่ึงในการยกระดับ
ผลผลิตของการผลิตมันสําปะหลัง เพื่อสรางแปลงตนแบบการเรียนรูในการนําเทคโนโลยีไปใชในการบริหารจัดการ
และเกิดการขยายผลไปยังกลุ มเกษตรกรต อไป  สวทช. โดย สท. ไดนําเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูก
มันสําปะหลัง เช น การตรวจวิเคราะห�ดิน ปุ�ย การคัดเลือกพันธุ� การปรับปรุงดิน และระบบนํ้าหยด เพื่อช วยเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตถ ายทอดใหกับเกษตรกร จํานวน ๙๐ ราย ในพื้นท่ี ตําบลวังไผ  อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี  ตําบลวังชะพลู และตําบลปางมะค า อําเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และตําบลหนองเม็ก 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแก น โดยสรางผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในป. ๒๕๖๑ จากการจําหน ายมัน
สําปะหลังเขาโรงงานได ๑๖,๔๕๒,๐๐๐ บาท เพิ่มข้ึนจากป. ๒๕๖๐ จํานวน ๙,๓๓๖,๒๕๐ บาท หรือคิดเปLนรอยละ 
๕๗ รวมทั้งสรางเครือข ายเพื่อขยายผลสู ชุมชนรอบขาง 

 
 

 
 

รูปที่ ๘ เทคโนโลยีพร2อมถ/ายทอดเทคโนโลยี  
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๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ/มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย 

การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปLนปiจจัยพื้นฐานสําคัญประการหน่ึงสําหรับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีไดอย างเต็มท่ี จําเปLนตองมีกําลังคนอย างพอเพียง และไดรับการพัฒนาอย างต อเน่ือง ดังน้ันแผนกลยุทธ� 
สวทช. ฉบับท่ี ๖.๑ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) กลไกการพัฒนากําลังคนดาน วทน. ของ สวทช. จึงเนนการจัดหลักสูตรเพื่อ
ส งเสริมใหเกิดการผลิตกําลังคนรุ นใหม ท่ีตอบสนองต ออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู 
บุคลากรวิจัยรุ นใหม  เพื่อต อยอดงานวิจัยที่ สวทช. มีอยู เดิมและเทคโนโลยีใหม  โดยใหทุนท่ีสอดคลองกับประเด็น
มุ งเนน สรางความร วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคน และนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อส งเสริมการเรียนรู
และสรางสรรค�นวัตกรรม ตลอดจนใช "บานวิทยาศาสตร�สิรินธร" เปLนศูนย�กลางการพัฒนา มุ งเนนการสรางและ
พัฒนากําลังคน ส งเสริมการเรียนรู และสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีการดําเนินการ
ต าง ๆ ดังน้ี 

(๑) การพัฒนาและส/งเสริมอาชีพนักวิจัย สวทช. สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสรางความรูและ
นวัตกรรมใหกับประเทศ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเขากับการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการ
สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการทําวิจัยในการยกระดับการพัฒนาและสรางบุคลากรวิจัย ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม -ต อเน่ือง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวน ๗๙๐ คน (รูปท่ี ๙) ผ านโครงการต าง ๆ 
อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสรางปiญญาวิทย� ผลิต
นักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีข้ันสูงแห งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยี
แห งโตเกียว (TAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม 
และโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) ในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหความสําคัญต อการผลักดันการ
ดําเนินงานตามประเด็นมุ งเนน ในบริบทของการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โครงการ TGIST 
และ STEM จึงประชาสัมพันธ�และสนับสนุนใหนักศึกษาทุนทําหัวของานวิจัยที่ตอบโจทย� ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  
สารใหประโยชน�เชิงหนาที่และนวัตกรรมอาหาร ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคน
ไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ร วมกับนักวิจัย สวทช.  

นอกจากน้ี สวทช. ยังสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยทั้งในและ
ต/างประเทศ ที่ไม ใช พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เขาร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติรวม 
๓๒๔ คน เปLนนักศึกษาร วมวิจัย ๕๓ คน นักวิจัยร วมวิจัย ๔๑ คน และผูช วยปฏิบัติงานวิจัย ๒๓๐ คน 
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รูปที่ ๙ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม/ - ต/อเนื่อง) ผ/านโครงการต/าง ๆ 

 
(๒) การพัฒนาและส/งเสริมผู2มีความสามารถพิเศษ ภายใตการสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา

ศักยภาพและทักษะทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานต าง ๆ ใหกับเยาวชนที่ผ านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระยะยาว เพิ่มศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ 
เพื่อพัฒนาสู การเปLนบุคลากรวิจัยท่ีมีคุณภาพต อไปในอนาคต โดยเยาวชนไดสรางสรรค�ผลงาน เช น 

• นางสาวน้ําเพชร รอดประเสริฐ (JSTP รุ/นที่ ๑๘) ไดรับการคัดเลือกเขาร วมโครงการนํา
ผูประกอบการและนักวิจัยไทยศึกษาดูงานยานยนต�สมัยใหม  และระบบขนส งอัจฉริยะ (Next 
generation: Automotive and Smart mobility) โดยความร วมมือระหว างกระทรวงการ
ต างประเทศ และ สวทช. ใหศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรมยานยนต� ณ ประเทศฝรั่งเศส เนเธอ
แลนด� และเบลเย่ียม ระหว างวันท่ี ๒๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

• นายเสกข*ศิลป� ศรีสุขสันต* (JSTP รุ/นที่  ๑๙) นักศึกษาช้ันป.ที่  ๒ ภาควิชาฟ�สิกส� คณะ
วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เขาร วมนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 
The Kamiltonian Zoo for the Harmonic Oscillator ใน ง า น  The 32 nd International 
Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics (Group3 2 )  จั ด โ ดย  Czech 
Technical University ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค ระหว างวันที่ ๙-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
(๓) การพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข2าสู/อาชีพนักวิจัย โดยส งเสริมใหเยาวชนมีความรู

ความสามารถ และเกิดความสนใจวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีผ านกิจกรรมวิชาการและค าย จํานวน ๕๗ ครั้ง มี
เด็กและเยาวชนเขาร วม ๔,๘๑๗ คน มีตัวอย างกิจกรรม เช น 

JSTP

75 คน

YSTP 

36 คน

TGIST

326 คน

TAIST 

161 คน

NUI-RC

23 คน

STEM

135 คน

FEPs

34 คน
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ค/ายนวัตกรรุ/นเยาว* (Young Makers Camp) สวทช. โดยฝ�ายพัฒนาบัณฑิตวิจัย จัดกิจกรรมค ายนวัต
กรรุ นเยาว� เมื่อวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย 
กิจกรรมน้ีเปLนส วนหน่ึงของโครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความ
เปLนนวัตกรแก เด็กและเยาวชนไทย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Big Rock จัดข้ึนเพื่อพัฒนา
แนวคิดและความคิดสรางสรรค�ของนักเรียน โดยนําแนวคิด STEM มาใชในการสรางเสริมความเขาใจของศาสตร�
ต าง ๆ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการประยุกต�ใชศาสตร�เหล าน้ีในการแกปiญหาจริงผ านการเรียนรูแบบ 
Problem-based Learning มีนักเรียน เขาร วมกิจกรรม จํานวน ๗๒ คน แบ งกิจกรรมออกเปLน ๒ กลุ ม คือ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ๑๘ คน และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๔ คน กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย  
การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ และ makers ระดับแนวหนาของประเทศไทย และการลงมือสรางสรรค�
ผลงานส่ิงประดิษฐ� สําหรับกิจกรรมของกลุ มมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการใชเครื่องพิมพ�สาม
มิติแบบลงลึกถึงข้ันสรางและออกแบบช้ินงานสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร� ไดทดลองใชเครื่องพิมพ�สามมิติ
ดวยตัวเอง จนถึงสรางสรรค�ช้ินงานของตัวเองจากเครื่องพิมพ�สามมิติ โดยในช วงทายของกิจกรรมนักเรียนแต ละ
กลุ มจะไดลองออกแบบรถแข งแลวใชเครื่องพิมพ�สามมิติพิมพ�แต ละช้ินส วนออกมาประกอบและแข งขันปล อยลง
จากทางลาดเอียง สําหรับกิจกรรมของกลุ มมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนไดเรียนรูระบบไฟฟ&าพื้นฐานและการใช
เครื่องมือวัด การเลือกใชวัสดุในการงานประดิษฐ� การใชงานอุปกรณ�ช างพื้นฐานและความปลอดภัย ผ านกิจกรรม
บรรยายเชิงปฏิบัติการจนถึงไดลงมือสรางสรรค� ส่ิงประดิษฐ�ของแต ละกลุ ม ในหัวขอ “ส่ิงที่ช วยในการใช
ชีวิตประจําวัน” 
 

   
 

(๔) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนด2านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน สวทช. 
ร วมกับสํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
หน วยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา เรื่อง “รูรับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เพื่อเปLน
แนวทางในการเรียนการสอนเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนนรูปแบบการมีส วนร วมการทํางานกลุ ม การคิด
วิเคราะห� และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ในการคนควาขอมูลและการนําาเสนอขอมูล หนังสือชุด
กิจกรรมฯ แบ งออกเปLน ๕ รูปแบบ ไดแก  การสรางแบบจําลอง (การเคล่ือนท่ีของแผ นเปลือกโลก) การเรียนรูจาก
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การทดลอง (ปรากฏการณ�ดินถล มท่ีเกิดจากนํ้าฝน) การเรียนรูผ านเครื่องมือไอซีที ฝ�กการใชเครื่องมือไอซีทีในการ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเรียนรูจากเกม และการเรียนรูผ านบทบาทสมมติ โดยเน้ือหาของ
หนังสือชุดกิจกรรมฯ แบ งออกเปLน ๑๑ หน วยการเรียนรู ประกอบดวย โลกของเราไม เคยอยู น่ิง แผ นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด สึนามิ แหล งนํ้าของโลก สภาวะอากาศ พายุหมุนเขตรอน อุทกภัย ดินถล ม ภัยแลง และไฟป�า เน้ือหา
ของชุดกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนเขาใจปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีส งผลต อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ไดพิจารณาเห็นว าชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา 
เรื่อง “รูรับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เปLนส่ือการเรียนรูที่มีคุณค า อันจะเปLนประโยชน�ต อการเรียนรูเรื่องภัยพิบัติได
เปLนอย างดี สพฐ. จึงขออนุญาตใชไฟล�ตนฉบับและลิขสิทธ์ิเพื่อจัดพิมพ�และเผยแพร ส่ือชุดดังกล าวแก สถานศึกษาใน
สังกัด โดยจัดพิมพ�หนังสือชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา เรื่อง “รูรับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” จํานวน 
๒๘,๕๐๐ เล ม จัดพิมพ�แผ นพับเกม จํานวน ๒๘,๕๐๐ แผ น และอัปโหลดไฟล�ชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา 
เรื่อง “รูรับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” บนเว็บไซต�ของ สพฐ. 

 

 
 

(๕) การประชุมวิชาการนานาชาติด2านการพัฒนาผู2มีความสามารถพิเศษ คร้ังที่ ๑๕ (The 15th Asia-
Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) สวทช. ร วมกับพันธมิตรเปLนเจาภาพจัดการประชุม 
APCG2018 ระหว างวันท่ี ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย�การประชุมแห งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร และ
บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเปLนเวที
แลกเปล่ียนประสบการณ�ทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ เผยแพร องค�ความรูพัฒนา
เครือข ายการทํางานระดับนานาชาติดานการส งเสริมผูมีความสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสรางแรง
บันดาลใจใหเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพตนเองอย างเต็มความสามารถ โดยงานประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ไดแก  

การประชุมวิชาการนานาชาติ จัดที่ศูนย�การประชุมแห งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ไดรับเกียรติจาก
ผูทรงคุณวุฒิในวงการผูมีความสามารถพิเศษ เปLนวิทยากร ๒๐ ท าน จาก ๙ เขตเศรษฐกิจ มีผูเขาร วมประชุม 
ไดแก  นักวิชาการ ครู อาจารย� นักนโยบายดานการศึกษารวมท้ังส้ิน ๕๓๓ คน จาก ๒๒ เขตเศรษฐกิจ (ต างประเทศ 
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๑๗๓ คน ไทย ๓๖๐คน) ในหัวขอ Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness 
และ ๘ หัวขอย อยที่ครอบคลุมท้ังดานการจัดการเรียนการสอน และการใชโปรแกรมจิตวิทยา รวมท้ังความสําคัญ
ของผูปกครองและครอบครัวของเด็กผูมีความสามารถพิเศษ ในการประชุมวิชาการครั้งน้ี มีจํานวนบทความ
วิชาการท่ีนําเสนอ ๑๒๗ ผลงาน (นําเสนอแบบปากเปล า ๙๔ ผลงานและโปสเตอร� ๓๓ ผลงาน) 

กิจกรรมค/ายเยาวชน จัดท่ีบานวิทยาศาสตร�สิรินธร และศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย  
มีเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานต าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� ดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด ๕-๑๒) เขาร วม จํานวน ๒๕๕ คน จาก ๑๓ เขตเศรษฐกิจ 
(ต างประเทศ ๑๘๐ คน ไทย ๗๕ คน) เยาวชนไดมีโอกาสทํากิจกรรมร วมกันในรูปแบบบูรณาการความรู   
ทั้งวิทยาศาสตร� ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ไดเรียนรู เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความคิดสรางสรรค� นอกจากการเขา
กิจกรรมค าย Creative Gym, Creative in You, Creative Art by Applying Math ท่ีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิได
ออกแบบกิจกรรมที่รองรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทุกดานแลว ยังมีกิจกรรมท่ีเด็กเลือกเขาตาม
ความถนัดและความสนใจ เช น การออกแบบ การวาดภาพ การเรียนรูการทําหัวโขนจ๋ิว แลพการเตรียมเปLนนัก
ลงทุน ย่ิงไปกว าน้ัน เด็กๆ ไดมีโอกาสเย่ียมชมมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ และเมืองโบราณ ทําให
ไดรับท้ังศาสตร�และศิลป¬ท่ีหลากหลาย รวมทั้งมิตรภาพระหว างประเทศ หลังจากการประชุม APCG2018 
หน วยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาดานการส งเสริมผูมีความสามารถพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จะไดหารือเพื่อวางแนวทางและผลักดันใหเกิดการปฎิบัติเพื่อส งเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษอย างเปLนรูปธรรมต อไป 
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๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ/มบริหารและส/งเสริมเขตนวัตกรรม 

สวทช. มีพันธกิจในการส งเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพท่ีสําคัญทางวิทยาศาสตร�และ
นิคมวิจัยของประเทศ เพื่อเปLนรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อย างมั่นคง 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร*ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต*แวร*ประเทศไทย 
สวทช. ดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการพื้นท่ีเช าแก 

เอกชนผูสนใจทําวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดําเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีใหภาคเอกชนเขาใชเปLน
สํานักงาน หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อันจะนําไปสู สภาพแวดลอมที่ส งเสริมใหเกิดการสรางสรรค�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม  ๆ แก ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�เชิงพาณิชย�ไดอย างเปLนรูปธรรม 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ใหบริการพื้นที่เช าเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร�
ประเทศไทย จํานวน ๙๓ ราย (รวมกลุ มส งเสริมคุณภาพชีวิต) พื้นที่รวม ๓๙,๔๓๙.๔๖ ตารางเมตร หรือคิดเปLน
รอยละ ๗๑.๕๘ ของการใชประโยชน�พื้นท่ีใหเช า และบริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝ�กอบรม และสัมมนาใน 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๕๖ ราย พื้นท่ีรวม ๗,๕๕๘.๑๕ ตารางเมตร หรือคิดเปLนรอยละ 
๙๕.๑๓ ของการใชประโยชน�พื้นท่ีใหเช า โดยมีจํานวนผูเช ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน แสดงดังรูปท่ี ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ จํานวนผู2เช/ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน 
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหจัดต้ังโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มุ งเป&าเพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล าวใหเปLนเขตเศรษฐกิจช้ันนําของเอเชีย ที่มีโครงสราง
พื้นฐานเช่ือมโยงกันอย างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกและสิทธิประโยชน�แก นักลงทุน รวมถึง
ส งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป&าหมาย เปLนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยดําเนินการใน ๓ จังหวัด 
ภาคตะวันออก ไดแก  ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการพัฒนากลุ มอุตสาหกรรมเป&าหมายน้ัน จําเปLนตองอาศัย
องค�ความรู ความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อปรับเปล่ียนภาคอุตสาหกรรมไปสู ประเทศ
ไทย ๔.๐ และเพื่อเช่ือมโยงระบบการคาและการขนส งสมัยใหม ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังการเตรียม
ความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับการขยายขนาดผลงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�ในภาคอุตสาหกรรมไดจริง 
(translational research) กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ จึงไดรับมอบหมายใหจัดทําแนวทางการยกระดับและพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ข้ึน 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปLนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ EECi  
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมของ BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง 
โดยประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต างประเทศ การดําเนินงานเริ่มต้ังแต การวางแนวทางการบริหารจัด 
การ EECi การจัดเตรียมกําลังคนเพื่อไปปฏิบัติงานท่ี EECi ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว พัฒนาผังแม บท
และออกแบบกลุ มอาคาร EECi พัฒนาแผนที่นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) 
รวมไปถึงการถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู ชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก และยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ 

ความคืบหนาการดําเนินการในภาพรวม ปiจจุบันพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดรับการโปรดเกลาใหประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พรอมกันน้ี
ไดประกาศให EECi เปLนเขตส งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยความคืบหนาในส วนโครงสรางพื้นฐานน้ัน ไดจัดจาง 
ที่ปรึกษาออกแบบกลุ มอาคาร EECi Phase 1A โดยจะเร่ิมก อสรางในช วงปลายป. ๒๕๖๑ และคาดว าจะก อสราง
แลวเสร็จในช วงตนป. ๒๕๖๔ นอกจากน้ียังมีงานอ่ืน ๆ ท่ีกําลังดําเนินการควบคู กันไป คือ การก อสราง EECi 
Observation Desk สําหรับการเย่ียมชมพื้นท่ีโครงการฯ และโครงการหอศิลป¬เพื่อแสดงงานศิลปกรรม  
ซึ่งสองส วนหลังน้ีเปLนส วนท่ีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปLนผูดําเนินการ 

ดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมเพื่อใหเขาถึงพื้นที่ ปiจจุบันมีแผนการสรางระบบรถไฟฟ&าความเร็วสูง 
เช่ือมต อ ๓ สนามบิน ไดแก  ท าอากาศยานดอนเมือง ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท าอากาศยานอู ตะเภา 
เขาดวยกัน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ กําลังผลักดันใหมีการสรางเสนทางเดินรถไฟฟ&าเช่ือมต อจากท าอากาศยาน
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อู ตะเภาเขาสู พื้นท่ีวังจันทร�วัลเล ย� ดังน้ันในอนาคตการเดินทางไป EECi จะมีความสะดวกในการเดินทางมากย่ิงข้ึน 
ซึ่งอาจจะใชเวลาเดินทางเพียงช่ัวโมงเศษจากกรุงเทพฯ 

ดานการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ EECi ในป. ๒๕๖๑ สวทช. มีแผนใชศักยภาพของโปรแกรม ITAP ลงพื้นท่ี
ทํางานร วมกับ SMEs ในพื้นท่ี นอกจากน้ียังนํางานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรของ สท. ลงพื้นท่ีชุมชนในรูปแบบ 
area base สํารวจพื้นที่และนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีลงไปจัดกลุ ม พรอมทั้งเช่ือมโยงกับเกษตรกรรุ นใหม  
และพยายามผลักดันพื้นท่ีในระยะยาวต อไป ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. พัฒนา EECi ผ านการดําเนินงาน
ต าง ๆ ดังน้ี 

(๑) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ/มเพาะผู2ประกอบการฐานชีวภาพ 
(เป&าหมาย ๑๐๐ ราย) ใหการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก  SMEs ในพื้นท่ี EECi จํานวน ๑๐๑ ราย เปLน SMEs  
ฐานชีวภาพ จํานวน ๖๐ ราย และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ จํานวน ๑๓ ราย รวมทั้งส้ิน ๑๑๔ ราย  
โดยเทคโนโลยีท่ีนําเขาไปช วยเหลือ เช น การพัฒนากระบวนการผลิต การประยุกต�ใชสายพานลําเลียงใน
กระบวนการหมัก การประเมินดานส่ิงแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปไม การพัฒนา
ตนแบบบรรจุภัณฑ� และการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ�อาหาร โดยมีกิจกรรมเพื่อส งเสริม SMEs 
สตาร�ทอัพ และผูประกอบการในพื้นที่ EECi ผ านกลไกต าง ๆ เช น 

โครงการสร2างผู2ประกอบการเทคโนโลยีด2านชีวภาพเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EECi) หรือ Bio Based Startup สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ดําเนินโครงการ Bio Based Startup ในพื้นท่ี 
EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) เพื่อบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ และพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของ
ไทย โดยมีสตาร�ทอัพฐานชีวภาพที่ผ านการคัดเลือกเขารับการบ มเพาะ จํานวน ๑๓ ราย ในอุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการฯ จัดกิจกรรม Bio Based Bootcamp เม่ือวันท่ี ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมฮอลิเดย�อินน� จังหวัดระยอง และจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนําไป
ประยุกต�ใชกับธุรกิจ เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ Startup House จังหวัดระยอง ปiจจุบันอยู ระหว างดําเนิน
กิจกรรมผูประกอบการพบที่ปรึกษา และคัดเลือกผูประกอบการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ 
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(๒) ถ/ายทอดเทคโนโลยีและองค*ความรู2ด2านการเกษตรสู/ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (เป&าหมาย ๕๐ 
ชุมชน) ไดถ ายทอดเทคโนโลยีใหแก ชุมชนแลว ๖๓ ชุมชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ไดแก  ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี 
ตราด และสระแกว มีเกษตรกรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี ๑,๔๓๒ คน เทคโนโลยีท่ีนําไปถ ายทอด ไดแก  
เทคโนโลยีการผลิตหัวเช้ือบิวเวอเรียและเช้ือสดระดับมาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตอินทรีย�วัตถุบํารุงดินและปุ�ย 
(ปุ�ยหมักไม พลิกกลับกอง และจุลินทรีย�ช วยย อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร) การปลูกพืชผักในโรงเรือนพลาสติก
เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต การตลาดออนไลน�ธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรเพื่อการเล้ียงโคเน้ือ การเตรียมการติดต้ังระบบเซ็นเซอร�ไรสายสําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมใน
ฟาร�มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ การจัดการแปลงเพื่อผลิตลําไยคุณภาพดวยวิธีการตัดแต งก่ิงและควบคุม
ทรงพุ ม เทคโนโลยีการจัดการมะม วงการรักษาคุณภาพและยืดอายุหลังการเก็บเก่ียวผลสด ระบบการติดตาม
สภาวะแวดลอมและใหนํ้าแบบอัติโนมัติในสวนทุเรียน การผลิตปุ�ยอินทรีย�ดวยไสเดือน การยืดอายุการเก็บรักษา
สับปะรดตัดแต งพรอมบริโภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากสับปะรด และการแปรรูปผลิตภัณฑ�ลําไยดวยการ
อบแหงแบบโฟมเมท 
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๓.๘ ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 

โครงการภายใต2งบประมาณรายจ/ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (Big Rock) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณรายจ ายเพิ่มเติมประจําป. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค าใชจ ายส งเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งท่ี ๓ หรือ Big 
Rock Project สวทช. ไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๕.๓๕  
ลานบาท โดยมีความกาวหนาดําเนินงาน ดังน้ี 

โครงการ Big Rock/ผลกระทบและ
ผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการส่ือการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน (“Coding at School” 
Project) 

• KidBright ๒๐๐,๐๐๐ ชุด 

• อบรม trainner ๕๐๐ คน 

• คู มือโปรแกรมมิง่สําหรับ 
trainer ๒,๕๐๐ ชุด 

• ประกวดโครงงานวิทย�ฯ โดยใช 
KidBright ๑๐๐ โครงการ 

• ส งมอบ KidBright ให ๑,๐๐๐ 
โรงเรียน 

• ทํา MOU กับศูนย�ประสานงาน 
(มหาวิทยาลัย) จํานวน ๕ ฉบับ 

KidBright เปLนบอร�ดสมองกลฝiงตัวท่ีทํางานตามชุดคําส่ัง ท่ีมาพรอมกับชุดเซ็นเซอร�
แสงและอุณหภูมิ สามารถเรียนรูการใชงานง าย ส งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหมีการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสรางสรรค�ผ านการ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ KidBright มีความกาวหนาการดําเนินงาน
รอยละ ๙๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• จัดประชาสัมพันธ�เป�ดตัวโครงการ KidBright เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ ศูนย�ประชุมธรรมศาสตร�รังสิต จังหวัดปทุมธานี พรอมลงนามความร วมมือ
กับ ๕ ศูนย�ประสานงานภูมิภาค ไดแก  มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

• จัดทําคู มือสําหรับ trainer จํานวน ๒,๕๐๐ เล ม พรอมท้ังจัดอบรมการใช
บอร� ด  KidBright สําหรับ  maker เพื่ อทดสอบการ ใช ง าน เมื่ อ วัน ท่ี   
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผูเขาร วม จํานวน ๑๐๗ คน และจัดอบรมการใช
บอร� ด  KidBright สํ าหรับ  trainer เพื่ อทดสอบการ ใช ง าน เมื่ อ วัน ท่ี   
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผูเขาร วม จํานวน ๘๖ คน นอกจากน้ีไดจัดอบรมการ
ใชบอร�ดสําหรับ trainer ตามภูมิภาค ๖ แห ง และหน วยงาน สพฐ. โดยมี
ผูเขาร วม ๓,๑๐๐ คน 

• ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อผลิตบอร�ด KidBright จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บอร�ด 
โดยผลิตบอร�ด จํานวน ๑๖๐,๐๐๐ บอร�ด ส งมอบใหโรงเรียน ๑,๓๔๐ แห ง 
เรียบรอยแลว 

• จัดทําเว็บไซต� www.kid-bright.org ซึ่งใหบริการตั้งแต วันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ และจัดทําส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน� จํานวน ๘ เรื่อง เพื่อ
เผยแพร เรียบรอยแลว 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและ
ผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

• จัดทําบทเรียนการเรียนโปรแกรมมิ่งสําหรับนักเรียนเบ้ืองตน โดยไดร าง
หลักสูตรจัดทําเนื้อหาและดําเนินการออกแบบรูปเล มหนังสือเรียบรอยแลว 
ปiจจุบันอยู ระหว างดําเนินการจัดพิมพ� จํานวน ๕๐,๐๐๐ เล ม 

• จัดการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ�ดวยบอร�ด KidBright มีนักเรียนเขาร วม
การแข งขัน จํานวน ๙๒๕ โครงงานจากท่ัวประเทศ ปiจจุบันคัดเลือกเหลือ 
จํ านวน  ๓๐ โคร ง ง าน  ซ่ึ ง จะมี กา รประกวดรอบ สุดท าย ใน วั น ท่ี   
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีงาน KDC18 

โครงการโรงประลองต2นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อ
พัฒนาทักษะความเป[นนวัตกรแก/เด็ก
และเยาวชนไทย 

• เด็กและเยาวชนเขาร วมกิจกรรม
มากกว า ๑๕,๐๐๐ คน (๓ ป.) 

• ครูเขาร วมกิจกรรมมากกว า 
๑,๐๐๐ คน (๓ ป.) 

• เด็กและเยาวชนท่ีร วมกิจกรรม
เรียนต อดานวิศวกรรมมากกว า 
๕๐ เปอร�เซ็นต� 

• โรงเรียนเขาร วมกิจกรรม
มากกว า ๑๕๐ โรงเรียน 

• ช้ินงานท่ีใชไดจรงิมากกว า ๓๐๐ 
ช้ินงาน และช้ินงานท่ีส ง
ประกวดมากกว า ๑๕๐ ช้ินงาน 

Fabrication Lab เนนการส งเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู
ดาน STEM พัฒนากิจกรรมสําหรับนักเรียนและครู ใหเรียนรูวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ฝ�กทักษะดานวิศวกรรม และสามารถนําความรูมาทดลองพัฒนาเปLน
ช้ินงานได รวมท้ังเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจท่ีจะมีอาชีพเปLนวิศวกรหรือนวัตกรใน
อนาคต มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ ๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• การปรับปรุงบานวิทยาศาสตร�สิรินธร สําหรับเปLนโรงประลองตนแบบทาง
วิศวกรรม โดยบริษัทดีไซน� + ดีเวลลอป จํากัด ออกแบบก อสราง 
เรียบรอยแลว ซ่ึงไดทําสัญญาจางก อสรางกับ หางหุนส วนจํากัด ที เค พี 
อินเทลลิเจนท� และทําสัญญาจางควบคุมงานกับบริษัททรัสตี้ โปรเจค 
แมเนจเมนต� จํากัด เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเริ่มตนสัญญา 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันส้ินสุดสัญญา ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 

• ประกาศรายช่ือโรงเรียนท่ีผ านการคัดเลือกเพื่อเขาร วมโครงการ 
Fabrication Lab จํานวน ๑๕๐ แห ง เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และจัดปฐมนิเทศโรงเรียนท่ีผ านการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยพี่ เล้ียง  
(๑๐ แห ง) เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศ
ไทย จังหวัดปทุมธานี และจัดประชาสัมพันธ�เป�ดตัวโครงการ Fabrication 
Lab เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย�ประชุมธรรมศาสตร�รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ปiจจุบันไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
พ่ีเล้ียง ๑๐ แห ง เรียบรอยแลว 

• จัดกิจกรรมอบรมใหแก นักเรียนและครูท่ีบานวิทยาศาสตร�สิรินธร โดยมี
นักเรียนเขาร วม จํานวน ๒๙๕ คน และครู ๒๖ คน 

• จัดกิจกรรมค ายนวัตกรรุ นเยาว� (Young Makers Camp) วันท่ี ๓ - ๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร มีนักเรียนเขาร วมกิจกรรม
จํานวน ๗๒ คน 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและ
ผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

• จัดกิจกรรม “เรียนรูโดรนเพื่อการเกษตร” เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  
ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร มีนักเรียนเขาร วม จํานวน ๙๔ คน จาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

• จัดอบรม “การจัดการโครงงานสรางสรรค� นวัตกรรม เพ่ือการศึกษา และ
การใช Fabrication Lab สําหรับครู รุ นท่ี ๑” เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๘ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร โดยมีครูเขารับการอบรม ๑๘๕ คน 
จาก ๑๑๐ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย จาก ๖๓ จังหวัดท่ัวประเทศ 

• จัดอบรมเรื่องสะเต็มศึกษาผ านกิจกรรมออกแบบช้ินงานดวยโปรแกรม
เครื่องพิมพ� ๓ มิติ เมื่อวันท่ี ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตน จากโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน เขาร วมกิจกรรม 
จํานวน ๕๔ คน และครู จํานวน ๕ คน 

• จัดกิจกรรมค ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  
เขาร วมกิจกรรม จํานวน ๑๒๓ คน และครู ๑๑ คน ไดแก  โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน�วิทยา 

• จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเชิงวิศวกรรม ระหว างวันท่ี ๑-๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ใหแก ผูเขาร วมโครงการประกวด ๔ ภูมิภาค โดยมี
นักเรียนเขาร วมกิจกรรม ๒๙๒ คน และครู ๗๙ คน จาก ๔ ภูมิภาคท่ัว
ประเทศ 

• จัดกิจกรรมอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค ณ หองปฏิบัติการ STEM 
Lab โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
สําหรับมหาวิทยาลัยพี่ เ ล้ียงในโครงการฯ จํานวน ๓๐ คน เมื่อวันท่ี  
๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสําหรับวิศวกร รุ น ๑ จํานวน ๑๙ คน เมื่อวันท่ี 
๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไดผลงานจํานวน ๕ ช้ินงาน ไดแก  เครื่อง
ตรวจจับแก�ส LPG เครื่องตรวจจับความเคล่ือนไหวอัจฉริยะ เครื่องบํารุง
ดูแลตนไมอัตโนมัติ (วัดความช้ืน รดน้ําตนไม) และรถทําความสะอาด
อัตโนมัติ ๑ และ ๒ 

• จัดอบรม “ค าย ๑ : สมองกลฝiงตัวและสราง ช้ินงาน ๓ มิติด วย  
3D-Printer” ใหแก กลุ มโรงเรียนภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีผู เขาร วมจากกลุ มโรงเรียน ทสรช. ภาคเหนือ ๑๑ แห ง 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและ
ผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

นักเรียน ๑๒๘ คน และครู ๒๑ คน กลุ มโรงเรียน ทสรช. ภาคกลาง ๕ 
แห ง นักเรียน ๑๑๓ คน และครู ๑๒ คน กลุ มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จังหวัดศรีสะเกษ ๙ แห ง นักเรียน ๙๕ คน และครู ๑๕ คน กลุ มโรงเรียน 
ทสรช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ แห ง นักเรียน ๕๗ คน และครู ๑๑ 
คน กลุ มโรงเรียน ทสรช. ภาคใต และกลุ มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ๑๑ แห ง นักเรียน ๑๒๘ คน และครู ๒๒ คน 

โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แห/งชาติเพื่ออนุรักษ* วิจัย และใช2
ประโยชน* 

• ลดความเส่ียงการสูญเสียตลาด
สมุนไพร มากกว า ๑,๘๐๐ ลาน
บาท/ป. 

• ลดการนําเขาเอนไซม�และ
สารเคมีชีวภาพมากกว า ๘,๐๐๐ 
ลานบาท/ป. 

• Biobank จุลินทรีย� ขอมูล DNA 
barcoad ๘,๐๐๐ รายการ 

• Biobank สมุนไพร ขอมูล DNA 
barcoad ๒๐๐ สป.ชีส� 

• Biobank เซลล�ไลน�สัตว� จํานวน 
๒๐ ชนิด 

• Biobank สาหร าย ขอมูล DNA 
barcoad ๕๐ รายการ 

• Digital Biobank จุลินทรีย� 
สมุนไพร และ Human 
Genome Bank 

National Biobank เปLนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ เปLนแหล งเก็บรักษา
ทรัพยากรชีวภาพไวนอกสภาพธรรมชาติ เพ่ือควบคุมคุณภาพ และบํารุงรักษาใหคง
สภาพมีชีวิตไดยาวนาน สําหรับเปLนแหล งวัตถุดิบตนทางท่ีมีขอมูลวิทยาศาสตร�
ครบถวน เพื่อการใชประโยชน�ในอุตสาหกรรมและในระดับชุมชน ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และย่ังยืน มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ ๘๕ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

• ไดรับการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อสราง Biobank ในอุทยาน
วิทยาศาสตร� โดยบริษัทดีไซน� + ดีเวลลอป จํากัด เรียบรอยแลว 

• อยู ระหว างดําเนินการก อสรางปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารกลุ มนวัตกรรม ๒ 
(Tower A) ช้ัน ๑, ๓ และ ๔ โดยคาดว าจะแลวเสร็จและส งมอบพ้ืนท่ีได
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และไดอนุมัติผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ�/
เครื่องมือ จํานวน ๕๖ รายการ เรียบรอยแลว 

• ดานการสรางเครือข ายพันธมิตร เพื่อการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ทํา
บันทึกขอตกลงความร วมมือกับหน วยงานในประเทศ แลวเสร็จ  
๕ หน วยงาน ไดแก  

o สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) 
เพื่อดําเนินการสํารวจ จําแนก และเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร เพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีของชุมชนในรูปแบบของธนาคารความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับชุมชน (community biobank) และปลูก
ขยายเพื่อส งส วนขยายพันธุ�มาจัดทํา DNA barcode และจัดเก็บ
ตัวอย างใน Biobank 

o องค�การสวนพฤกษศาสตร�  ( อสพ. )  จั งห วัด เ ชีย ง ใหม   
เพ่ือดําเนินการเก็บรักษาพืชสมุนไพรในสภาพปลอดเช้ือ ใน
ระบบ plant factory ในรูปแบบเมล็ดพันธุ� หัว/เหงา และตน
พืช (plantlets) 
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ผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 

o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งประเทศไทย (วว.) 
เพ่ือการสํารวจ รวบรวมและจัดจําแนกสายพันธุ�จุลินทรีย�ท้ัง
ทางดานสัณฐานวิทยา พันธุกรรม และคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อเก็บ
รักษาและใหบริการในการสนับสนุนการวิจัย และใชประโยชน� 

o มหาวิทยาลัยขอนแก น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เพื่อประเมินลักษณะและขยายเมล็ดพันธุ�ของสายพันธุ�ดี
ของพืชเศรษฐกิจ เพ่ือเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมในระยะยาวใน
สภาพควบคุมของ Biobank 

• เริ่มดําเนินการสํารวจ จําแนกชนิด จัดทํา DNA barcode ตรวจสอบสาย
พันธุ� และคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย างท่ีจัดเก็บ รวมท้ังจัดทํา Digital 
Biobank และไดส งตัวอย างเพื่อวิเคราะห� Human genome databank 
ท่ี BGI ประเทศจีน ซ่ึงจะไดผลการวิเคราะห�ท้ังหมด ในเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

o จํานวนจุ ลินทรีย� ในคลัง ท่ีมีขอมูล DNA barcode ๗,๘๙๘ 
รายการ 

o จํานวนจุลินทรีย�ท่ีมีคุณสมบัติดานโพรไบโอติกส� สรางสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพและผลิตเอนไซม�เพ่ิมข้ึน ๔๐๐ รายการ 

o จํานวนสมุนไพรท่ีมีขอมูล DNA barcode ๒๐๐ สป.ชีส� 
o จํานวนสมุนไพร ๒๐๐ สป.ช่ีส�ท่ีมีการรวบรวมและปลูกดูแลใน

ระบบโรงเรือนปลูกพืชเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการเขาเก็บ
ใน biobank 

o จํานวนเซลล�ไลน�สัตว� ๒๐ ชนิด (clone) 
o Digital Biobank จุ ลินทรีย�  มีข อมูลรหัสพัน ธุกรรม (DNA 

Barcode) จํานวน ๗,๘๙๘ รายการ 
o Digital Biobank จุลินทรีย�ท่ีจัดประเภทตามการใชประโยชน�ท่ี

ใหบริการบน TBRC online catalog จํานวนเพ่ิม ข้ึน ๔๐๐ 
รายการ 

o Digital Biobank สมุนไพร มีข อ มูลรหัสพัน ธุกรรม (DNA 
Barcode) ของสมุนไพร จํานวน ๒๐๐ สป.ชีส� 

โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก2าวหน2า
เพือ่การผลิตสมุนไพร 

Plant Factory เปLนการผลิตพืชในระบบป�ด ท่ีควบคุมสภาพแวดลอมภายในให
เหมาะต อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเปLนการต อยอดองค�ความรูของ สวทช. ท้ังดาน
สรีรวิทยาพืช เกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี โดยจุดเด นของ
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• ปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ  
๕ ชนิด ไดแก  บัวบก กระชาย 
มะขามป&อม ขมิ้นชัน และ
กวาวเครือขาว 

• Plant Factory เพื่อการวิจัย
พัฒนา ๓ ยูนติ 

• Production Unit ผลิตพืช
จํานวนมาก เพื่อสกัดสารออก
ฤทธ์ิ ๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Solar Plant Factory 
เพื่อการวิจัยพฒันา ๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Plant Factory 
ประหยดัพลังงาน สําหรับชุมชน 
๑ ยูนิต 

เทคโนโลยีนี้ คือ สามารถผลิตพืชไดอย างมีประสิทธิภาพสูง (ผลผลิตต อพ้ืนท่ีต อเวลา) 
ผลผลิตท่ีไดสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเป¡¢อน มีความกาวหนาการดําเนินงาน
รอยละ ๘๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• ใ น ช ว ง แ ร กจะ มุ ง เ น น เ พื่ อ ก า ร เพ า ะป ลู ก พื ชส มุ น ไพ ร  ไ ด แก   
ใบบัวบก และขมิ้นชัน 

• ไดรับการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อเปLน plant factory ในอุทยาน
วิทยาศาสตร� โดยบริษัทดีไซน� + ดีเวลลอป จํากัด เรียบรอยแลว 

• อยู ระหว างการก อสรางปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อเปLน plant factory ณ อาคาร
กลุ มนวัตกรรม ๒ (Tower A) ช้ัน ๗ ระยะเวลาก อสราง ๖๐ วัน โดยคาด
ว าจะแลวเสร็จและส งมอบพ้ืนท่ีไดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

• อยู ระหว างการก อสรางปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงเรือนสําหรับ Solar Plant 
Factory (โรง เรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
ระยะเวลาก อสราง ๑๐๐ วัน โดยคาดว าจะแลวเสร็จและส งมอบพ้ืนท่ีไดใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๒  

• ไดอนุมัติ ผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ�/เครื่องมือ จํานวน ๑๕ 
รายการ เรียบรอยแลว 

โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan 
เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทย*
ไทย 

• เครื่อง DentiiScan ติดตัง้และ
ใชงานในโรงพยาบาลรัฐ ๕๐ 
เครื่อง (๓ ป.) 

• ทันตแพทย�เขารับการอบรม 
จํานวน ๕๐๐ คน (๓ ป.) 

• จํานวนผูใชบริการเครื่อง 
DentiiScan ๑๐,๐๐๐ ราย  
(๓ ป.) 

• ฝiงรากฟiนเทียม ๓,๐๐๐ ราก  
(๓ ป.) 

DentiiScan เครื่องเอกซเรย�คอมพิวเตอร�สามมิติทางทันตกรรม เปLนแพลตฟอร�ม
ดิจิทัลทางทันตกรรม ท่ีจะช วยลดความเหล่ือมลํ้า เพ่ิมการเขาถึงบริการทาง 
ทันตกรรมของประชาชน เพ่ิมคุณภาพการบริการทางทันตกรรมรากเทียม รวมท้ัง
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ โดยสรางอุตสาหกรรมใหม และ
ส งเสริมการใชบัญชีนวัตกรรม มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ ๔๙ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

• การจัดซื้อจัดจางผลิตและติดต้ังเครื่องเดนตีสแกน รุ น ๒.๐ จํานวน ๕๐ 
เครื่อง ทําสัญญากับบริษัทพิกซาเมด จํากัด เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(ผลิตเดือนละ ๔ เครื่อง) ปiจจุบันบริษัทพิกซาเมดฯ ส งมอบเครื่อง 
DentiiScan จํานวน ๒ เครื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับ
เรียบรอยแลว 

• การสรรหาโรงพยาบาล จํานวน ๕๐ แห ง ไดจัดทําสัญญากับบริษัทคัสตอม
ไมซ�เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการ  
โดยบริษัทฯ ไดประสานติดต อโรงพยาบาลต าง ๆ เพื่อเขาประเมิน
โรงพยาบาลท่ีจะเขาร วมโครงการ โดยคณะกรรมการสรรหาโรงพยาบาลฯ 
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ผลการดําเนินงาน 

ไดประเมินและอนุมัติคัดเลือกโรงพยาบาลเขาร วมโครงการ จํานวน ๕๐ 
โรงพยาบาลเรียบรอยแลว ปiจจุ บันไดส ง บันทึกขอตกลง (MOU)  
ไปตามตนสังกัดของโรงพยาบาลท้ัง ๕๐ แห ง ไดแก  มหาวิทยาลัย 
( ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร�  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร�- 
ว ชิรพยาบาล มหา วิทยาลัยนวมินทรา ธิราชมหาวิทยา ลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) กรมการแพทย�ทหารบก กรมการแพทย�
ทหารอากาศ และกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้บางหน วยงานไดพิจารณา
เสร็จส้ินแลว 

• การสัมมนาและการประชาสัมพันธ�เพื่อสรางความเขาใจในการใชงาน
เทคโนโลยีดิ จิทัลทางทันตกรรมได ทําสัญญากับบริษัทคัสตอมไมซ�  
เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการ ซึ่งได
เตรียมประชาสัมพันธ�งานสัมมนาของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห ง
ประเทศไทย ซึ่งจะจัดข้ึนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ร วมกับงานประชุม
วิชาการของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห งประเทศไทย เพื่อการส่ือสารท่ี
ตรงกลุ มเป&าหมาย 

• การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคแก ทันตแพทย�และผูช วยทันตแพทย�
ใ นการ ใช ง าน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลทาง ทันตกรรมได ทํ า สัญญากับ 
บริษัทคัสตอมไมซ� เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อ
ดําเนินการ ซ่ึงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะเริ่มดําเนินการในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลังจากทําบันทึกขอตกลงความร วมมือกับ
โรงพยาบาลท่ีเขาร วมโครงการเรียบรอยแลว ปiจจุบันไดทําสัญญาจัดซื้อ
รากฟiนเทียมจํานวน ๓,๐๐๐ ราก เพ่ือใชในการฝ�กอบรมเรียบรอยแลว 

• การพัฒนาซอฟต�แวร�และระบบเช่ือมต อกับระบบของโรงพยาบาล  
อยู ระหว างการดําเนินการและขยายทดสอบการเช่ือมต อกับโรงพยาบาลท่ี
ติดตั้ง DentiiScan 2.0 
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๔. ผลการดําเนินงานด2านทรัพยากร 

๔.๑ ผลการใช2จ/ายงบประมาณ (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

สวทช. ไดรับอนุมัติแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) จํานวน ๗,๒๐๒ ลานบาท โดยเปLนงบบุคลากร ๒,๒๒๙ ลานบาท งบดําเนินงาน 
๔,๔๖๓ ลานบาท งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐ ลานบาท และไดรับอนุมัติแผนรายจ ายงบสํารอง
ฉุกเฉิน ๔๘๒ ลานบาท รายจ ายลงทุนในบริษัทร วมทุน หน วยบริการ และเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๒๕๐ ลานบาท รวมท้ัง
แผนรายจ ายเงินเพิ่มพิเศษป. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙๑ ลานบาท รวมทั้งส้ิน ๘,๒๒๕ ลานบาท 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รายจ ายเพิ่มเติมประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (Big Rock) โดยเปLนโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี ๑๔ โครงการ วงเงิน ๓,๒๙๒ ลานบาท ในจํานวนดังกล าวเปLนโครงการท่ี สวทช. ไดรับอนุมัติ
งบประมาณภายใตงบ Big Rock จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๕.๓๘ ลานบาท และภายใตระเบียบว าดวยการ
บริหารงบประมาณรายจ ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีตองเร งรัดการใชจ ายหรือก อหน้ีผูกพัน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค�และเป&าหมายของโครงการ ดวยเหตุน้ี สวทช. จึงขออนุมัติปรับแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ เพิ่มข้ึน
จํานวน ๑,๘๑๕ ลานบาท ต อ กวทช. ในคราวประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี (๑) 
ปรับเพิ่มรายจ ายดําเนินงานจาก ๖,๖๙๒ ลานบาท เปLน ๗,๗๐๗ ลานบาท และ (๒) ปรับเพิ่มรายจ ายก อสรางและ
ครุ ภัณฑ� อุ ดห นุน เ ฉพาะ กิ จจาก ๕๑๐ .๐๐ ล านบาท เปL น  ๑ ,๓๑๐ .๐๐ ล านบาท ทํ า ให  สวทช .  
มีแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ รวมทั้งส้ิน ๑๐,๐๔๐.๐๐ ลานบาท 

ต อมาเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใหเกิดความคล องตัวในการดําเนินงาน และสามารถส งมอบ
ผลงานต าง ๆ ไดตามเป&าหมาย จึงขออนุมัติปรับแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ ต อผูอํานวยการ สวทช. ดังน้ี  
(๑) ปรับลดรายจ ายดําเนินงานจาก ๗,๗๐๗.๐๐ ลานบาท เปLน ๗,๔๑๖.๓๓ ลานบาท (๒) ปรับเพิ่มรายจ ายเงินเพิ่ม
พิเศษจาก ๒๙๑.๐๐ ลานบาท เปLน ๔๔๖.๔๖ ลานบาท และ (๓) ปรับเพิ่มงบสํารองฉุกเฉินลงจาก ๔๘๒.๐๐  
ลานบาท เปLน ๖๑๗.๒๑ ลานบาท โดยท่ีแผนรายจ ายภาพรวมยังเท ากับท่ีไดรับอนุมัติจาก กวทช. (๑๐,๐๔๐.๐๐ 
ลานบาท) ซ่ึงเปLนไปตามขอ ๑๕ ของขอบังคับ กวทช. ว าดวยการบริหารทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลการใชจ ายงบบุคลากร ๒,๑๓๑.๘๙ ลานบาท คิดเปLนรอยละ 
๙๙.๘๔ ของแผน มีผลการใชจ ายงบดําเนินงาน ๔,๕๕๗.๔๕ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๘๖.๓๐ ของแผน และมีผล
การใชจ ายงบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๒๘๔.๔๒ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๙๘.๐๕ ของแผน  



๑๐๕ | ส ว ท ช .  

รวม สวทช. มีผลการใชจ ายงบประมาณรวม ๗,๙๗๓.๗๗ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๙๑.๓๘ ของแผนรายจ าย 
๘,๗๒๖.๓๓ ลานบาท  

นอกจากน้ี ยังมีผลการใชจ ายรายจ ายลงทุนฯ หน วยบริการ และเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ๕๒.๑๓ ลานบาท  
คิดเปLนรอยละ ๒๐.๘๕ ของแผน และรายจ ายเงินเพิ่มพิเศษ (ต้ังคางจ าย) ๔๔๗.๖๗ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๑๐๐ 
ของแผน รวม สวทช. มีรายจ ายท้ังส้ิน ๘,๔๗๓.๕๖ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๘๔.๔๐ ของแผนรายจ ายภาพรวมท่ี
ไดรับอนุมัติจาก กวทช. (๑๐,๐๔๐.๐๐ ลานบาท) ดังตารางที่ ๗ 

 

ตารางที่ ๗ การใช2จ/ายงบประมาณตามแผนรายจ/ายงบประมาณ (หน/วย: ล2านบาท) 

รายการ 
แผนต2นป� 
(๒๘ ส.ค. 

๖๑) 

แผนปรับ 
คร้ังท่ี ๑ 

(๒๖ มี.ค. ๖๑) 

แผนปรับ 
คร้ังท่ี ๒ 

(๒๗ ก.ย ๖๑) 

ผลการใช2จ/ายงบประมาณ ผลการใช2
จ/าย งปม. 
เทียบแผน

ปรับ ๒ (%) 
จ/ายจริง ผูกพัน รวม 

รายจ/ายดําเนินงาน ๖,๖๙๒.๐๐ ๗,๗๐๗.๐๐ ๗,๔๑๖.๓๓ ๕,๖๖๖.๗๘ ๑,๐๒๒.๕๗ ๖,๖๘๙.๓๔ ๙๐.๒๐ 

   งบบุคลากร ๒,๒๒๙.๐๐ ๒,๒๒๙.๐๐ ๒,๑๓๕.๓๐ ๒,๑๓๑.๘๙ - ๒,๑๓๑.๘๙ ๙๙.๘๔ 

   งบดําเนินงาน ๔,๔๖๓.๐๐ ๕,๔๗๘.๐๐ ๕,๒๘๑.๐๓ ๓,๕๓๔.๘๘ ๑,๐๒๒.๕๗ ๔,๕๕๗.๔๕ ๘๖.๓๐ 

รายจ/ายก/อสร2างและครุภัณฑ*อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ ๔๕๗.๒๘ ๘๒๗.๑๔ ๑,๒๘๔.๔๒ ๙๘.๐๕ 

รวม ๗,๒๐๒.๐๐ ๙,๐๑๗.๐๐ ๘,๗๒๖.๓๓ ๖,๑๒๔.๐๖ ๑,๘๔๙.๗๑ ๗,๙๗๓.๗๗ ๙๑.๓๘ 

รายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒.๐๐ ๔๘๒.๐๐ ๖๑๗.๒๑ - - - - 

รายจ ายลงทุนฯ หน วยบริการ และเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๕๒.๑๓ - ๕๒.๑๓ ๒๐.๘๕ 

รายจ ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒๙๑.๐๐ ๒๙๑.๐๐ ๔๔๖.๔๖ ๔๔๗.๖๗ - ๔๔๗.๖๗ ๑๐๐.๒๗ 

รวมท้ังสิ้น ๘,๒๒๕.๐๐ ๑๐,๐๔๐.๐๐ ๑๐,๐๔๐.๐๐ ๖,๖๒๓.๘๖ ๑,๘๔๙.๗๑ ๘,๔๗๓.๕๖ ๘๔.๔๐ 
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๔.๒ ผลการหารายได2จากการดําเนินงาน (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

สวทช. ไม มีพันธกิจที่จะตองมุ งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช นเดียวกับบริษัทเอกชน อย างไรก็ตามรายได
จะเปLนตัวบ งช้ีคุณค างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนํารายไดกลับมาช วยพัฒนางาน
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการแข งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยต อไป 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ต้ังเป&าหมายท่ีจะมีรายไดจากการดําเนินงานตามท่ีไดรับอนุมัติจาก 
กวทช. เท ากับ ๑,๘๕๐ ลานบาท โดยเปLนรายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท และรายไดอ่ืน ๆ ๑๐๐  
ลานบาท ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีรายไดท่ีเกิดจากความสามารถ จํานวน ๒,๔๖๑.๗๒ ลานบาท 
คิดเปLนรอยละ ๑๐๐ ของแผน และมีรายไดจากการดําเนินงานรวมทั้งส้ิน ๒,๕๒๙.๒๗ ลานบาท คิดเปLนรอยละ 
๑๐๐ ของแผน 

 

ตารางที่ ๘ รายได2แยกตามประเภท 

รายได2แยกตามประเภท 
จํานวนเงิน (ล2านบาท) ผลรายได2

เทียบแผน 
(%) แผน ผล 

รายไดจาก
ความสามารถ 

อุดหนุนรับ ๖๗๑.๒๐ ๑,๕๙๑.๑๙ ๒๓๗.๐๗ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๒๘.๘๐ ๑๐๔.๘๑ ๔๕.๘๑ 

รับจาง/ร วมวิจัย ๒๖๐.๐๐ ๒๑๗.๓๕ ๘๓.๖๐ 

ผลงานวิจัยและองค�ความรู ๔๐.๐๐ ๕๗.๓๙ ๑๔๓.๔๖ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๖๐.๐๐ ๑๒๕.๙๒ ๗๘.๗๐ 

ฝ�กอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๒๐๐.๐๐ ๑๕๖.๔๘ ๗๘.๒๔ 

ค าเช าและบริการสถานท่ี ๑๙๐.๐๐ ๒๐๘.๕๘ ๑๐๙.๗๘ 

รวมรายได2จากความสามารถ ๑,๗๕๐.๐๐ ๒,๔๖๑.๗๒ ๑๔๐.๖๗ 

รายไดอื่น ๆ อื่น ๆ เช น ดอกเบ้ีย ค าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๐๐ ๖๗.๕๕ ๖๗.๕๕ 

รวมรายได2ท้ังส้ิน ๑,๘๕๐.๐๐ ๒,๕๒๙.๒๗ ๑๓๖.๗๒ 
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๔.๓ สถานภาพด2านบุคลากร (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป&าหมายตามแผนกลยุทธ� สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๑ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต อ กวทช. ไวท่ี ๓,๕๑๓ คน อัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย างต อเน่ืองมา
ตลอด นับต้ังแต เริ่มดําเนินการ ในป. พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนไม ก่ีรอยคน เปLนจํานวนพันกว าคนใน
ระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป. โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต อความตองการของ
ประเทศ ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน ๒,๘๗๓ คน ดังรูปที่ ๑๑ 

 
รูปที่ ๑๑ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป�งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต าง ๆ แสดงใหเห็นว า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเปLนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๖๘ คน คิดเปLนรอยละ ๖๘.๕๐ ต อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๙๐๕ คน คิดเปLนรอยละ ๓๑.๕๐ ต อบุคลากรท้ังหมด เทียบเปLนสัดส วนสายวิจัยและวิชาการต อสายท่ีไม ใช สายวิจัย
และวิชาการเท ากับ ๒.๑๗ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๒ 

  

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

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔
๒,๘๗๓
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รูปที่ ๑๒ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน/วยงาน และกลุ/มตําแหน/ง 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเปLนรอยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปท่ี ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๓

๖๗๒

๑,๒๗๕

๓๓๘

๑๙๙

๑๕๖

๓๓

๑๙๗

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐

สนับสนุน

วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจ

พัฒนาและถ�ายทอดความรูF

บริหารระดับสูง

บริหาร
บร

ิหา
ร

โป
ร

แก
รม

วิจั
ย

แล
ะ

พัฒ
นา

สนั
บ

สนุ
น

วิจั
ยว

ิชา
กา

ร
บร

ิหา
ร

จํานวนบุคลากร (คน)

กลุ
�มตํ

าแ
หน

�ง

๒๒%

๔๔%

๓๔%

ปริญญาเอก

๖๓๗ คนปริญญาตรี

และต่ํากว่า

๙๗๐ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๖๖ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน ๒,๕๖๘ คน คิดเปLนรอยละ ๘๙ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งส้ิน ๓๐๕ คน  
คิดเปLนรอยละ ๑๑ ดังรูปที่ ๑๔ 

 
รูปที่ ๑๔ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจ2าง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เท ากับ ๓.๕๕ ดังรูปท่ี ๑๕ เม่ือเปรียบเทียบกับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔.๓๐) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว า turnover rate ของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงรอยละ ๐.๗๕ (๔.๓๐ – ๓.๕๕) ดังรูปท่ี ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๕ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ 

๑๑%

๘๙%

๒,๕๖๙ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔
๒,๘๗๓

๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒

๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๕๕

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จํานวนบุคลากรแต ละป. (คน) จํานวนบุคลากรพนสภาพ (คน)

พนักงานโครงการ 

๓๐๕ คน 

พนักงาน 

๒,๕๖๘ คน 
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รูปที่ ๑๖ แนวโน2ม turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) 

เปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน 

  

๑.๘๔

๓.๒๐

๕.๔๕
๕.๖๕

๑.๗๙

๒.๘๑

๔.๑๗

๕.๕๖

๑.๒๘

๒.๓๓

๓.๖๔

๔.๖๑

๐.๗๒

๒.๙๗
๓.๒๐

๔.๓๐

๑.๐๖

๒.๒๒

๓.๑๒

๓.๕๕

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

ป.งบประมาณ ๒๕๕๗

ป.งบประมาณ ๒๕๕๘

ป.งบประมาณ ๒๕๕๙

ป.งบประมาณ ๒๕๖๐

ป.งบประมาณ ๒๕๖๑
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ภาคผนวก  
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ก. รายชื่อบทความตีพิมพ*ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๕๔๖ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑ 3 Biotech Effects of alkaline catalysts on acetone-based organosolv pretreatment of rice 

straw 
๑.๔๙๗ 

๒ 3 Biotech Fractionation of lignocellulosic biopolymers from sugarcane bagasse using 

formic acid-catalyzed organosolv process 
๑.๔๙๗ 

๓ AAPS PHARMSCITECH Apoptosis Induction and Antimigratory Activity of Andrographolide Analog 

(3A.1)-Incorporated Self-Assembled Nanoparticles in Cancer Cells 
๒.๔๕๑ 

๔ AAPS PHARMSCITECH Development of Chitosan-Based pH-Sensitive Polymeric Micelles Containing 

Curcumin for Colon-Targeted Drug Delivery 
๒.๔๕๑ 

๕ AAPS PHARMSCITECH Dry Formulations Enhanced Mucoadhesive Properties and Reduced Cold Chain 

Handing of Influenza Vaccines 
๒.๔๕๑ 

๖ ACS APPL MATER INTER On the Role of Sulfur for the Selective Electrochemical Reduction of CO2 to 

Formate on CuSx Catalysts 
๗.๕๐๔ 

๗ ACS Applied Materials & 

Interfaces 

Piezoelectric-Induced Triboelectric Hybrid Nanogenerators Based on the ZnO 

Nanowire Layer Decorated on the Au/polydimethylsiloxane-Al Structure for 

Enhanced Triboelectric Performance 

๗.๕๐๔ 

๘ ACS Inorganic Chemistry Stabilization Mechanism of the Tetragonal Structure in a Hydrothermally 

Synthesized BaTiO3 Nanocrystal 
๔.๗ 

๙ ACS Sensors Dual-Analyte Fluorescent Sensor Based on [5]Helicene Derivative with Super 

Large Stokes Shift for the Selective Determinations of Cu2+ or Zn2+ in Buffer 

Solutions and Its Application in a Living Cell 

๕.๗๑๑ 

๑๐ ACS Sustainable Chemistry & 

Engineering 

Urethane-Linked Imidazole-Cellulose Microcrystals: Synthesis and Their Dual 

Functions in Adsorption and Naked Eye Sensing with Colorimetric Enhancement 

of Metal Ions 

๕.๙๕๑ 

๑๑ ACTA CHIROPTEROLOGICA The wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchannan, 1800) feeds 

mainly on brown planthoppers in rice fields of central Thailand 
๑.๐๙๗ 

๑๒ ACTA MATERIALIA Nano-phase separation sintering in nanostructure-stable vs. bulk-stable alloys ๖.๐๓๖ 

๑๓ Acta Physiologiae Plantarum Proteomic analysis of drought-responsive proteins in rice reveals 

photosynthesis-related adaptations to drought stress 
๑.๓๖๔ 

๑๔ Advanced Materials 2D Porous TiO2 Single-Crystalline Nanostructure Demonstrating High Photo-

Electrochemical Water Splitting Performance 
๑๙.๗๙ 

๑๕ Advanced Materials 

Interfaces 

Plasma Etched Nanosphere Conductivity Inverted Lithography (PENCIL): A Facile 

Fabrication of Size Tunable Gold Disc Array on ITO Coated Glass 
๔.๘๓๔ 

๑๖ Advances in Materials Science 

and Engineering 

Deproteinization of Nonammonia and Ammonia Natural Rubber Latices by 

Ethylenediaminetetraacetic Acid 
๑.๓๗๒ 

๑๗ Advances in Materials Science 

and Engineering 

Effects of Blend Ratio and SBR Type on Properties of Carbon Black-Filled and 

Silica-Filled SBR/BR Tire Tread Compounds 
๑.๓๗๒ 

๑๘ AIDS Research and Human 

Retroviruses 

External Quality Assessment Scheme for HIV-1 Drug Resistance Genotyping in 

Thailand 
๐.๑.๙๓๕ 

๑๙ Allergy Asthma and 

Immunology Research 

Detecting Allergens From Black Tiger Shrimp Penaeus monodon That Can Bind 

and Cross-link IgE by ELISA, Western Blot, and a Humanized Rat Basophilic 

Leukemia Reporter Cell Line RS-ATL8 

๓.๘๐๙ 

๒๐ American Journal of Medical 

Genetics Part A 

Isolated dentinogenesis imperfecta with glass-like enamel caused by COL1A2 

mutation 
๒.๒๖๔ 

๒๑ AMPHIBIA-REPTILIA Space fit for a king: spatial ecology of king cobras (Ophiophagus hannah) in 

Sakaerat Biosphere Reserve, Northeastern Thailand 
๑.๑๐๕ 

๒๒ Analytica Chimica Acta Electrochemical impedance-based DNA sensor using pyrrolidinyl peptide nucleic 

acids for tuberculosis detection 
๕.๑๒๓ 

๒๓ Analytica Chimica Acta Rapid screening drug susceptibility test in tuberculosis using sandwich 

electrochemical immunosensor 
๕.๑๒๓ 

๒๔ Analytical chemistry Highly Sensitive and Exceptionally Wide Dynamic Range Detection of Ammonia 

Gas by Indium Hexacyanoferrate Nanoparticles Using FTIR Spectroscopy 
๕.๗๑๒ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๒๕ Annals of Clinical 

Microbiology and 

Antimicrobials 

Overexpression of eis without a mutation in promoter region of amikacin-and 

kanamycin-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical strain 
๓.๑๕๕ 

๒๖ Annals of Laboratory 

Medicine 

Comparison of Four Human Papillomavirus Genotyping Methods: Next-

generation Sequencing, INNO-LiPA, Electrochemical DNA Chip, and Nested-PCR 
๑.๙๑๖ 

๒๗ Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy 

In Vitro activity and MIC of sitafloxacin against multidrug-resistant and 

extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolated in Thailand  
๔.๓๐๒ 

๒๘ ANTIVIRAL THERAPY Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to 

pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study 
๒.๑๔๖ 

๒๙ ANTIVIRAL THERAPY Association of vitamin-D-related genetic variations and treatment response to 

pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B 
๒.๑๔๖ 

๓๐ Applied Biochemistry and 

Biotechnology 

Expression and Extracellular Secretion of Endo-glucanase and Xylanase by 

Zymomonas mobilis 
๑.๗๙๗ 

๓๑ Applied Catalysis A: General Carbon-doped boron nitride nanosheet as a promising metal-free catalyst for 

NO reduction: DFT mechanistic study 
๔.๓๓๙ 

๓๒ APPLIED CATALYSIS A-

GENERAL 

Influence of silica sources on structural property and activity of Pd-supported on 

mesoporous MCM-41 synthesized with an aid of microwave heating for partial 

hydrogenation of soybean methyl esters 

๔.๕๒๑ 

๓๓ Applied Clay Science Controlled release studies of boron and zinc from layered double hydroxides as 

the micronutrient hosts for agricultural application 
๓.๑๐๑ 

๓๔ Applied Surface Science A novel catalyst of Ni hybridized with single-walled carbon nanohorns for 

converting methyl levulinate to γ-valerolactone 
๓.๓๘๗ 

๓๕ Applied Surface Science Conductive scanning probe microscopy of the semicontinuous gold film and its 

SERS enhancement toward two-step photo-induced charge transfer and effect 

of the supportive layer 

๓.๓๘๗ 

๓๖ Applied Surface Science Rapid and simple preparation of rhodamine 6G loaded HY zeolite for highly 

selective nitrite detection 
๓.๓๘๗ 

๓๗ APPLIED SURFACE SCIENCE Roles of cobalt doping on ethanol-sensing mechanisms of flame-spray-made 

SnO2 nanoparticles−electrolyJcally exfoliated graphene interfaces 
๓.๓๘๗ 

๓๘ Applied Surface Science Structural development of nanosilver on metal oxide nanofibrous membrane by 

plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) 
๓.๓๘๗ 

๓๙ Aquaculture A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early 

mortality syndrome (EMS) 
๒.๗๑ 

๔๐ Aquaculture Aurantiochytrium limacinum BCC52274 improves growth, hypo-salinity 

tolerance and swimming strength of Penaeus vannamei post larvae 
๒.๗๑ 

๔๑ Aquaculture Bioassay for spore polar tube extrusion of shrimp Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP) 
๒.๕๗ 

๔๒ Aquaculture Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA 

clones in Sf9 cells and improved recovery of viral RNA with AZT treatment 
๒.๕๗ 

๔๓ Aquaculture Distinctive histopathology of Spiroplasma eriocheiris infection in the giant river 

prawn Macrobrachium rosenbergii 
๒.๗๑ 

๔๔ Aquaculture In vitro neutralization of yellow head virus infection in shrimp using 

recombinant PmYRP65 protein 
๒.๕๗ 

๔๕ Aquaculture Inapparent infection cases of tilapia lake virus (TiLV) in farmed tilapia ๒.๕๗ 

๔๖ Aquaculture PirA & B toxins discovered in archived shrimp pathogenic Vibrio campbellii 

isolated long before EMS/AHPND outbreaks 
๒.๗๑ 

๔๗ AQUACULTURE Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against 

acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) 
๒.๗๑ 

๔๘ Arabian Journal for Science 

and Engineering 

Utilization of Bagasse Ash as a Filler in Natural Rubber and Styrene–Butadiene 

Rubber Composites 
๑.๐๙๒ 

๔๙ Archives of Agronomy and 

Soil Science 

Regulation of anthocyanin accumulation in rice (Oryza sativa L. subsp. indica) 

using MgSO4 spraying and low temperature 
๒.๒๕๗ 

๕๐ Archives of Microbiology Secretome profile analysis of multidrug-resistant, monodrug-resistant and drug-

susceptible Mycobacterium tuberculosis 
๑.๖ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๕๑ ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY Characterization of a bioactive Jagged1-coated polycaprolactone-based 

membrane for guided tissue regeneration 
๑.๗๔๘ 

๕๒ ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY Diet-induced obesity, gut microbiota and bone, including alveolar bone loss ๒.๐๕ 

๕๓ Archives of Virology Characterization of influenza A virus pseudotyped with the spike protein of 

porcine epidemic diarrhea virus 
๒.๑๖ 

๕๔ Archives of Virology Identification and production of mouse scFv to specific epitope of 

enterovirus-71 virion protein-2 (VP2) 
๒.๑๖ 

๕๕ Archives of Virology Interferon gamma induces cellular protein alteration and increases replication 

of porcine circovirus type 2 in PK-15 cells 
๒.๑๖ 

๕๖ Archives of Virology Vivo-morpholino oligomers strongly inhibit dengue virus replication and 

production 
๒.๑๖ 

๕๗ Asian Journal of 

Pharmaceutical Sciences 

Preparation and characterization of nanoparticles from quaternized 

cyclodextrin-grafted chitosan associated with hyaluronic acid for cosmetics 
๔.๕๖ 

๕๘ Asian Pacific Journal of Allergy 

and Immunology 

Great flood and aeroallergen sensitization in children with asthma and/or 

allergic rhinitis 
๑.๐๑๑ 

๕๙ Asian-Australasian Journal of 

Animal Science 

Monitoring of white striping and wooden breast cases and impacts on quality of 

breast meat collected from commercial broilers (Gallus gallus) 
๑.๒๔๓ 

๖๐ Avian Pathology Cross-protection conferred by immunization with an rOmpH-based intranasal 

fowl cholera vaccine 
๑.๒๕๗ 

๖๑ Avian Research Road induced edge effects on a forest bird community in tropical Asia ๑.๐๖๓ 

๖๒ Biochemical and Biophysical 

Research Communications 

Anticancer activity of arborinine from Glycosmis parva leaf extract in human 

cervical cancer cells 
๒.๗๔๙ 

๖๓ BioEnergy Research Characteristics of Lignin Extracted from Different Lignocellulosic Materials via 

Organosolv Fractionation 
๒.๙๓๘ 

๖๔ Biological Research Missing and overexpressing proteins in domestic cat oocytes following 

vitrification and in vitro maturation as revealed by proteomic analysis 
๒.๓๕๗ 

๖๕ Biomed Research 

International 

A simple scatter reduction method in cone-beam computed tomography for 

dental and maxillofacial applications based on Monte Carlo simulation 
๒.๔๗๖ 

๖๖ Biomed Research 

International 

Evolution of Therapeutic Antibodies, Influenza Virus Biology, Influenza, and 

Influenza Immunotherapy 
๒.๕๘๓ 

๖๗ Biomed Research 

International 

Immune Escape Mechanisms and Future Prospects for Immunotherapy in 

Neuroblastoma 
๒.๕๘๓ 

๖๘ BioMedical Engineering 

OnLine 

Comparison of EEG measurement of upper limb movement in motor imagery 

training system 
๑.๖๗๖ 

๖๙ BIO-MEDICAL MATERIALS 

AND ENGINEERING 

Effects of polycaprolactone-biphasic calcium phosphate scaffolds on enhancing 

growth and differentiation of osteoblasts 
๐.๘๗๒ 

๗๐ BIO-MEDICAL MATERIALS 

AND ENGINEERING 

In vivo biocompatibility and degradation of novel Polycaprolactone-Biphasic 

Calcium phosphate scaffolds used as a bone substitute 
๐.๘๗๒ 

๗๑ BIOMEDICINE & 

PHARMACOTHERAPY 

Anthocyanin-rich Riceberry bran extract attenuates gentamicin-induced 

hepatotoxicity by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis in rats 
๓.๔๕๗ 

๗๒ BIOMEDICINE & 

PHARMACOTHERAPY 

The roles of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in preventing kidney 

injury in diabetes 
๓.๔๕๗ 

๗๓ Bioresource Technology Kinetics and thermodynamic analysis in one-pot pyrolysis of rice hull using 

renewable calcium oxide based catalysts 
๕.๘๐๗ 

๗๔ Bioresource Technology Production of d-xylonic acid using a non-recombinant Corynebacterium 

glutamicum strain 
๕.๘๐๗ 

๗๕ Bioresource Technology Thermogravimetric kinetic modelling of in-situ catalytic pyrolytic conversion of 

rice husk to bioenergy using rice hull ash catalyst 
๕.๖๕ 

๗๖ BIOSCIENCE REPORTS Estrogen deprivation aggravates cardiac hypertrophy in non-obese type 2 

diabetic Goto-kakizaki (GK) rats 
๒.๘๙๙ 

๗๗ BIOSENSORS & 

BIOELECTRONICS 

Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-

based sensor using a cobalt phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite 
๗.๗๘ 

๗๘ Biotechnol Biofuels Metabolic engineering of Pichia pastoris for production of isobutanol and 

isobutyl acetate 
๕.๒๐๓ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๗๙ Biotropica High interannual variation in the diet of a tropical forest frugivore (Hylobates 

lar) 
๑.๗๓ 

๘๐ BMC Bioinformatics SpirPep: an in silico digestion-based platform to assist bioactive peptides 

discovery from a genome-wide database 
๒.๔๔๘ 

๘๑ BMC GASTROENTEROLOGY Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated 

interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients 
๒.๗๓๑ 

๘๒ BMC Medical Genetics Validation of genotype imputation in Southeast Asian populations and the 

effect of single nucleotide polymorphism annotation on imputation outcome 
๑.๙๑๓ 

๘๓ BMC Oral Health Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: a 

case-control study 
๑.๔๘๑ 

๘๔ BMC Pediatrics Predicting the severity of dengue fever in children on admission based on 

clinical features and laboratory indicators: application of classification tree 

analysis 

๒.๐๗๑ 

๘๕ BREASTFEED MED Previous Adolescent Pregnancy and Breastfeeding Does Not Negatively Affect 

Bone Mineral Density at the Age of Peak Bone Mass 
๑.๗๓๓ 

๘๖ BRITISH JOURNAL OF 

NUTRITION 

Energy restriction combined with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor exerts 

neuroprotection in obese male rats 
๓.๖๕๗ 

๘๗ CARBOHYDRATE POLYMERS Cellulose ultrafine fibers embedded with titania particles as a high performance 

and eco-friendly separator for lithium-ion batteries 
๕.๑๕๘ 

๘๘ Carbohydrate Polymers One-pot, large-scale green synthesis of silver nanoparticles-chitosan with 

enhanced antibacterial activity and low cytotoxicity 
๕.๑๕๘ 

๘๙ Cardiovascular Therapeutics Comparisons of cardioprotective efficacy between fibroblast growth factor 21 

and dipeptidyl peptidase-4 inhibitor in prediabetic rats 
๒.๒๔๕ 

๙๐ Cardiovascular Therapeutics High-dose Humanin analogue applied during ischemia exerts cardioprotection 

against ischemia/reperfusion injury by reducing mitochondrial dysfunction 
๒.๒๔๕ 

๙๑ CATALYSIS LETTERS Reduced Temperature Ammonia Decomposition Using Ni/Zr-Doped Al2O3 

Catalyst 
๒.๙๑๑ 

๙๒ CATALYSIS TODAY Profiling and catalytic upgrading of commercial palm oil-derived biodiesel fuels 

for high-blend fuels 
๔.๖๖๗ 

๙๓ CELL CALCIUM Early testosterone replacement attenuates intracellular calcium dyshomeostasis 

in the heart of testosterone-deprived male rats 
๓.๗๑๘ 

๙๔ CELLULOSE CHEMISTRY AND 

TECHNOLOGY 

Chemical finishing of cotton fabric with silk fibroin and its properties ๐.๗๖๔ 

๙๕ CERAMICS INTERNATIONAL Surface layer characterizations and sintering time effect on electrical and giant 

dielectric properties of (In0.05Nb0.05)Ti0.9O2 ceramics 
๓.๐๕๗ 

๙๖ ChemComm Li dopant induces moisture sensitive phase degradation of an all-inorganic 

CsPbI2Br perovskite 
๖.๒๙ 

๙๗ Chemical biology and drug 

design 

Novel bioactive peptides demonstrating anti-dengue virus activity isolated from 

the Asian medicinal plant Acacia Catechu 
๒.๓๒๘ 

๙๘ Chemical Engineering Science Development of a diffusion-limited shrinking particle model of cellulose 

dissolution in a carbon dioxide switchable system 
๒.๘๙๕ 

๙๙ CHEMICAL ENGINEERING 

SCIENCE 

Effects of temperature on methanol adsorption on functionalized graphite: 

Saturation of functional groups 
๓.๓๐๖ 

๑๐๐ Chemical Engineering Science NiAl2O4 spinel-type catalysts for deoxygenation of palm oil to green diesel ๖.๒๑๖ 

๑๐๑ Chemical Engineering Science Recent Membrane Developments for CO2 Separation and Capture ๒.๐๕๑ 

๑๐๒ Chemical Papers Efficient production of arachidonic acid of Mortierella sp. by solid-state 

fermentation using combinatorial medium with spent mushroom substrate 
๐.๙๖๓ 

๑๐๓ Chemistry Central Journal BODIPY dyads and triads: synthesis, optical, electrochemical and transistor 

properties 
๒.๔๔๒ 

๑๐๔ Chemistry-A European Journal Conformational aspects in the design of inhibitors for serine 

hydroxymethyltransferase (SHMT): biphenyl, aryl sulfonamide, and aryl sulfone 

motifs 

๕.๓๑๗ 

๑๐๕ ChemistrySelect Aminoquinoline-Salicylaldimine Dyads as Highly Selective Turn-On Fluorescent 

Sensors for Zinc (II) Ions 
๑.๕๐๕ 
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๑๐๖ ChemMedChem Novel Peroxides as Promising Anticancer Agents with Unexpected Depressed 

Antimalarial Activity 
๓.๐๐๙ 

๑๐๗ ChemMedChem Potent Inhibitors of Plasmodial Serine Hydroxymethyltransferase (SHMT) 

Featuring a Spirocyclic Scaffold 
๓.๐๐๙ 

๑๐๘ Chemosphere Use of aged sludge bioaugmentation in two-stage activated sludge system to 

enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength 

wastewater 

๔.๔๒๗ 

๑๐๙ CHEMPHYSCHEM Origin of Nb2O5 Lewis Acid Catalysis for Activation of Carboxylic Acids in the 

Presence of a Hard Base 
๓.๐๗๕ 

๑๑๐ Chiang Mai Journal of Science Simple ITO Surface Treatments Induced Better Performance for Low Cost 

Organic Solar Cells 
๐.๔๐๙ 

๑๑๑ Chiang Mai Journal of Science Bifunctional Water-repellent and Flame-retardant Cotton Fabric Coated with 

Poly (methylhydrogen siloxane) and Ammonium Phosphate 
๐.๔๐๙ 

๑๑๒ Chiang Mai Journal of Science Characteristics and flavor retention of structured emulsion from pomelo (Citrus 

maxima) residue 
๐.๔๓๗ 

๑๑๓ Chiang Mai Journal of Science Characterization of Crystalline Structure and Thermostability of Debranched 

Chickpea Starch-Lauric Acid Complexes Prepared Under Different Complexation 

Conditions 

๐.๔๐๙ 

๑๑๔ Chiang Mai Journal of Science Comparative Analysis of Protein Profiles of Toxic and Non-toxic Jatropha curcas 

Latex 
๐.๔๐๙ 

๑๑๕ Chiang Mai Journal of Science Cooperative Decomposition of Rice Straw by Co-cultivation of Cellulolytic Fungi ๐.๔๓๗ 

๑๑๖ Chiang Mai Journal of Science Disintegration Testing of Biodegradable Poly (L-lactide)/Thermoplastic 

Polyurethane Melt Blended Films 
๐.๔๐๙ 

๑๑๗ Chiang Mai Journal of Science Ethanol Sensors Fabricated from PdO/WO3 Nanorods ๐.๔๓๗ 

๑๑๘ Chiang Mai Journal of Science Feasibility study of margarine substitute based on gelatin-oil emulsion gel ๐.๔๓๗ 

๑๑๙ Chiang Mai Journal of Science Highly-sensitive and Selective Nitric Oxide Sensor Based on Electrolytically 

Exfoliated Graphene/Flame-spay-made SnO2 Nanocomposite Films 
๐.๔๓๗ 

๑๒๐ Chiang Mai Journal of Science In Vitro Cultivation of Porcine Chondrocytes on Fully Surface-modified 

Polycaprolactone Scaffold:Static versus Dynamic Cultures 
๐.๔๐๙ 

๑๒๑ Chiang Mai Journal of Science Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to 

Plasmodium falciparum Rhomboid Protease 1 in Erythrocytic Cycle 
๐.๔๐๙ 

๑๒๒ Chiang Mai Journal of Science Microstructure and Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Nanoplates Prepared by 

Sol-gel Method 
๐.๔๓๗ 

๑๒๓ Chiang Mai Journal of Science Molecular Cloning and Sequencing of Raw Starch Degrading Gene from 

Laceyella sacchari LP175 and Its Functional Expression in Escherichia coli 
๐.๔๐๙ 

๑๒๔ Chiang Mai Journal of Science Molecular Taxonomy and Characterization of Thermotolerant Komagataeibacter 

Species for Bacterial Nanocellulose Production at High Temperatures 
๐.๔๐๙ 

๑๒๕ Chiang Mai Journal of Science Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High β-carotene Production in 

Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample 
๐.๔๓๗ 

๑๒๖ Chiang Mai Journal of Science Preparation and properties of activated carbon from palm shell by potassium 

hydroxide impregnation: effects of processing parameters 
๐.๔๓๗ 

๑๒๗ Chiang Mai Journal of Science Preparation and Properties of Polylactide Bio-composites with Surface-modified 

Silica Particles 
๐.๔๐๙ 

๑๒๘ Chiang Mai Journal of Science Preparation of Crosslinked Poly (lactic acid-co-glycidyl methacrylate) 

Microspheres by Phase Inversion Emulsification 
๐.๔๐๙ 

๑๒๙ Chiang Mai Journal of Science Process Optimization of Biomimetic Calcium Phosphate Coating on 3D Printed 

Porous Polyethylene by Using Statistical Design of Experiment 
๐.๔๐๙ 

๑๓๐ Chiang Mai Journal of Science QTL mapping of pericarp thickness in immature and mature stages in Thai 

tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata) 
๐.๔๓๗ 

๑๓๑ CLIN GENET Distal renal tubular acidosis caused by tryptophan‐aspartate repeat domain 72 

(WDR72) mutations 
๓.๘๙๒ 

๑๓๒ COLLOIDS AND SURFACES A-

PHYSICOCHEMICAL AND 

ENGINEERING ASPECTS 

Effect of pH on fluorescence quenching of organic dyes by graphene oxide ๒.๗๑๔ 
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๑๓๓ Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces 

Characterization of liposome-containing SPIONs conjugated with anti-CD20 

developed as a novel theranostic agent for central nervous system lymphoma 
๓.๘๘๗ 

๑๓๔ Comparative Biochemistry 

and Physiology - B 

Biochemistry and Molecular 

Biology 

Characterization of transforming growth factor beta regulator 1-like and 

association between its expression levels and growth of the giant tiger shrimp 

Penaeus monodon 

๑.๖๘๔ 

๑๓๕ Comparative Biochemistry 

and Physiology - B 

Biochemistry and Molecular 

Biology 

Isolation and expression analysis of Bystin 1 transcript and protein during 

ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon 
๑.๖๘๔ 

๑๓๖ COMPARATIVE 

BIOCHEMISTRY AND 

PHYSIOLOGY B-

BIOCHEMISTRY & 

MOLECULAR BIOLOGY 

Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river 

prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression 

analysis after Aeromonas hydrophila infection 

๑.๖๘๔ 

๑๓๗ CONCURRENCY AND 

COMPUTATION-PRACTICE & 

EXPERIENCE 

Comparative analysis of coprocessors ๑.๑๑๔ 

๑๓๘ CRUSTACEANA Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface 

activities in Uca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) 
๐.๕๑๗ 

๑๓๙ Crystal Growth & Design Control of Polymorphism of Metal-Organic Frameworks Using Mixed-Metal 

Approach 
๔.๔๒๕ 

๑๔๐ CURRENT MEDICINAL 

CHEMISTRY 

The Influence of Obese Insulin-Resistance on the Outcome of the 

Ischemia/Reperfusion Insult to the Heart 
๓.๔๖๙ 

๑๔๑ Dalton Transactions Novel aminoalkyl tris-cyclometalated iridium complexes as cellular stains ๔.๐๒๙ 

๑๔๒ Data in Brief RNA sequencing data of Notch ligand treated human dental pulp cells ๑.๔๓ 

๑๔๓ Desalination and Water 

Treatment 

Effects of TiO2 on the laccase enzyme immobilization and the bisphenol-A 

removal of the ceramic membranes 
๑.๖๓๑ 

๑๔๔ Developmental & 

Comparative Immunology 

A cytosolic sensor, PmDDX41, mediates antiviral immune response in black tiger 

shrimp Penaeus monodon 
๓.๒๑๘ 

๑๔๕ Developmental and 

Comparative Immunology 

A novel white spot syndrome virus protein WSSV164 controls 

prophenoloxidases, PmproPOs in shrimp melanization cascade 
๓.๒๑๘ 

๑๔๖ Developmental and 

Comparative Immunology 

Two host gut-derived lactic acid bacteria activate the proPO system and 

increase resistance to an AHPND-causing strain of Vibrio parahaemolyticus in 

the shrimp Litopenaeus vannamei 

๒.๙๑๓ 

๑๔๗ Electrocatalysis Electrochemical Immunoassay for Salmonella Typhimurium Based on an 

Immuno-magnetic Redox Label 
๒.๘๘๙ 

๑๔๘ Electrochimica Acta Ammonia strengthened graphene/CNT-wrapped polyaniline-nanofiber 

composites loaded with palladium nanoparticles for coin cell supercapacitors 
๕.๑๑๖ 

๑๔๙ EMERG INFECT DIS Influenza A(H9N2) Virus, Myanmar, 2014–2015 ๖.๙๙๔ 

๑๕๐ EMERG INFECT DIS Outbreaks of Tilapia Lake Virus Infection, Thailand, 2015–2016 ๖.๙๙๔ 

๑๕๑ EMERGING INFECTIOUS 

DISEASES 

Global Spread of Norovirus GII.17 Kawasaki 308, 2014–2016 ๗.๔๒๒ 

๑๕๒ Emerging Microbes & 

Infections 

Human transbodies that interfere with the functions of Ebola virus VP35 protein 

in genome replication and transcription and innate immune antagonism 
๖.๒๒๕ 

๑๕๓ Energy & Fuels Alternative Hydrocarbon Biofuel Production via Hydrotreating under a Synthesis 

Gas Atmosphere 
๓.๐๙๑ 

๑๕๔ ENERGY & FUELS Influence of Alkaline and Alkaline Earth Metal Promoters on the Catalytic 

Performance of Pd–M/SiO2 (M = Na, Ca, or Ba) Catalysts in the Partial 

Hydrogenation of Soybean Oil-Derived Biodiesel for Oxidative Stability 

Improvement 

๓.๐๒๔ 

๑๕๕ ENERGY CONVERSION AND 

MANAGEMENT 

Catalytic performance enhancement of CaO by hydration-dehydration process 

for biodiesel production at room temperature 
๖.๓๗๗ 
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๑๕๖ Energy Conversion and 

Management 

Deoxygenation of oleic acid under an inert atmosphere using molybdenum 

oxide-based catalysts 
๕.๕๘๙ 

๑๕๗ Energy Conversion and 

Management 

Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid 

catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: 

Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content 

๕.๕๘๙ 

๑๕๘ Energy Conversion and 

Management 

Performance evaluation of a flat-plate solar collector filled with porous metal 

foam: Experimental and numerical analysis 
๖.๓๗๗ 

๑๕๙ Environmental and 

Experimental Botany 

Photosynthetic responses and identification of salt tolerance genes in a 

chromosome segment substitution line of ‘Khao dawk Mali 105’ rice 
๓.๖๖๖ 

๑๖๐ ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY 

Enhanced solar water disinfection using ZnO supported photocatalysts ๑.๖๖๖ 

๑๖๑ ETRI Journal Dynamic probabilistic caching algorithm with content priorities for content-

centric networks 
๐.๘๑๔ 

๑๖๒ EURASIP Journal on Audio, 

Speech, and Music Processing 

Classification-based spoken text selection for LVCSR language modeling ๑.๕๗๙ 

๑๖๓ EURASIP Journal on Wireless 

Communications and 

Networking 

Performance limit of AOA-based localization using MIMO-OFDM channel state 

information 
๐.๖๒๗ 

๑๖๔ EUROPEAN JOURNAL OF 

NUTRITION 

Chronic treatment with prebiotics, probiotics and synbiotics attenuated cardiac 

dysfunction by improving cardiac mitochondrial dysfunction in male obese 

insulin-resistant rats 

๔.๔๒๓ 

๑๖๕ EUROPEAN JOURNAL OF 

ORGANIC CHEMISTRY 

Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 5′-Hydroxyzearalenone and 5′β-

Hydroxyzearalenone 
๒.๘๘๒ 

๑๖๖ EUROPEAN JOURNAL OF 

PHARMACOLOGY 

Effects of iron overload, an iron chelator and a T-Type calcium channel blocker 

on cardiac mitochondrial biogenesis and mitochondrial dynamics in thalassemic 

mice 

๓.๐๔ 

๑๖๗ European Polymer Journal Green synthesis of titanium dioxide/acrylamide-based hydrogel composite, self 

degradation and environmental applications 
๓.๕๓๑ 

๑๖๘ EXCLI Journal Comparative proteomics analysis of Neisseria gonorrhoeae strains in response 

to extended-spectrum cephalosporins 
๑.๔๖๒ 

๑๖๙ EXPERIMENTAL BIOLOGY AND 

MEDICINE 

Cardiac complications in beta-thalassemia: From mice to men ๒.๔๑๓ 

๑๗๐ FEBS OPEN BIO Identification of reference genes for circulating long noncoding RNA analysis in 

serum of cervical cancer patients 
๒.๑๔๓ 

๑๗๑ FEMS Microbiology Ecology CRISPR-Cas9 enabled targeted mutagenesis in the thermotolerant 

methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 
๑.๗๖๕ 

๑๗๒ FEMS Microbiology Letters The reducing clade IIb polyketide synthase PKS14 acts as a virulence determinant 

of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana 
๑.๗๓๕ 

๑๗๓ Fibers and Polymers A novel and practical process to sustainable mosquito-borne disease prevention ๑.๑๑๓ 

๑๗๔ Fish and Shellfish Immunology Antimicrobial activity of a serine proteinase inhibitor SPIPm5 from the black 

tiger shrimp Penaeus monodon 
๓.๑๘๕ 

๑๗๕ Fish and Shellfish Immunology Comparative proteomic analysis of hepatopancreas in Macrobrachium 

rosenbergii responded to Poly (I: C) 
๓.๑๔๘ 

๑๗๖ Fish and Shellfish Immunology C-terminal domain of WSSV VP37 is responsible for shrimp haemocytes binding 

which can be inhibited by sulfated galactan 
๓.๑๔๘ 

๑๗๗ Fish and Shellfish Immunology Extract from the fermented soybean product Natto inhibits Vibrio biofilm 

formation and reduces shrimp mortality from Vibrio harveyi infection 
๓.๑๘๕ 

๑๗๘ Fish and Shellfish Immunology Optimisation of electroporation and lipofection protocols to derive the black 

tiger shrimp cell line (Penaeus monodon) 
๓.๑๘๕ 

๑๗๙ Fish and Shellfish Immunology Shrimp hemocyte homeostasis-associated protein (PmHHAP) interacts with 

WSSV134 to control apoptosis in white spot syndrome virus infection 
๓.๑๔๘ 

๑๘๐ Fitoterapia Four new C-benzyl flavonoids from the fruit of Uvaria cherrevensis ๒.๖๔๒ 

๑๘๑ Fitoterapia Miscellaneous lanostane triterpenoids with cytotoxicities from fruiting bodies of 

the basidiomycete Stereum sp. 
๒.๖๔๒ 
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๑๘๒ Food and Bioproducts 

Processing 

Hydrolysis of eucalyptus wood chips under hot compressed water in the 

presence of sulfonated carbon-based catalysts 
๒.๗๔๔ 

๑๘๓ Food and Function Brown rice and retrograded brown rice alleviate inflammatory response in 

dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis mice 
๓.๒๔๗ 

๑๘๔ Food Chemistry Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of angiotensin 

converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro 

gastrointestinal digestion of cooked chicken muscles 

๔.๕๒๙ 

๑๘๕ Food Science and 

Biotechnology 

Characterization of pectin extracted from banana peels of different varieties ๐.๗๘๖ 

๑๘๖ FOOD SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL 

Delaying microbial roliferation in freshly peeled shallots by active packaging 

incorporating ethanol vapour-controlled release sachets and low storage 

temperature 

๑.๐๘๑ 

๑๘๗ Frontiers in Plant Science High Performance of Photosynthesis and Osmotic Adjustment Are Associated 

With Salt Tolerance Ability in Rice Carrying Drought Tolerance QTL: Physiological 

and Co-expression Network Analysis 

๓.๖๗๘ 

๑๘๘ FUEL PROCESSING 

TECHNOLOGY 

Catalytic hydrogenation of soybean oil-derived fatty acid methyl esters over Pd 

supported on Zr-SBA-15 with various Zr loading levels for enhanced oxidative 

stability 

๓.๙๕๖ 

๑๘๙ Fungal Biology Culture degeneration in conidia of Beauveria bassiana and virulence 

determinants by proteomics 
๒.๑๘๔ 

๑๙๐ Fungal Biology Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in 

Thailand assessed by a culture-dependent approach 
๒.๕๗๑ 

๑๙๑ Fungal Diversity Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera 

and species 
๑๓.๔๖๕ 

๑๙๒ Fungal Ecology Ant-produced chemicals are not responsible for the specificity of their 

Ophiocordyceps fungal pathogens 
๓.๒๑๙ 

๑๙๓ Fungal Ecology Experimental infection of the ant Polyrhachis furcata with Ophiocordyceps 

reveals specificity of behavioural manipulation 
๓.๒๑๙ 

๑๙๔ Future Medicinal Chemistry Fatty acid and mineral receptors as drug targets for gastrointestinal disorders ๓.๙๖๙ 

๑๙๕ Gene Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor 

circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data 

integration 

๒.๔๑๕ 

๑๙๖ General Physiology and 

Biophysics 

Proteomic analysis of human glutathione transferase omega (hGSTO1) stable 

transfection in a 6-hydroxydopamine-induced neuronal cells 
๑.๔๗๙ 

๑๙๗ Genomics Detection and validation of EST-SSR markers associated with sugar-related traits 

in sugarcane using linkage and association mapping 
๒.๙๑ 

๑๙๘ Genomics Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus 

Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach 
๒.๙๑ 

๑๙๙ Geomicrobiology Bacterial Diversity and Phylogenetic Analysis of Type II Polyketide Synthase 

Gene from Manao-Pee Cave, Thailand 
๑.๔๘๕ 

๒๐๐ GigaScience The global catalogue of microorganisms 10K type strain sequencing project: 

closing the genomic gaps for the validly published prokaryotic and fungi species 
๖.๘๗๑ 

๒๐๑ Hematology Modulation of hepcidin expression by normal control and beta0-thalassemia/Hb 

E erythroblasts 
๑.๓๑๕ 

๒๐๒ Horticulture, Environment, 

and Biotechnology 

Adjustment of medium composition and iso-osmotic potential in direct-shoot 

organogenesis produces true-to-type oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) plantlets 
๐.๘๑๒ 

๒๐๓ IEEE Communications Surveys 

& Tutorials 

NFV Security Survey: From Use Case Driven Threat Analysis to State-of-the-Art 

Countermeasures 
๒๐.๒๓ 

๒๐๔ IEEE SENSORS JOURNAL ZnO/ZnS Core-Shell Nanostructures for Low-Concentration NO2Sensing at Room 

Temperature 
๒.๖๑๗ 

๒๐๕ IEEE TRANSACTIONS ON 

RELIABILITY 

Optimal System Design and Sequential Preventive Maintenance Under 

Uncertain Aperiodic-Changing Stresses 
๒.๗๒๙ 

๒๐๖ IEICE T INF SYST A Comparative Study of Rule-Based Inference Engines for the Semantic Web ๐.๒๒๖ 

๒๐๗ IEICE T INF SYST An Ontology-Based Approach to Supporting Knowledge Management in 

Government Agencies: A Case Study of the Thai Excise Department 
๐.๒๒๖ 
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๒๐๘ IEICE TRANSACTIONS ON 

INFORMATION AND SYSTEMS 

Collaborative Ontology Development Approach for Multidisciplinary Knowledge: 

A Scenario-Based Knowledge Construction System in Life Cycle Assessment 
๐.๕ 

๒๐๙ IMA Fungus A phylogenetically-based nomenclature for Cordycipitaceae (Hypocreales) ๔.๓๐๘ 

๒๑๐ IMA Fungus Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of 

fungal taxa 
๔.๓๐๘ 

๒๑๑ in Vivo Novel Potential Biomarkers for Opisthorchis viverrini Infection and Associated 

Cholangiocarcinoma 
๑.๑๑๖ 

๒๑๒ Indian Journal of Animal 

Research 

Impact of fermented total mixed rations on intake, VFA and methane 

production of dairy heifers 
๐.๒๐๑ 

๒๑๓ INDIAN JOURNAL OF 

ENGINEERING AND 

MATERIALS SCIENCES 

Influence of surface pretreatment on the coating quantity and properties of 

nanostructured octacalcium phosphate on commercially pure titanium 
๐.๔๘๕ 

๒๑๔ Industrial Crops and Products Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile 

product 
๓.๑๘๑ 

๒๑๕ Industrial Crops and Products Integrated lignocellulosic bioprocess for co-production of ethanol and xylitol 

from sugarcane bagasse 
๓.๘๔๙ 

๒๑๖ Industrial Crops and Products Optimized feeding schemes of simultaneous saccharification and fermentation 

process for high lactic acid titer from sugarcane bagasse 
๓.๑๘ 

๒๑๗ Infection Genetics and 

Evolution 

The full-length genome characterization, genetic diversity and evolutionary 

analyses of Senecavirus A isolated in Thailand in 2016 
๒.๕๔๕ 

๒๑๘ Inorganic Chemistry Polymerization of ε-Caprolactone Using Bis(phenoxy)-amine Aluminum 

Complex: Deactivation by Lactide 
๔.๘๕๗ 

๒๑๙ INTEGRATED FERROELECTRICS Dielectric and ferroelectric properties of Pb(Fe1/2 Nb1/2)O3 modification on 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics 
๐.๓๖๗ 

๒๒๐ INTEGRATED FERROELECTRICS Effect of ZnO addition on ferroelectric properties of 0.94Pb(Fe1/2Nb1/2)O3-

0.06PbTiO3 and 0.9Pb(Fe1/2Nb1/2)O3-0.1PbTiO3 ceramics 
๐.๓๖๗ 

๒๒๑ International 

Communications in Heat and 

Mass Transfer 

Experimental investigation of single-phase turbulent flow of R-134a in a 

multiport microchannel heat sink 
๔.๔๖๓ 

๒๒๒ International 

Communications in Heat and 

Mass Transfer 

Prediction of frictional pressure drop of R134a during condensation inside 

smooth and corrugated tubes 
๔.๔๖๓ 

๒๒๓ International Journal for 

Parasitology-Drugs and Drug 

Resistance 

The prevalence of molecular markers of drug resistance in Plasmodium vivax 

from the border regions of Thailand in 2008 and 2014 
๓.๐๓ 

๒๒๔ INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED MANUFACTURING 

TECHNOLOGY 

Cutting performances and wear characteristics of WC inserts coated with 

TiAlSiN and CrTiAlSiN by filtered cathodic arc in dry face milling of cast iron 
๒.๒๐๙ 

๒๒๕ INTERNATIONAL JOURNAL OF 

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

Injection Characteristics of Palm Methyl Ester Blended with Diesel Using Zuech’s 

Chamber 
๑.๒๖๔ 

๒๒๖ INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DAMAGE MECHANICS 

Elastic-plastic fracture mechanics approach for stress corrosion cracking of 

nickel aluminium bronze under ammonia-containing artificial seawater 
๑.๗๖๑ 

๒๒๗ International Journal of Food 

Properties 

Physicochemical and emulsifying properties of mung bean protein isolate as 

influenced by succinylation 
๑.๘๔๕ 

๒๒๘ International Journal of Food 

Science and Technology 

Hydrolysed collagen from Lates calcarifer skin: its acute toxicity and impact on 

cell proliferation and collagen production of fibroblasts 
๒.๒๘๓ 

๒๒๙ International Journal of Food 

Sciences and Nutrition 

Safety assessment of Plukenetia volubilis (Inca peanut) seeds, leaves, and their 

products 
๑.๔๔๔ 

๒๓๐ International Journal of 

Geomate 

A new composite made from non-metallic waste printed circuit boards: Table-

top product as a practical prototype 
๐.๒๕ 

๒๓๑ International Journal of 

Hematology 

Genetic variation of Krüppel-like factor 1 (KLF1) and fetal hemoglobin (HbF) 

levels in β0-thalassemia/HbE disease 
๑.๖๑ 

๒๓๒ INTERNATIONAL JOURNAL OF 

HYDROGEN ENERGY 

Effect of CuO/ZnO catalyst preparation condition on alcohol-assisted methanol 

synthesis from carbon dioxide and hydrogen 
๔.๒๒๙ 
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๒๓๓ INTERNATIONAL JOURNAL OF 

HYDROGEN ENERGY 

Effect of strontium and zirconium doped barium cerate on the performance of 

proton ceramic electrolyser cell for syngas production from carbon dioxide and 

steam 

๔.๒๒๙ 

๒๓๔ International Journal of 

Hydrogen Energy 

Reversible hydrogen sorption and kinetics of hydrogen storage tank based on 

MgH2 modified by TiF4 and activated carbon 
๔.๒๒๙ 

๒๓๕ International Journal of 

Minerals Metallurgy and 

Materials 

Effect of weld line positions on the tensile deformation of two-component 

metal injection moulding 
๑.๒๖๑ 

๒๓๖ International Journal of 

Peptide Research and 

Therapeutics 

A Novel Anti-cancer Peptide Extracted from Gynura pseudochina Rhizome: 

Cytotoxicity Dependent on Disulfide Bond Formation 
๑.๑๓๒ 

๒๓๗ International Journal of 

Peptide Research and 

Therapeutics 

BAMP-28 Antimicrobial Peptide Against Different MALDI Biotype of 

Carbapenam Resistant Enterobacteriaceae 
๑.๑๓๒ 

๒๓๘ International Journal of 

Pharmaceutics 

Controllable encapsulation of α-mangostin with quaternized β-cyclodextrin 

grafted chitosan using high shear mixing 
๓.๖๔๙ 

๒๓๙ International Journal of 

Pharmaceutics 

Efficiency of resveratrol-loaded sericin nanoparticles: Promising bionanocarriers 

for drug delivery 
๓.๖๔๙ 

๒๔๐ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Actinomycetospora endophytica sp. nov., isolated from wild orchid (Podochilus 

microphyllus Lindl.) in Thailand 
๒.๑๓๔ 

๒๔๑ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Amycolatopsis silviterrae sp. nov., isolated from forest soil ๒.๑๓๔ 

๒๔๒ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Cryptotrichosporon siamense sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast species 

in Trichosporonales isolated in Thailand 
๑.๙๓๒ 

๒๔๓ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Micromonospora globbae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from 

roots of Globba winitii C. H. Wright 
๑.๙๓๒ 

๒๔๔ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Pseudonocardia mangrovi sp. nov., isolated from soil ๒.๑๓๔ 

๒๔๕ International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology 

Verrucosispora endophytica sp. nov., isolated from the root of wild orchid 

(Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f.) 
๒.๑๓๔ 

๒๔๖ International Journal on 

Document Analysis and 

Recognition (IJDAR) 

Recognition-based character segmentation for multi-level writing style ๐.๙๐๒ 

๒๔๗ J MATERN-FETAL NEO M Fetal hemoglobin Bart’s hydrops fetalis: pathophysiology, prenatal diagnosis 

and possibility of intrauterine treatment 
๑.๖๗๔ 

๒๔๘ J MOL GRAPH MODEL Density functional theory study of adsorption geometries and electronic 

structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-

sensitized solar cell applications 

๑.๖๗๔ 

๒๔๙ J PHOTOCH PHOTOBIO A Revisiting the problem of using methylene blue as a model pollutant in 

photocatalysis: The case of InVO4/BiVO4 composites 
๒.๖๒๕ 

๒๕๐ JMIR mHealth and uHealth A breastfeed-promoting mobile app intervention: usability and usefulness study ๔.๖๓๖ 

๒๕๑ Journal of Agricultural and 

Food Chemistry 

Anti-Proliferative and Anti-Inflammatory Lanostane Triterpenoids from the 

Polish Edible Mushroom Macrolepiota procera 
๓.๔๑๒ 

๒๕๒ Journal of Agricultural and 

Food Chemistry 

Synthesis of copper-chelates derived from amino acids and evaluation of their 

efficacy as copper source and growth stimulator for Lactuca Sativa in nutrient 

solution culture 

๓.๑๕๔ 

๒๕๓ JOURNAL OF AGRONOMY 

AND CROP SCIENCE 

Chlorophyll fluorescence and biomass of four cassava genotypes grown under 

rain-fed upper paddy field conditions in the tropics 
๒.๕๗๑ 
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๒๕๔ JOURNAL OF ALLOYS AND 

COMPOUNDS 

AlSi2Sc2 intermetallic formation in Al-7Si-0.3Mg-xSc alloys and their effects on 

as-cast properties 
๓.๗๗๙ 

๒๕๕ JOURNAL OF ALLOYS AND 

COMPOUNDS 

Microstructural control by substrate heating in Pulse-DC sputtering induced 

thermoelectric Ge2Sb2Te5 thin films 
๓.๗๗๙ 

๒๕๖ Journal of Antibiotics Cordybislactone, a stereoisomer of the 14-membered bislactone 

clonostachydiol, from the hopper pathogenic fungus Cordyceps sp. BCC 49294: 

revision of the absolute configuration of clonostachydiol 

๒.๒๓๗ 

๒๕๗ Journal of Applied 

Microbiology 

Genome characterization of piscine 'Scale drop and Muscle Necrosis syndrome'-

associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinants 
๒.๐๙๙ 

๒๕๘ Journal of Applied Phycology In vitro inhibitory effect of sulfated galactans isolated from red alga Gracilaria 

fisheri on melanogenesis in B16F10 melanoma cells 
๒.๔๐๑ 

๒๕๙ JOURNAL OF APPLIED 

PHYCOLOGY 

The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of 

Halimeda macroloba 
๒.๔๐๑ 

๒๖๐ Journal of Applied Polymer 

Science 

Crosslinked poly(vinyl alcohol) composite films with cellulose nanocrystals: 

Mechanical and thermal properties 
๑.๖๔ 

๒๖๑ JOURNAL OF APPLIED 

POLYMER SCIENCE 

Influence of Halloysite Nanotube on Properties of Tire Tread Compounds Filled 

with Silica and Carbon Black Hybrid Filler 
๑.๙๐๑ 

๒๖๒ JOURNAL OF APPLIED 

POLYMER SCIENCE 

Properties of natural rubber filled with untreated and treated spent coffee 

grounds 
๑.๙๐๑ 

๒๖๓ Journal of Biological 

Chemistry 

Aberrant fatty acid metabolism in skeletal muscle contributes to insulin 

resistance in zinc transporter 7 (Znt7)-knockout mice 
๔.๐๑ 

๒๖๔ Journal of Bioscience and 

Bioengineering 

Characterization of cellulolytic microbial consortium enriched on Napier grass 

using metagenomic approaches 
๒.๒๔ 

๒๖๕ Journal of Bioscience and 

Bioengineering 

Development of tailor-made synergistic cellulolytic enzyme system for 

saccharification of steam exploded sugarcane bagasse 
๒.๐๑๕ 

๒๖๖ Journal of Biotechnology Diacylglycerol acyltransferase 2 of Mortierella alpina with specificity on long 

chain polyunsaturated fatty acids: A potential tool for reconstituting lipids with 

nutritional value 

๒.๕๙๙ 

๒๖๗ JOURNAL OF BONE AND 

MINERAL METABOLISM 

Impaired osteogenic differentiation and enhanced cellular receptor of advanced 

glycation end products sensitivity in patients with type 2 diabetes 
๒.๔๗๒ 

๒๖๘ JOURNAL OF 

CARDIOVASCULAR 

PHARMACOLOGY 

T-type and L-type Calcium Channel Blockers for the Treatment of Cardiac Iron 

Overload: An Update 
๒.๒๒๗ 

๒๖๙ JOURNAL OF CELL SCIENCE Loss of CAMSAP3 promotes EMT via the modification of microtubule-Akt 

machinery 
๔.๔๐๑ 

๒๗๐ JOURNAL OF CELLULAR AND 

MOLECULAR MEDICINE 

Roles of mitochondrial dynamics modulators in cardiac ischaemia/reperfusion 

injury 
๔.๓๐๒ 

๒๗๑ JOURNAL OF CELLULAR 

BIOCHEMISTRY 

Biphasic Effect of ATP on In Vitro Mineralization of Dental Pulp Cells ๒.๙๕๙ 

๒๗๒ JOURNAL OF CELLULAR 

BIOCHEMISTRY 

Intermittent compressive force induces human mandibular-derived osteoblast 

differentiation via WNT/β-catenin signaling 
๒.๙๕๙ 

๒๗๓ JOURNAL OF CELLULAR 

PHYSIOLOGY 

Effects of electrical stimulation on cell proliferation and apoptosis ๓.๙๒๓ 

๒๗๔ Journal of Cleaner Production Applying Social Life Cycle Assessment in the Thai Sugar Industry: Challenges 

from the field 
๕.๖๕๑ 

๒๗๕ JOURNAL OF CLEANER 

PRODUCTION 

Comparative study of in-situ catalytic pyrolysis of rice husk for syngas 

production: Kinetics modelling and product gas analysis 
๕.๖๕๑ 

๒๗๖ JOURNAL OF CLEANER 

PRODUCTION 

Comparative waste management options for rigid polyurethane foam waste in 

Thailand 
๕.๖๕๑ 

๒๗๗ Journal of Cleaner Production Land-water-energy nexus of sugarcane production in Thailand ๕.๖๕๑ 

๒๗๘ JOURNAL OF CLINICAL 

NEUROSCIENCE 

Alterations of brain activity in fibromyalgia patients ๑.๖๔ 

๒๗๙ JOURNAL OF CRYSTAL 

GROWTH 

Twin InSb/GaAs quantum nano-stripes: Growth optimization and related 

properties 
๑.๗๔๒ 
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๒๘๐ Journal of Drug Delivery 

Science and Technology 

Cell-based assay for characterizing cell adhesion properties of active targeted 

nanoparticles under static and flow condition using an integrated flow chamber 
๑.๑๙๔ 

๒๘๑ Journal of Ecology Spatial patterns of local species richness reveal importance of frugivores for 

tropical forest diversity 
๕.๘๑๓ 

๒๘๒ JOURNAL OF 

ELECTROANALYTICAL 

CHEMISTRY 

Highly viscous composite gel electrolyte based on cellulose acetate and 

nanoparticles 
๓.๐๑๒ 

๒๘๓ JOURNAL OF 

ENDOCRINOLOGY 

Vildagliptin and caloric restriction for cardioprotection in pre-diabetic rats ๔.๐๑๒ 

๒๘๔ Journal of Environmental 

Engineering 

Effects of Operating Pressure on Granular Sludge Flotation Mechanism Inside an 

Anaerobic Upflow Reactor 
๑.๓๙๖ 

๒๘๕ Journal of Fiber Science and 

Technology 

Microhole Formation Behavior of Polypropylene Film Using CO2 Laser Irradiation ๐.๖๐๕ 

๒๘๖ Journal of Food Biochemistry Carotenoprotein from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) shells 

extracted using trypsin from albacore tuna (Thunnus alalunga) spleen: 

Antioxidant activity and its potential in model systems 

๑.๕๕๒ 

๒๘๗ JOURNAL OF FOOD 

PROCESSING AND 

PRESERVATION 

An integrated heat-transfer-fluid-dynamics-mass-transfer model for evaluating 

solar-dryer designs 
๑.๕๑ 

๒๘๘ Journal of Food Science and 

Technology 

Multiplex PCR assay and lyophilization for detection of Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in pork products 
๐.๖๙๙ 

๒๘๙ Journal of Functional Foods A synergistic combination of Phyllanthus emblica and Alpinia galanga against 

H2O2-induced oxidative stress and lipid peroxidation in human ECV304 cells 
๓.๑๔๔ 

๒๙๐ Journal of General Virology Human glucose-regulated protein 78 modulates intracellular production and 

secretion of nonstructural protein 1 of dengue virus 
๒.๕๑๔ 

๒๙๑ Journal of Global 

Antimicrobial Resistance 

Quinolone-resistant phenotype of Flavobacterium columnare isolates 

harbouring point mutations both in gyrA and parC but not in gyrB or parE 
๒.๐๒๒ 

๒๙๒ JOURNAL OF HETEROCYCLIC 

CHEMISTRY 

Curcuminoids in Multi-Component Synthesis ๐.๘๙๓ 

๒๙๓ Journal of Human Genetics  Osteogenesis imperfecta with ectopic mineralizations in dentin and cementum 

and a COL1A2 mutation  
๒.๙๔๒ 

๒๙๔ JOURNAL OF INDUSTRIAL AND 

ENGINEERING CHEMISTRY 

Influences of solvent media on chain organization and thermochromic behaviors 

of polydiacetylene assemblies prepared from monomer with symmetric alkyl 

tails 

๔.๔๒๑ 

๒๙๕ Journal of Lightwave 

Technology 

Design and Characterization Low-Loss Modes in Dielectric-Coated Hollow-Core 

Waveguides at THz Frequency 
๓.๖๗๑ 

๒๙๖ JOURNAL OF LUMINESCENCE A spectroscopic study of indigo dye in aqueous solution: A combined 

experimental and TD-DFT study 
๒.๖๘๖ 

๒๙๗ JOURNAL OF LUMINESCENCE An 8-aminoquinoline derivative as a molecular platform for fluorescent sensors 

for Zn(II) and Cd(II) ions 
๒.๓๖๗ 

๒๙๘ Journal of Luminescence Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic 

explosives detection: Experimental and theoretical studies 
๒.๖๘๖ 

๒๙๙ JOURNAL OF LUMINESCENCE Salicylicylphenylacetylene fluorophore mixed with graphene oxide for selective 

lysozyme detection 
๒.๖๘๖ 

๓๐๐ JOURNAL OF 

MANUFACTURING SCIENCE 

AND ENGINEERING-

TRANSACTIONS OF THE ASME 

Formability Prediction for Tube Hydroforming of Stainless Steel 304 Using 

Damage Mechanics Model 
๒.๕๗๘ 

๓๐๑ Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics 

Structural properties of tungsten-doped cobalt molybdate and its application in 

electrochemical oxygen evolution reaction 
๒.๐๑๙ 

๓๐๒ Journal of Mechanical Science 

and Technology 

Focusing and sorting of multiple-sized beads and cells using low-aspect-ratio 

spiral microchannels 
๑.๑๒๘ 
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๓๐๓ Journal of Medical and 

Biological Engineering 

Gradient directional second derivative pseudo-enhancement correction and 

modified local roughness response estimation for electronic cleansing in CT 

colonography 

๐.๙๙ 

๓๐๔ Journal of Molecular 

Modeling 

Effects of shape, size, and pyrene doping on electronic properties of graphene 

nanoflakes 
๑.๔๒๕ 

๓๐๕ JOURNAL OF NANOPARTICLE 

RESEARCH 

Preparation of TiO2-loaded electrospun fibers of 

polylactide/poly(vinylpyrrolidone) blends for use as catalysts in epoxidation of 

unsaturated oils 

๒.๑๒๗ 

๓๐๖ Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology 

Investigation of Functional Graphene/Cypermethrin Pesticide Molecules by 

Using Density Functional Theory Calculation 
๑.๔๘๓ 

๓๐๗ JOURNAL OF NANOSCIENCE 

AND NANOTECHNOLOGY 

Preparation, Characterization and Oxidation Stability of Polyethylene Coated 

Nanocrystalline VO2 Particles and the Thermo-Chromic Performance of 

EVA/VO2@PE Composite Film 

๑.๔๘๓ 

๓๐๘ JOURNAL OF ORGANIC 

CHEMISTRY 

Organocatalytic Visible Light Enabled SNAr of Heterocyclic Thiols: A Metal-Free 

Approach to 2-Aminobenzoxazoles and 4-Aminoquinazolines 
๔.๘๔๙ 

๓๐๙ Journal of Petroleum Science 

and Engineering 

Assessment of bacterial communities and activities of thermotolerant enzymes 

produced by bacteria indigenous to oil-bearing sandstone cores for potential 

application in Enhanced Oil Recovery 

๒.๓๘๒ 

๓๑๐ JOURNAL OF 

PHARMACOLOGICAL 

SCIENCES 

Cellular mechanisms underlying the inhibitory effect of flufenamic acid on 

chloride secretion in human intestinal epithelial cells 
๒.๕๗๕ 

๓๑๑ Journal of Photochemistry 

and Photobiology A: 

Chemistry 

Novel visible-light-driven BiFeO3-Bi2WO6 nanocomposites toward degradation 

of dyes 
๒.๖๒๕ 

๓๑๒ Journal of Photochemistry 

and Photobiology B: Biology 

Protective effect of Thai silk extracts on drug-induced phototoxicity in human 

epidermal A431 cells and a reconstructed human epidermis model 
๒.๖๗๓ 

๓๑๓ Journal of Physics and 

Chemistry of Solids 

Synergistic effects of transition metal halides and activated carbon nanofibers 

on kinetics and reversibility of MgH2 
๒.๒๗ 

๓๑๔ Journal of Plant 

Biotechnology 

In vitro photoautotrophic acclimatization, direct transplantation and ex vitro 

adaptation of rubber tree (Hevea brasiliensis) 
๒.๐๐๒ 

๓๑๕ Journal of Plant Physiology Heterologous expression and antimicrobial activity of OsGASR3 from rice (Oryza 

sativa L.) 
๓.๑๒๑ 

๓๑๖ JOURNAL OF POLYMER 

SCIENCE PART A-POLYMER 

CHEMISTRY 

Salicylaldimine-functionalized poly(m-phenyleneethynylene) as turn-on 

chemosensor for ferric ion  
๒.๙๕๒ 

๓๑๗ Journal of Power Sources Improving the catalytic activity of lanthanum manganese oxide with strontium 

doping for hydrogen peroxide reduction reaction in micro direct alcohol-

hydrogen peroxide fuel cell 

๖.๓๒ 

๓๑๘ JOURNAL OF 

SUPERCOMPUTING 

A hybrid GPU cluster and volunteer computing platform for scalable deep 

learning 
๑.๓๒๖ 

๓๑๙ Journal of Supercritical Fluids Dissolution and modification of cellulose using high-pressure carbon dioxide 

switchable solution 
๒.๙๙๑ 

๓๒๐ JOURNAL OF THE AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY 

Effects of Tai Chi on Cognition and Fall Risk in Older Adults with Mild Cognitive 

Impairment: A Randomized Controlled Trial 
๔.๑๕๕ 

๓๒๑ JOURNAL OF THE 

ELECTROCHEMICAL SOCIETY 

Disodium Terephthalate Ultrafine Fibers as High Performance Anode Material 

for Sodium-Ion Batteries under High Current Density Conditions 
๓.๖๖๒ 

๓๒๒ JOURNAL OF THE JAPAN 

PETROLEUM INSTITUTE 

Effect of Single-walled Carbon Nanotube Catalysts on Hydrothermal 

Pretreatment of Cellulose 
๐.๖๔๙ 

๓๒๓ Journal of the Korean Physical 

Society 

Enhanced specific capacitance of an electrophoretic deposited MnO2-carbon 

nanotube supercapacitor 
๐.๔๖๗ 

๓๒๔ Journal of the Neurological 

Sciences 

Tremor's glove-an innovative electrical muscle stimulation therapy for 

intractable tremor in Parkinson's disease: A randomized sham-controlled trial 
๒.๒๙๕ 

๓๒๕ Journal of the World 

Aquaculture Society 

Update on early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease 

by April 2018 
๑.๓๓๘ 
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๓๒๖ JOURNAL OF VECTOR BORNE 

DISEASES 

The impact of Zika virus infection on human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line ๐.๘๘๖ 

๓๒๗ JOURNAL OF VINYL & 

ADDITIVE TECHNOLOGY 

Effects of analcime zeolite synthesized from local pottery stone as nucleating 

agent on crystallization behaviors and mechanical properties of isotactic 

polypropylene 

๑.๑๓๑ 

๓๒๘ JOURNAL OF VIROLOGICAL 

METHODS 

Development of single-step multiplex real-time RT-PCR assays for rapid 

diagnosis of enterovirus 71, coxsackievirus A6, and A16 in patients with hand, 

foot, and mouth disease 

๑.๗๕๖ 

๓๒๙ KGK-Kautschuk Gummi 

Kunststoffe 

Preparation of In Situ Silica filled natural Rubber by Sol-Gel Reaction of Sodium 

Silicate in natural Rubber Latex 
๐.๑๗๑ 

๓๓๐ LABORATORY MEDICINE Molecular Diagnosis of Solute Carrier Family 4 Member 1 (SLC4A1) Mutation–

Related Autosomal Recessive Distal Renal Tubular Acidosis 
๐.๑๙๗ 

๓๓๑ LWT - Food Science and 

Technology 

Antimicrobial biodegradable food packaging impregnated with Bacteriocin 7293 

for control of pathogenic bacteria in pangasius fish fillets 
๓.๑๒๙ 

๓๓๒ Maejo International Journal 

of Science and Technology 

Cloud infrastructure-as-a-service consumption at the organizational level: 

Exploratory study in Thailand 
๐.๓๑๒ 

๓๓๓ Magnetic Resonance in 

Medicine 

Dynamic 2D self-phase-map Nyquist ghost correction for simultaneous multi-

slice echo planar imaging 
๓.๙๒๔ 

๓๓๔ MAGNETIC RESONANCE 

MATERIALS IN PHYSICS 

BIOLOGY AND MEDICINE 

Anti-EpCAM scFv gadolinium chelate: a novel targeted MRI contrast agent for 

imaging of colorectal cancer 
๑.๗๑๘ 

๓๓๕ MALARIA JOURNAL Prevalence of asymptomatic Plasmodium infections with sub-microscopic 

parasite densities in the northwestern border of Thailand: a potential threat to 

malaria elimination 

๒.๘๔๕ 

๓๓๖ MATERIALS & DESIGN Improvement in melt flow property and flexibility of poly(l-lactide)-b-

poly(ethylene glycol)-b-poly(l-lactide) by chain extension reaction for potential 

use as flexible bioplastics 

๔.๕๒๕ 

๓๓๗ Materials Chemistry and 

Physics 

Improved CeCuOx catalysts for toluene oxidation prepared by aqueous cationic 

surfactant precipitation method 
๒.๐๘๔ 

๓๓๘ Materials Chemistry and 

Physics 

Insights into binding mechanism of silver/titanium dioxide composites for 

enhanced elemental mercury capture 
๒.๐๘๔ 

๓๓๙ MATERIALS RESEARCH 

EXPRESS 

High-calcium fly ash recovery from wet-stored condition and its properties ๑.๑๕๑ 

๓๔๐ Materials Research Express Melamine-formaldehyde microcapsules filled sappan dye modified 

polypropylene composites: encapsulation and thermal properties 
๑.๐๖๘ 

๓๔๑ Materials Science & 

Engineering C-Materials for 

Biological Applications 

Antiviral activity of multifunctional composite based on TiO2-modified 

hydroxyapatite 
๕.๐๘ 

๓๔๒ MATERIALS SCIENCE AND 

ENGINEERING A-STRUCTURAL 

MATERIALS PROPERTIES 

MICROSTRUCTURE AND 

PROCESSING 

New generation of eutectic Al-Ni casting alloys for elevated temperature 

services 
๓.๔๑๔ 

๓๔๓ Mathematical Biosciences An elastic model of DNA under thermal induced stress ๑.๖๑๗ 

๓๔๔ MENOPAUSE-THE JOURNAL 

OF THE NORTH AMERICAN 

MENOPAUSE SOCIETY 

Estrogen and DPP-4 inhibitor share similar efficacy in reducing brain pathology 

caused by cardiac ischemia-reperfusion injury in both lean and obese estrogen-

deprived rats 

๒.๖๗๓ 

๓๔๕ MICROBES AND INFECTION Analysis of anti-zika virus antibodies in the Thai population. ๒.๑๕๒ 

๓๔๖ Microbes and Infection Measles-derived vaccines to prevent emerging viral diseases ๒.๙๒๔ 

๓๔๗ Microbial Pathogenesis Evaluation of antibacterial potential of mangrove sediment-derived 

actinomycetes 
๒.๓๓๒ 

๓๔๘ Microbial Pathogenesis Histopathology and culturable bacteria associated with “big belly” and “skin 

nodule” syndromes in ornamental Siamese fighting fish, Betta splendens 
๒.๓๓๒ 
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๓๔๙ MicrobiologyOpen Dynamics of coral-associated microbiomes during a thermal bleaching event ๒.๗๔๗ 

๓๕๐ MICROCHIMICA ACTA A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-

ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for 

voltammetric determination of nitrofurantoin 

๕.๗๐๕ 

๓๕๑ Micromachines The Viability of Single Cancer Cells after Exposure to Hydrodynamic Shear 

Stresses in a Spiral Microchannel: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model 
๑.๘๓๓ 

๓๕๒ MICROSCOPY AND 

MICROANALYSIS 

Scanning Electron Microscopy (SEM) Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) 

Mapping and In‐situ Observation of Carbonization of Culms of Bambusa 

Multiplex 

๒.๑๒๔ 

๓๕๓ MICROSCOPY RESEARCH AND 

TECHNIQUE 

Structural investigations on green culms and charcoal of Bambusa multiplex ๑.๐๘๗ 

๓๕๔ MITOCHONDRION Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction initiated by 

oxidative stress by decreasing complex I activity 
๓.๒๒๖ 

๓๕๕ Mobile Information Systems Robust System Design Using BILP for Wireless Indoor Positioning Systems ๐.๘๔๙ 

๓๕๖ MOL NUTR FOOD RES β-Cryptoxanthin exerts greater cardioprotective effects on cardiac ischemia-

reperfusion injury than astaxanthin by attenuating mitochondrial dysfunction in 

mice 

๔.๕๕๑ 

๓๕๗ Molecular and Cellular Probes The contribution of GTF2I haploinsufficiency to Williams syndrome ๑.๖๘๙ 

๓๕๘ Molecular Biology Reports Hac1 function revealed by the protein expression profile of a OtHAC1 mutant of 

thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 
๑.๘๘๙ 

๓๕๙ Molecular Breeding Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper 

(Nilaparvata lugens Stål) resistance in rice cultivar Rathu Heenati 
๒.๔๖๕ 

๓๖๐ Molecular Ecology A genome scan of diversifying selection in Ophiocordyceps zombie-ant fungi 

suggests a role for enterotoxins in co-evolution and host specificity  
๖.๑๓ 

๓๖๑ Molecular Therapy Nucleic 

Acids 

Thermoresponsive Bacteriophage Nanocarrier as a Gene Delivery Vector 

Targeted to the Gastrointestinal Tract 
๖.๓๙๒ 

๓๖๒ Molecules A novel antibiotic mechanism of L-cyclopropylalanine blocking the biosynthetic 

pathway of essential amino acid L-leucine 
๒.๘๖๑ 

๓๖๓ MycoKeys New nematicidal and antimicrobial secondary metabolites from a new species 

in the new genus, Pseudobambusicola thailandica 
๓.๒๖๙ 

๓๖๔ Mycologia Disentangling cryptic species with isaria-like morphs in Cordycipitaceae ๒.๗๖๒ 

๓๖๕ Mycological Progress Cryptic species within Ophiocordyceps myrmecophila complex on formicine ants 

from Thailand 
๑.๙๑๔ 

๓๖๖ Mycological Progress Studies on the biologically active secondary metabolites of the new spider 

parasitic fungus Gibellula gamsii 
๑.๙๑๔ 

๓๖๗ Mycoscience Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and 

Nymphaea stellata 
๑.๒๒๙ 

๓๖๘ Nanomedicine: 

Nanotechnology, Biology and 

Medicine 

Paper-based immunosensor with signal amplification by enzyme-labeled anti-

p16INK4a multifunctionalized gold nanoparticles for cervical cancer screening 
๕.๗๒ 

๓๖๙ Nanoscale Coke-resistant defect-confined Ni-based nanosheet-like catalysts derived from 

halloysites for CO2 reforming of methane  
๗.๓๖๗ 

๓๗๐ Nanoscale Zwitterionic peptide-capped gold nanoparticles for colorimetric detection of 

Ni2+  
๗.๓๖๗ 

๓๗๑ Nanotechnology Top-down and sensitive indium oxide nanoribbon field effect transistor 

biosensor chips integrated with on-chip gate electrodes toward point of care 

applications 

๓.๔๔ 

๓๗๒ Natural Product Research Lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the basidiomycete 

Ganoderma australe 
๑.๙๒๘ 

๓๗๓ Natural Product Research Maleic anhydride and chromone derivatives from the endophytic fungus BCC 

54265 (Botryosphaeriaceae) 
๑.๘๒๘ 
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๓๗๔ Natural Product Research. 

Formerly Natural Product 

Letters 

Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea 

rhodomycinica NR4-ASC07T 
๑.๘๒๘ 

๓๗๕ NATURE IMMUNOLOGY Germline bias dictates cross-serotype reactivity in a common dengue-virus-

specific CD8+ T cell response 
๒๑.๘๐๙ 

๓๗๖ NeuroImage Quantitative susceptibility mapping using deep neural network: QSMnet ๕.๘๓๕ 

๓๗๗ NEUROSCIENCE LETTERS Hyperglycemia induced the Alzheimer’s proteins and promoted loss of synaptic 

proteins in advanced-age female Goto-Kakizaki (GK) rats 
๒.๑๕๙ 

๓๗๘ NEW JOURNAL OF 

CHEMISTRY 

Catalytic reduction mechanism of deoxygenation of NO via the CO-reaction 

pathway using nanoalloy Ag7Au6 clusters: density functional theory investigation  
๓.๒๖๙ 

๓๗๙ NEW JOURNAL OF 

CHEMISTRY 

Colorimetric and fluorescent sensing of a new FRET system via [5]helicene and 

rhodamine 6G for Hg2+ detection  
๓.๒๐๑ 

๓๘๐ NEW JOURNAL OF 

CHEMISTRY 

Novel Cu2+-specific “Turn-ON” fluorescent probe based on [5]helicene with very 

large Stokes shift and its potential application in living cells  
๓.๒๐๑ 

๓๘๑ Notulae Botanicae Horti 

Agrobotanici Cluj-Napoca 

Influence of Different Encapsulation Types of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on 

Physiological Adaptation and Growth Promotion of Maize (Zea mays L.) 

Subjected to Water Deficit 

๐.๖๔๘ 

๓๘๒ Notulae Botanicae Horti 

Agrobotanici Cluj-Napoca 

Physiological Responses under Drought Stress of Improved Drought-Tolerant 

Rice Lines and their Parents 
๐.๔๘ 

๓๘๓ Odontology The effect of iloprost on cell proliferation and angiogenesis-related gene 

expression in human periodontal ligament cells 
๑.๔๕๘ 

๓๘๔ Optical Materials Highly biocompatible yogurt-derived carbon dots as multipurpose sensors for 

detection of formic acid vapor and metal ions 
๒.๕๙๑ 

๓๘๕ OPTICS AND LASER 

TECHNOLOGY 

Excitation of multi-order guided mode resonance for multiple color 

fluorescence enhancement 
๒.๑๐๙ 

๓๘๖ Optik Less-visible contrast enhancement based on the human visual perception ๐.๘๓๕ 

๓๘๗ Organic Electronics Improvement of photovoltaic performance of polymer and fullerene based bulk 

heterojunction solar cells prepared by the combination of directional 

solidification and convective deposition techniques 

๓.๓๙ 

๓๘๘ Organic Electronics Solution processed blue-emitting and hole-transporting materials from truxene-

carbazole-pyrene triads 
๓.๓๙๙ 

๓๘๙ PACKAGING TECHNOLOGY 

AND SCIENCE 

Effect of biaxial-simultaneous stretching conditions on OTR and CO2 permeation 

of CO2 laser perforated poly(lactic acid) film  
๑.๘๐๘ 

๓๙๐ PAKISTAN JOURNAL OF 

BOTANY 

Influence of zinc, copper and manganese on dry matter yield and physiological 

traits of three cassava genotypes grown on soil micronutrient deficiencies 
๐.๙๔๗ 

๓๙๑ Parasites and Vectors Identification, characterization and heparin binding capacity of a spore-wall, 

virulence protein from the shrimp microsporidian, Enterocytozoon 

hepatopenaei (EHP) 

๓.๑๖๓ 

๓๙๒ Parasitology Intermational Characterization of Plasmodium knowlesi dihydrofolate reductase-thymidylate 

synthase and sensitivity to antifolates 
๒.๐๕๕ 

๓๙๓ Parkinsonism Relat Disord. Rotigotine for nocturnal hypokinesia in Parkinson's disease: Quantitative 

analysis of efficacy from a randomized, placebo-controlled trial using an axial 

inertial sensor 

๔.๗๒๑ 

๓๙๔ PEDIATRIC SURGERY 

INTERNATIONAL 

Elevated serum heat shock protein 70 and liver stiffness reflect hepatic 

dysfunction and severity in postoperative biliary atresia 
๑.๔๗๖ 

๓๙๕ PEDIATRICS INTERNATIONAL Effectiveness of neurofeedback versus medication for attention-

deficit/hyperactivity disorder 
๐.๗๓๑ 

๓๙๖ PeerJ Antibodies to Bordetella pertussis antigens in maternal and cord blood pairs: a 

Thai cohort study 
๒.๑๑๘ 

๓๙๗ PeerJ Comparison of gene expression profiles between human erythroid cells derived 

from fetal liver and adult peripheral blood 
๒.๑๑๘ 

๓๙๘ PeerJ Comparison of human papillomavirus (HPV) detection in urine and cervical swab 

samples using the HPV GenoArray Diagnostic assay 
๒.๑๑๘ 
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๓๙๙ PeerJ Diversity of bacterial communities on the facial skin of different age-group Thai 

males 
๒.๑๗๗ 

๔๐๐ PeerJ HCV core antigen is an alternative marker to HCV RNA for evaluating active HCV 

infection: implications for improved diagnostic option in an era of affordable 

DAAs 

๒.๑๑๘ 

๔๐๑ PeerJ Metal complexation by histidine-rich peptides confers protective roles against 

cadmium stress in Escherichia coli as revealed by proteomics analysis 
๒.๑๑๘ 

๔๐๒ PeerJ Respiratory syncytial virus genotypes NA1, ON1, and BA9 are prevalent in 

Thailand, 2012–2015 
๒.๑๑๘ 

๔๐๓ Persoonia Fungal Planet description sheets: 625–715 ๘.๑๘๒ 

๔๐๔ PHOTOCHEMICAL & 

PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES 

A calibrated UV-LED based light source for water purification and 

characterisation of photocatalysis 
๒.๙๐๒ 

๔๐๕ PHOTOSYNTHETICA Seasonal variation in photosynthesis performance of cassava at two different 

growth stages under irrigated and rain-fed conditions in a tropical savanna 

climate 

๑.๗๔ 

๔๐๖ Phys. Chem. Chem. Phys. Influence of hydrogen spillover on Pt-decorated carbon nanocones for 

enhancing hydrogen storage capacity: A DFT mechanistic study 
๔.๑๒๓ 

๔๐๗ physica status solidi Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed-Aerosol 

CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals 
๒.๓๘๘ 

๔๐๘ Physical Chemistry Chemical 

Physics 

Enhancement of the selectivity of MXenes (M2C, M = Ti, V, Nb, Mo) via oxygen-

functionalization: promising materials for gas-sensing and -separation 
๔.๑๒๓ 

๔๐๙ Physical Communication Performance of a frequency-domain OFDM-frame detector ๑.๕๘๕ 

๔๑๐ PHYSIOLOGICAL RESEARCH Liraglutide Preserves Intracellular Calcium Handling in Isolated Murine 

Myocytes Exposed to Oxidative Stress 
๑.๓๒๔ 

๔๑๑ Phytochemistry Antimicrobial activity and cytotoxicity of xanthoquinodin analogs from the 

fungus Cytospora eugeniae BCC42696 
๓.๒๐๕ 

๔๑๒ PHYTOCHEMISTRY Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp. PSU-H41, an 

endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf 
๓.๑๘๖ 

๔๑๓ PHYTOCHEMISTRY γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus 

sclerotiorum PSU-RSPG178 
๓.๑๘๖ 

๔๑๔ Phytochemistry Letters Antagonistic metabolites produced by the fungus Curvularia sp. BCC52426 

against Aspergillus sp. BCC51998 
๑.๔๑๘ 

๔๑๕ Phytochemistry Letters Anthrone derivatives from the terrestrial actinomycete, Actinomadura sp. 

BCC47066 
๑.๔๑๘ 

๔๑๖ Phytochemistry Letters Bioactive hydroanthraquinones from endophytic fungus Nigrospora sp. BCC 

47789 
๑.๔๑๘ 

๔๑๗ Phytochemistry Letters Carboline alkaloids and isocoumarins from the wasp pathogenic fungus 

Ophiocordyceps sphecocephala BCC 2661 
๑.๕๗๕ 

๔๑๘ Phytochemistry Letters Curvularin derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus polyporicola PSU-

RSPG187 
๑.๔๑๘ 

๔๑๙ Phytochemistry Letters Cytosporone derivatives from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-H188 ๑.๔๑๘ 

๔๒๐ Phytochemistry Letters Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 

analogues 
๑.๔๑๘ 

๔๒๑ PHYTOMEDICINE Riceberry bran extract prevents renal dysfunction and impaired renal organic 

anion transporter 3 (Oat3) function by modulating the PKC/Nrf2 pathway in 

gentamicin-induced nephrotoxicity in rats 

๓.๖๑ 

๔๒๒ PHYTOPATHOLOGY In Silico Analyses of Rice Thionin genes and the Antimicrobial Activity of 

OsTHION15 against Phytopathogens 
๓.๐๓๖ 

๔๒๓ Phytotaxa Laurobasidiaceae fam. nov. (Exobasidiales, Basidiomycota), a new family for 

fungi causing galls with aerial root-like outgrowths, with a new record from 

Thailand of Laurobasidium hachijoense on a new host, Cinnamomum 

subavenium 

๑.๒๔ 

๔๒๔ Plant Foods for Human 

Nutrition 

Potential prebiotic oligosaccharide mixtures from acidic hydrolysis of rice bran 

and cassava pulp 
๒.๓๖๘ 
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๔๒๕ Plant Physiology and 

Biochemistry 

The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor 

genes in durian pulp during ripening 
๒.๗๑๘ 

๔๒๖ Plant Production Science Application of infrared thermography to assess cassava physiology under water 

deficit condition 
๐.๘๗๕ 

๔๒๗ Plant Production Science Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry 

matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil 

moisture fluctuation 

๐.๘๗๕ 

๔๒๘ PLoS One Assessment of hepatitis C virus infection in two adjacent Thai provinces with 

drastically different seroprevalence 
๒.๗๖๖ 

๔๒๙ PLoS One Correction of vitamin D deficiency facilitated suppression of IP-10 and DPP IV 

levels in patients with chronic hepatitis C: A randomised double-blinded, 

placebo-control trial 

๒.๗๖๖ 

๔๓๐ PLoS One Different megafauna vary in their seed dispersal effectiveness of the 

megafaunal fruit Platymitra macrocarpa (Annonaceae) 
๒.๗๖๖ 

๔๓๑ PLoS One Evolution of the neuraminidase gene of seasonal influenza A and B viruses in 

Thailand between 2010 and 2015 
๒.๗๖๖ 

๔๓๒ PLoS One Genetic and antigenic divergence in the influenza A(H3N2) virus circulating 

between 2016 and 2017 in Thailand 
๒.๗๖๖ 

๔๓๓ PLoS One Genetic variation in the vitamin D pathway CYP2R1 gene predicts sustained 

HBeAg seroconversion in chronic hepatitis B patients treated with pegylated 

interferon: A multicenter study 

๒.๗๖๖ 

๔๓๔ PLoS One Glutathionylation of dengue and Zika NS5 proteins affects guanylyltransferase 

and RNA dependent RNA polymerase activities 
๒.๘๐๖ 

๔๓๕ PLoS One Human enteroviruses associated with and without diarrhea in Thailand between 

2010 and 2016 
๒.๗๖๖ 

๔๓๖ PLoS One Immunotherapeutic efficacy of liposome-encapsulated refined allergen vaccines 

against Dermatophagoides pteronyssinus allergy 
๒.๘๐๖ 

๔๓๗ PLoS One Investigation of FoxO3 dynamics during erythroblast development in β-

thalassemia major 
๒.๗๖๖ 

๔๓๘ PLoS One Multi-color fluorescent reporter dengue viruses with improved stability for 

analysis of a multi-virus infection 
๒.๗๖๖ 

๔๓๙ PLoS One Neuraminidase inhibitor susceptibility and neuraminidase enzyme kinetics of 

human influenza A and B viruses circulating in Thailand in 2010–2015 
๒.๗๖๖ 

๔๔๐ PLoS One Proteomic analysis of canine oral tumor tissues using MALDI-TOF mass 

spectrometry and in-gel digestion coupled with mass spectrometry (GeLC 

MS/MS) approaches 

๒.๗๖๖ 

๔๔๑ PLoS One RNAi screen reveals a role of SPHK2 in dengue virus–mediated apoptosis in 

hepatic cell lines 
๒.๗๖๖ 

๔๔๒ PLoS One Seroprevalence of antibodies to dengue and chikungunya viruses in Thailand ๒.๗๖๖ 

๔๔๓ PLoS One Using dynamic Brownian Bridge Movement Models to identify home range size 

and movement patterns in king cobras 
๒.๗๖๖ 

๔๔๔ POLYMER ENGINEERING AND 

SCIENCE 

Cure retardation of peroxide-cured silica filled natural rubber influenced by 

organosilane 
๑.๕๕๑ 

๔๔๕ Polymer for Advanced 

technologies 

Chemomechanical and morphological properties with proliferation of 

keratinocyte cells of electrospun poyhydroxyalkanoate fibers incorporated with 

essential oil 

๑.๙๐๗ 

๔๔๖ PRENATAL DIAGNOSIS Fetal isovolumetric time intervals as a marker of abnormal cardiac function in 

fetal anemia from homozygous alpha thalassemia-1 disease 
๒.๗๗๙ 

๔๔๗ Preparative Biochemistry and 

Biotechnology 

Photoautotrophic cultivating options of freshwater green microalgal 

Chlorococcum humicola for biomass and carotenoid production 
๑.๒๔๑ 

๔๔๘ Probiotics and Antimicrobial 

Proteins 

Characterization and Antibacterial Activity Against Helicobacter pylori of Lactic 

Acid Bacteria Isolated from Thai Fermented Rice Noodle 
๒.๓๔๕ 

๔๔๙ Production and Operations 

Management 

Using contingent markdown with reservation to profit from strategic consumer 

behavior 
๑.๘๕ 
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๔๕๐ Protein Expression and 

Purification 

Purification, characterization, and stabilization of alcohol oxidase from Ogataea 

thermomethanolica 
๑.๓๕๑ 

๔๕๑ Proteomics Clinical 

Applications 

Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 L3 is Downregulated by the Chikungunya Virus 

nsP2 Protease 
๓.๕๖๗ 

๔๕๒ Protoplasma Isolation, expression, and functional analysis of developmentally regulated 

plasma membrane polypeptide 1 (DREPP1) in Sporobolus virginicus grown 

under alkali salt stress 

๒.๔๕๗ 

๔๕๓ Radio Science Automatic Detection and Classification of Buried Objects Using Ground-

Penetrating Radar for Counter-Improvised Explosive Devices 
๑.๒๗๓ 

๔๕๔ Radioengineering Tuning range and power handling analysis of DTC-based matching networks for 

reconfigurable high power RF circuits 
๐.๙๔๕ 

๔๕๕ RAFFLES BULLETIN OF 

ZOOLOGY 

Assessing the distribution, roosting site characteristics, and population of 

Pteropus lylei in Thailand 
๐.๗๑๖ 

๔๕๖ RARE METALS Mechanical properties of squeeze-cast Al–7Si–0.3Mg alloys with Sc-modified Fe-

rich intermetallic compounds 
๑.๕ 

๔๕๗ Renewable Energy A model of Thai’s sky luminance distribution based on reduced CIE standard sky 

types 
๓.๓๖๑ 

๔๕๘ Reproduction Dynamics of fatty acid regulatory genes during ovarian development in Penaeus 

monodon 
๓.๐๘๖ 

๔๕๙ Results in Physics Structural characterization of cerium-doped hydroxyapatite nanoparticles 

synthesized by an ultrasonic-assisted sol-gel technique 
๒.๑๔๗ 

๔๖๐ RHEOLOGICA ACTA Wall slip and multi-tier yielding in capillary suspensions ๑.๘๓๓ 

๔๖๑ Rice Science Thai Hom Mali Rice: Origin and Breeding for Subsistence Rainfed Lowland Rice 

System 
๓.๗๓๙ 

๔๖๒ Royal Society Open Science Preparation of Surlyn films reinforced with cellulose nanofibres and feasibility of 

applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation 
๒.๒๔๓ 

๔๖๓ RSC Advances Silicon-coordinated nitrogen-doped graphene as a promising metal-free catalyst 

for N2O reduction by CO: a theoretical study 
๓.๑๐๘ 

๔๖๔ RSC Advances Structural and metabolic adaptation of cellulolytic microcosm in co-digested 

Napier grass-swine manure and its application in enhancing thermophilic biogas 

production 

๒.๙๓๖ 

๔๖๕ RSC Advances A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT:PSS 

nanocomposite for selective electrochemical detection of dopamine 
๒.๙๓๖ 

๔๖๖ RSC Advances An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a 

graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode 
๒.๙๓๖ 

๔๖๗ RSC Advances Chitosan-based self-assembled nanocarriers coordinated to cisplatin for cancer 

treatment 
๓.๑๐๘ 

๔๖๘ RSC Advances Enrichment of human Vγ9Vδ2 T lymphocytes by magnetic poly(divinylbenzene-

co-glycidyl methacrylate) colloidal particles conjugated with specific antibody 
๓.๑๐๘ 

๔๖๙ RSC Advances Mechanically robust, multifunctional and nanofibrous membranes for 

tuberculosis elimination 
๓.๑๐๘ 

๔๗๐ RSC Advances Optimization of a minimal synergistic enzyme system for hydrolysis of raw 

cassava pulp 
๒.๙๓๖ 

๔๗๑ RSC Advances The effect of co-sensitization methods between N719 and boron 

dipyrromethene triads on dye-sensitized solar cell performance 
๓.๑๐๘ 

๔๗๒ RUBBER CHEMISTRY AND 

TECHNOLOGY 

Effects of mixing parameters and their interactions on properties of carbon 

black filled styrene-butadiene rubber 
๑.๗๔๗ 

๔๗๓ Sci Rep. Glutathione S-transferase (GST) of American Cockroach, Periplaneta americana: 

Classes, Isoforms, and Allergenicity 
๔.๒๕๙ 

๔๗๔ Sci Rep. Human single chain-transbodies that bound to domain-I of non-structural 

protein 5A (NS5A) of hepatitis C virus 
๔.๒๕๙ 

๔๗๕ Science of the Total 

Environment 

Assessment of ecosystem productivity damage due to land use ๔.๖๑ 
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๔๗๖ Science of the Total 

Environment 

Enhanced micropollutant biodegradation and assessment of nitrous oxide 

concentration reduction in wastewater treated by acclimatized sludge 

bioaugmentation 

๔.๖๑ 

๔๗๗ ScienceAsia Photosynthetic abilities, light response, and stomatal function in six agroforestry 

species, Dipterocarpus tuberculatus, D. alatus, Eucalyptus camaldulensis, Hevea 

brasiliensis, Colocasia gigantea, and C. esculenta in responses to water deficit 

๐.๔๔๗ 

๔๗๘ Scientia Horticulturae Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-

1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.) 
๑.๗๖ 

๔๗๙ Scientific Reports Comparative whole-genome sequence analysis of Mycobacterium tuberculosis 

isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients 
๔.๒๕๙ 

๔๘๐ Scientific Reports DPP-4 Inhibitor and Estrogen Share Similar Efficacy Against Cardiac Ischemic-

Reperfusion Injury in Obese-Insulin Resistant and Estrogen-Deprived Female 

Rats 

๔.๑๒๒ 

๔๘๑ Scientific Reports Ethanol as an electrolyte additive for alkaline zinc-air flow batteries ๔.๑๒๒ 

๔๘๒ Scientific Reports Evidence for host-bacterial co-evolution via genome sequence analysis of 480 

Thai Mycobacterium tuberculosis lineage 1 isolates 
๔.๑๒๒ 

๔๘๓ Scientific Reports Li2MnO3 domain size and current rate dependence on the electrochemical 

properties of 0.5Li2MnO3·0.5LiCoO2 cathode material 
๔.๑๒๒ 

๔๘๔ Scientific Reports Magnetic Nanoparticle-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as a Novel 

Bioelectrode for Mediatorless-Membraneless Glucose Enzymatic Biofuel Cells 
๔.๖๐๙ 

๔๘๕ Scientific Reports Modeling and optimization of thermal conductivity and viscosity of MnFe2O4 

nanofluid under magnetic field using an ANN 
๔.๑๒๒ 

๔๘๖ Scientific Reports Molecular dynamics exploration of poration and leaking caused by Kalata B1 in 

HIV-infected cell membrane compared to host and HIV membranes 
๔.๑๒๒ 

๔๘๗ Scientific Reports Nanocarrier-mediated delivery of α-mangostin for non-surgical castration of 

male animals 
๔.๒๕๙ 

๔๘๘ Scientific Reports Oxidized Carbon Black: Preparation, Characterization and Application in 

Antibody Delivery across Cell Membrane 
๔.๒๕๙ 

๔๘๙ Scientific Reports Prediction of cassava protein interactome based on interolog method ๔.๒๕๙ 

๔๙๐ Scientific Reports Probing the Phylogenomics and Putative Pathogenicity Genes of Pythium 

insidiosum by Oomycete Genome Analyses 
๔.๑๒๒ 

๔๙๑ Scientific Reports Restoring the impaired cardiac calcium homeostasis and cardiac function in iron 

overload rats by the combined deferiprone and N-acetyl cysteine 
๔.๑๒๒ 

๔๙๒ Scientific Reports The additive effects of atorvastatin and insulin on renal function and renal 

organic anion transporter 3 function in diabetic rats 
๔.๑๒๒ 

๔๙๓ Scientific Reports Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps 

militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysis 
๔.๒๕๙ 

๔๙๔ Scientific Reports Vitamin D supplementation improves serum markers associated with hepatic 

fibrogenesis in chronic hepatitis C patients: A randomized, double-blind, 

placebo-controlled study 

๔.๑๒๒ 

๔๙๕ Scientific Reports Water-Soluble Metalated Covalent Organic Nanobelts with Improved 

Bioavailability for Protein Transportation 
๔.๒๕๙ 

๔๙๖ Sensors Coumarin Probe for Selective Detection of Fluoride Ions in Aqueous Solution 

and Its Bioimaging in Live Cells 
๒.๖๗๗ 

๔๙๗ Sensors Verifying safety messages using relative-time and zone priority in vehicular ad 

hoc networks 
๒.๒๔๕ 

๔๙๘ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

Gold nanorods enhanced resonance Rayleigh scattering for detection of Hg2+ by 

in‐situ mixing with single-stranded DNA 
๕.๖๖๗ 

๔๙๙ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

“Turn-ON” [5]helicene-based fluorescence sensor with very large Stokes shift 

for highly selective detection of Ag+ and AgNPs 
๕.๖๖๗ 

๕๐๐ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

H2S sensing characteristics of Ni-doped CaCu3Ti4O12 films synthesized by a sol-

gel method 
๕.๖๖๗ 

๕๐๑ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

Highly selective sub–10 ppm H2S gas sensors based on Ag-doped CaCu3Ti4O12 

films 
๕.๖๖๗ 
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๕๐๒ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

Highly sensitive acetone sensors based on flame-spray-made La2O3-doped SnO2 

nanoparticulate thick films 
๕.๔๐๑ 

๕๐๓ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

Highly sensitive and selective detection of ethanol vapor using flame-spray-

made CeOx-doped SnO2 nanoparticulate thick films 
๕.๔๐๑ 

๕๐๔ Sensors and Actuators B: 

Chemical 

Investigation of silver nanorods as reusable SERS-active substrates for trace 

level detection of 2-MIB volatile organic compound 
๕.๖๖๗ 

๕๐๕ SOLID STATE IONICS Electrodeposition of MnO2 on polypyrrole-coated stainless steel to enhance 

electrochemical activities in microbial fuel cells 
๒.๗๕๑ 

๕๐๖ SOLID STATE IONICS Probing mechanisms for microbial extracellular electron transfer (EET) using 

electrochemical and microscopic characterisations 
๒.๗๕๑ 

๕๐๗ Solid-State Electronics Hybrid solar cells composed of perovskite and polymer photovoltaic structures ๑.๕๘ 

๕๐๘ SPECTROCHIMICA ACTA PART 

A-MOLECULAR AND 

BIOMOLECULAR 

SPECTROSCOPY 

Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer 

(ESIPT) reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based 

approaches 

๒.๕๓๖ 

๕๐๙ STARCH-STARKE Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties 

of Different Amylose Rice Starches 
๒.๑๗๓ 

๕๑๐ STARCH-STARKE Pullulanase Debranching of Various Starches Upgrades the Crystalline Structure 

and Thermostability of Starch-Lauric Acid Complexes 
๒.๑๗๓ 

๕๑๑ STARCH-STARKE Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose Contents ๒.๑๗๓ 

๕๑๒ Studies in Mycology Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2 ๑๑.๖๓๓ 

๕๑๓ Studies in Mycology Novel and interesting Ophiocordyceps spp. (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales) 

with superficial perithecia from Thailand 
๑๓.๘๘๙ 

๕๑๔ Surface Review and Letters Growth Time Dependence on Photoelectrochemical Property of ZnO Nanorods 

Prepared by Hydrothermal Synthesis 
๐.๗๓๔ 

๕๑๕ Surface Review and Letters Reusability of sers-active surfaces based on gold-decorated hexagonal ZnO 

Nanorod used zinc sheet as template 
๐.๗๓๔ 

๕๑๖ Synlett A Novel 18F-Labeling Method for the Synthesis of [18F]-Piperidine-Containing 

Ligands as Potential PET Radiotracers for σ Receptors 
๒.๑๕๑ 

๕๑๗ SYNTHESIS-STUTTGART An Efficient One-Step Synthesis of Dihydroquinoline and Its Application as a 

Fluorescence Sensor for Selective Detection of Copper (II) 
๒.๖๘๙ 

๕๑๘ Talanta Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection ๔.๒๔๔ 

๕๑๙ Talanta Simple and selective paper-based colorimetric sensor for determination of 

chloride ion in environmental samples using label-free silver nanoprisms 
๔.๒๔๔ 

๕๒๐ Telecommunication Systems Novel signal reproduction technique for improvement of UMTS/WCDMA 

communication jamming 
๑.๕๒๗ 

๕๒๑ Tetrahedron Letters Bioactive compounds from the scale insect fungus Conoideocrella tenuis BCC 

44534 
๒.๖๕๑ 

๕๒๒ Tetrahedron Letters Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum 

PSU-PSF14 
๒.๓๗๗ 

๕๒๓ Tetrahedron Letters Diphenyl ethers and indanones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis 

PSU-RSPG204 
๒.๓๗๗ 

๕๒๔ Tetrahedron Letters Diverted total synthesis of melodorinol analogues and evaluation of their 

cytotoxicity 
๒.๑๙๓ 

๕๒๕ Tetrahedron Letters N-Bromosuccinimide mediated synthesis of triazatruxenes from indoles ๒.๑๙๓ 

๕๒๖ Tetrahedron Letters Pyridone alkaloids from the scale-insect pathogenic fungus Hypocrella discoidea 

BCC 71382 
๒.๑๙๓ 

๕๒๗ The Energy Journal Comparative techno-economic assessment and environmental impacts of rice 

husk-to-fuel conversion technologies 
๔.๕๒ 

๕๒๘ The Journal of Dermatology Methotrexate, but not narrowband ultraviolet B radiation, suppresses 

interleukin-33 mRNA levels in psoriatic plaques and protein levels in serum of 

patients with psoriasis 

๒.๗๘๘ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๕๒๙ The Journal of Physical 

Chemistry C 

Theoretical Insight into Catalytic Propane Dehydrogenation on Ni(111) ๔.๔๘๔ 

๕๓๐ The Southeast Asian Journal 

of Tropical Medicine and 

Public Health 

Distinct dimer interface of Plasmodium falciparum thymidylate synthase: 

implication for species-specific antimalarial drug design 
๐.๖๕๕ 

๕๓๑ Theoretical Biology and 

Medical Modelling 

Development of mathematical models for investigating the transmission 

dynamics of Zika virus disease 
๑.๔๖ 

๕๓๒ Theriogenology Formulation, physical, in vitro and ex vivo evaluation of nanomedicine-based 

chemosterilant for non-surgical castration of male animals 
๑.๙๘๖ 

๕๓๓ TOXICOLOGY AND APPLIED 

PHARMACOLOGY 

SGLT2-inhibitor and DPP-4 inhibitor improve brain function via attenuating 

mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, and apoptosis in 

HFD-induced obese rats 

๓.๖๑๖ 

๕๓๔ Toxicon Analysis of snake venom metalloproteinases from Myanmar Russell's viper 

transcriptome 
๑.๙๒๗ 

๕๓๕ Transplant Infectious Disease Viral-specific T-cell response in hemorrhagic cystitis after haploidentical donor 

stem cell transplantation 
๑.๘๖๙ 

๕๓๖ Tuberculosis Tuberculosis Determination Using SERS and Chemometric Methods ๒.๘๗๓ 

๕๓๗ Tumor Biology Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation 

of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma 
๓.๖๕ 

๕๓๘ Turkish Journal of Fisheries 

and Aquatic Sciences 

Piper betle leaf extract inhibits multiple aquatic bacterial pathogens and in vivo 

Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia 
๐.๔๘๔ 

๕๓๙ VIROLOGY The avian influenza virus PA segment mediates strain-specific antagonism of 

BST-2/tetherin 
๓.๓๗๔ 

๕๔๐ Virus Research Coat protein complex I facilitates dengue virus production ๒.๔๘๔ 

๕๔๑ Virus Research Drug repurposing of quinine as antiviral against dengue virus infection ๒.๔๘๔ 

๕๔๒ VirusDisease High prevalence of coxsackievirus A2 in children with herpangina in Thailand in 

2015 
๐.๗๘ 

๕๔๓ Viruses The Accessory Protein ORF3 Contributes to Porcine Epidemic Diarrhea Virus 

Replication by Direct Binding to the Spike Protein 
๓.๗๖๑ 

๕๔๔ Waste and Biomass 

Valorization 

Analysis of an Ionic Liquid and Salt Tolerant Microbial Consortium Which Is 

Useful for Enhancement of Enzymatic Hydrolysis and Biogas Production 
๑.๓๓๗ 

๕๔๕ World Journal of Hepatology Low bone mineral density and the severity of cholestasis in biliary atresia ๓.๖๖ 

๕๔๖ ZOOTAXA Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium suphanense sp. nov. 

(Decapoda: Palaemonidae) from Thailand 
๐.๙๓๑ 

 

ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต/างประเทศ จํานวน ๑๘๘ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ชุดไพรเมอร�และดีเอ็นเอโพรบสําหรับตรวจสอบ
เอกลักษณ�ของพันธุ�พริกและกระบวนการตรวจสอบนั้น 

๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๙๙๔ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ 
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒ สูตรองค�ประกอบของธาตุอาหารสําหรับการปลูกพืช
แบบไฮโดรโพนิกส�ที่ประกอบดวยทองแดง-คีเลต
สังเคราะห� 

๒๕/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๓๘๒ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง และ 
ณรงค�พล แกวจังหวัด 

นาโนเทค 

๓ ระบบและวิธีการประมาณค ารายไดและหนี้ครัวเรือน
จากฐานขอมูลเครดิตบโูร 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๕๓๕ ไทย อานนท� แปลงประสพโชค เนคเทค 



๑๓๔ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๔ กระบวนการผลิตแป&งดัดแปรแบบก่ึงแหงดวยแซน
แทนกัมร วมกับความรอน 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๕๒๗ ไทย เก้ือกูล ป�ยะจอมขวัญ 
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๕ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๘๙ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 

๖ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๐ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๑ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 

๘ เคร่ืองจ ายกําลังงานสําหรับทรานสดิวเซอร�ที่มีการปรับจู
นความถี่อัตโนมัติและวิธีการสําหรับขับทรานสดิวเซอร�
ที่มีการปรับจูนความถี่อัตโนมัติ 

๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๖๖๘ ไทย อุดม โกมินทร�  
และคณะ 

เนคเทค 

๙ วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ&าไมโครหรือนาโนอาร�เรย� ๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๒๙๘ ไทย รวิวรรณ เหล าเจริญสุข 
และอรุณศรี งามอรุณโชติ 

นาโนเทค 

๑๐ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุโครงร างรองรับเซลล�สามมิติที่มีรู
พรุนจากพอลิ(เอสเตอร� เอไมด�) ที่มีกรดอะมิโนเปLน
องค�ประกอบเพ่ือใชงานดานวิศวกรรมเนื้อเย่ือ 

๑๓/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๔๑๖ ไทย วนิดา จันทร�วิกูล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๑ แบคเทอริโอเฟจดัดแปลงพันธุกรรม ๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๗๗๕ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค 

๑๒ แผ นเสนใยธรรมชาติปลอดเช้ือและกรรมวิธีการผลิต
แผ นเสนใย 

๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๐๖๒ ไทย กุลฤดี แสงสีทอง และ 
จักรพล สุนทรวราภาส 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๓ อุปกรณ�แลกเปล่ียนความรอนแบบแผ นหยาบสมรรถนะ
การถ ายเทความรอนสูง 

๓/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๙๓๗ ไทย จุฑาพัฒน� สุนทราภิรมย�สุข 
และสมชาย วงษ�วิเศษ 

CPMO 

๑๔ คอนเดนเซอร�ทรงกระบอกสมรรถนะการถ ายเทความ
รอนสูง 

๑๘/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๒๓๙ ไทย สมชาย วงษ�วิเศษ  
และคณะ 

CPMO 

๑๕ โปรโมเตอร�ของยูซิกซ�อาร�เอ็นเอโพลีเมอเรสชนิดที่ ๓ 
สําหรับใชในระบบคริสเปอร�-แคสไนน�ของเช้ือรา 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๒๓๒ ไทย กอบกุล เหล าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖ เคร่ืองห่ันย อยวัสดุแบบพ วงติดรถแทรกเตอร� ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๐๒๒ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย�พร สํานักงาน
กลาง 

๑๗ ระบบช วยติดต อส่ือสารทางไกลสําหรับผูพิการทางสมอง ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๕๒๒ ไทย สุเกติองค� ภู พัฒน�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๘ เคร่ืองห่ันย อยวัสดุแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาดเล็ก ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๐๒๓ ไทย พันธวัฒน� ไชยวรรณ� สํานักงาน
กลาง 

๑๙ โฟมโลหะชนิดโพรงเป�ดที่มีวัตถุอยู ภายในโพรงเป�ดและ
กรรมวิธีผลิตโฟมโลหะชนิดโพรงเป�ดที่มีวัตถุอยู ภายใน
โพรงเป�ดดังกล าว 

๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๙๓๘ ไทย ชลลดา ดํารงค� และ
สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� 

เอ็มเทค 

๒๐ ชุดไพรเมอร�และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะต อ
เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปในไมโทคอนเดรียที่ใชในการ

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๐๗๖ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ 
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 



๑๓๕ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ตรวจสอบเอกลักษณ�ของเมล็ดพันธุ�แตงกวา และ
กระบวนการตรวจสอบดังกล าว 

๒๑ เคร่ืองยอมสารตัวอย าง ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๗๔๑ ไทย สิริชัย นิธิอุทัย และคณะ เนคเทค 

๒๒ อีวาโปเรเตอร�สมรรถนะการถ ายเทความรอนสูง ๒๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๙๙๙ ไทย สมชาย วงษ�วิเศษ  
และคณะ 

CPMO 

๒๓ อุปกรณ�การเรียนการสอนการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล� ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๘๘๙ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๔ อุปกรณ�ติดตามตําแหน งการกมศรีษะสําหรับผูป�วยหลัง
รับการผ าตัดจอประสาทตา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาผูป�วยที่เขารับการผ าตัดใส แก�สในลูกตา 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๔๖๕๗ ไทย ชูศักด์ิ ธนวัฒโน และคณะ สํานักงาน
กลาง 

๒๕ ระบบและวิธีการช วยเรียงอักขระไทยเปLนคําท่ีมี
ความหมายสําหรับผูที่บกพร องทางการเรียนรู 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๑ ไทย ธภัทร หมู ภัทรโรจน� และ
อรอินทรา ภู ประเสริฐ 

เนคเทค 
CPMO 

๒๖ ชุดไพรเมอร�และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะสําหรับ
ตรวจสอบเอกลักษณ�ของพันธุ�แตงเทศและกระบวนการ
ตรวจสอบนั้น 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๒ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ 
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒๗ องค�ประกอบนาโนวัคซีนต อตานเช้ือฟลาโวแบคทีเรียม
คอลัมนาริสในปลา และกรรมวิธีการเตรียมนาโนวัคซีน
ดังกล าว 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๓ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๒๘ ระบบแนะนาํการจัดชุดสินคาดวยการวิเคราะห�ธุรกรรม
เชิงกราฟขั้นสูงและวิธีการดังกล าว 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๔๕๑ ไทย จุฑารัตน� คีรีเพ็ชร และ
นพดล คีรีเพ็ชร 

เนคเทค 

๒๙ วิธีการจําลองสัดส วนรูปร างมนุษย�ดวยน้ําหนักและ
ส วนสูง 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๙๗๖ ไทย จันทร�จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๓๐ เซ็นเซอร�ทางเคมีสําหรับตรวจจับไอออนฟลูออไรด�ท่ีได
จากอนุพันธ�ของคูมาริน 

๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๕๐๗ ไทย กันตพัฒน� จันทร�แสนภักด์ิ 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๑ อุปกรณ�แขนกลจับช้ินงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๑๕๙๗ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๒ ระบบประมวลผลพฤติกรรมบุคคลและกระบวนการ
ดังกล าว 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๖๖๒ ไทย อภิวดี ป�ยธรรมรงค�  
และคณะ 

เนคเทค 

๓๓ ระบบคัดกรองและซ อมแซมขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบมีการ
แบ งลําดับช้ันและวิธีการดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๗๙๐ ไทย ฐิติรัตน� บุญช วยชู  
และคณะ 

เนคเทค 

๓๔ ระบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและจําแนกพันธุ�
ขาวแบบไม ทําลาย 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๖๕๙ ไทย อิทธิ ฉัตรนันทเวช  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๓๕ กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโปร งแสง โดยปราศจาก
แม พิมพ� 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๒๑๗ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๖ กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม พิมพ� 
โดยใชวัสดุคาร�บอน 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๒๑๘ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 
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๓๗ ระบบกําหนดจํานวนรอบของการสแกนถ ายภาพของ
เคร่ืองเอกซเรย�คอมพิวเตอร� และวิธีการดังกล าว 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๕๒๓ ไทย ชาลินี ธนทรัพย�สมบัติ 
และคณะ 

เอ็มเทค 
เนคเทค 

๓๘ กระบวนการเตรียมวัสดุซีเมนต�กระดูกชนิดแคลเซียม
ฟอสเฟตที่สามารถควบคุมเวลาในการเซ็ทตัวได 

๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๗๓๖ ไทย กันนาพร พู พุฒ และคณะ เอ็มเทค 

๓๙ ระบบทวนสอบการใชประโยชน�ที่ดินจากภาพถ าย ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๘๕๔ ไทย ธานี ดีมีชัย และคณะ เนคเทค 

๔๐ เคร่ืองบบีแบบลูกสูบทางออกเด่ียวสําหรับสกัดน้ํามัน
จากเนื้อปาล�มตัวอย าง 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๑ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๑ วิธีการทดสอบตัวอย างเพ่ือวัดปริมาณน้าํมันในเนื้อ
ปาล�มโดยการบีบแบบลูกสูบทางออกเด่ียว 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๒ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๒ สูตรอาหารสําหรับเพาะเล้ียงสับปะรดและวิธีการ
เพาะเล้ียงเอ็มบริโอสับปะรดโดยใชสูตรอาหารนั้น 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๓ ไทย อรนุช ลีลาพร และคณะ ไบโอเทค 

๔๓ หัวฉีดพอลิเมอร�เมมเบรนชนิดเสนใยท อกลวง ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๑๙๒ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 
และวรายุทธ สะโจมแสง 

นาโนเทค 

๔๔ เคร่ืองบบีแบบลูกสูบทางออกเด่ียว ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๐ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๕ อุปกรณ�สําหรับควบคุม ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๑ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๔๖ อุปกรณ�สําหรับวินิจฉัยทางการแพทย� ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๒ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๗ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๓ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๘ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๔ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๙ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๕ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๐ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๖ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๑ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๗ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๒ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๘ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๓ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๙ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๔ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๔๐ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๕๕ เคร่ืองจัดการวัตถุดิบอาหารและแนะนําตํารับอาหาร
และวิธีการดังกล าว 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๑๙๑ ไทย นันทพร รติสุนทร เนคเทค 

๕๖ ชุดสูตรอาหารสําหรับชักนําตนปทุมมาดัดแปลง
พันธุกรรมจากโซมาติกเอ็มบริโอที่ไดรับการถ ายยีนและ
กรรมวิธีในการชักนําดวยชุดสูตรอาหารดังกล าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๓๒๐ ไทย ยินดี ชาญวิวัฒนา และ
คณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 
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๕๗ กระบวนการปลูกแท งนาโนบนโครงสรางขนาดเล็กโดย
ไม อาศัยช้ันตัวล อผลึก 

๕/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๐๒๔ ไทย กิตติพงษ� ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๕๘ กระบวนการผลิตขั้วไฟฟ&าแบบเข็มขนาดไมโครเมตรที่
ตกแต งดวยโครงสรางระดับนาโน 

๕/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๐๒๕ ไทย กิตติพงษ� ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๕๙ ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนแพลตฟอร�มใหบริการ
อินเทอร�เน็ตของสรรพส่ิง และวิธีการดังกล าว 

๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๔๙๙ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน�  
และคณะ 

เนคเทค 

๖๐ สารผสมที่อยู ในรูปอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ งเป&าต อ
มะเร็งต อมน้ําเหลืองที่ระบบประสาทส วนกลางและ
กรรมวิธีการเตรียมของผสมนั้น 

๒๔/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๓๔๗ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๖๑ กรรมวิธีการผลิตซิลิกาที่มีโครงสรางเปLนรูพรุนขนาด
กลางจากแกลบ 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๑๙๐ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 
และคณะ 

นาโนเทค,
เอ็มเทค

สํานักงาน
กลาง 

๖๒ เทคนิคการลดทอนแสงจากแหล งกําเนิดภาพ สําหรับชุด
อุปกรณ�แสดงภาพโฮโลกราฟฟ�ก ๒ 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๔๕๕ ไทย รัฐศาสตร� อัมฤทธิ์ 
และคณิน อึ้งสกุลสิริ 

เนคเทค 

๖๓ ระบบจ ายริบบอนอัตโนมัติแบบลูกลอคู สําหรับเคร่ืองต อ
เซลล�แสงอาทิตย�ผลึกซิลิคอนขนาดเล็ก 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๔๕๖ ไทย ทวีวัฒน� กระจ างสังข� เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๖๔ ระบบระบุตําแหน งเพ่ือรับส งของแบบส่ือสารสองทาง 
และวิธีการดังกล าว 

๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๔๙๗ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน� และ
เอกฉันท� รัตนเลิศนุสรณ� 

เนคเทค, 
CPMO 

๖๕ ระบบตรวจสอบตัวตนของผูสูงอายุหรือผูป�วยที่มีภาวะ
สมองเส่ือมเพ่ือป&องกันการหลงและสูญหาย 

๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๔๙๘ ไทย เอกฉันท� รัตนเลิศนุสรณ� เนคเทค 
CPMO 

๖๖ อุปกรณ�ควบคุมการไหลของชุดนํ้ายาลางไต ๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๐๗๔ ไทย ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

เนคเทค 

๖๗ สูตรแคปซูลอัลจิเนตและกรรมวิธีการผลิต ๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๐๕๔ ไทย พัฒทรา ธีรพิบูลย�เดช 
และคณะ 

นาโนเทค 

๖๘ เคร่ืองสรางแรงเฉือนต อเซลล�และเนื้อเย่ือดวยการไหล
เชิงมุมของของไหล 

๓๑/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๖๒๙ ไทย สุขฤทัย พันศิริพัฒน�  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๖๙ หองหมักวัตถุอินทรีย� ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๕ ไทย ฉัตรชัย จันทร�เด นดวง 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๗๐ สูตรส วนผสมสําหรับกระตุนกิจกรรมการทํางานของ
เอนไซม�เพนโตซาเนสโดยรวม 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๑๘๙ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค
สํานักงาน

กลาง 

๗๑ กระบวนการสรางหัววัดความช้ืนสัมพัทธ�อากาศขนาด
เล็กแบบทนน้ํา 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๗ ไทย พุทธพล เพ็งพัด และคณะ เนคเทค 
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๗๒ เซลล�แสงอาทิตย�ที่มีสีสันและกระบวนการดังกล าว ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๘ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา  
และคณะ 

เนคเทค 

๗๓ ระบบหุ นยนต�แบบกลไกที่มีตัวขับเคล่ือนหนึ่งตัวหนึ่งขอ
ต อ สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการติดต้ังได สําหรับ
การฟ¡¢นฟูขอมือ แขนท อนล าง และขอศอก 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๖๐๓ ไทย วินัย ชนปรมัตถ� และคณะ เนคเทค 

๗๔ อนุพันธ�ของคูมารินท่ีประกอบไปดวยหมู แทนที่ซ่ึงเปLน
สารอนุพันธ�ของกรดซินนามิก สําหรับยับย้ังการทํางาน
ของเอนไซม�ไทโรซิเนส 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๒ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง และ
คณะ 

นาโนเทค 

๗๕ อนุภาคนาโนอิมัลชันที่บรรจอุนุพันธ�ของคูมารินที่
ประกอบไปดวยหมู แทนที่ซ่ึงเปLนสารอนพัุนธ�ของกรด
ซินนามิก 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๓ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง และ
คณะ 

นาโนเทค 

๗๖ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจาํเพาะต อเช้ือโพลีโร
ไวรัส และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือโพลีโรไวรัสดวยโมโน
โคลนอลแอนติบอดีดังกล าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๘๖๙ ไทย อรประไพ คชนันทน� และ
คณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๗๗ วิธีการผลิตดีเอชเอจากสาหร ายทะเลดวยการหมัก 
แบบแขง็ 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๒๐๐ ไทย กอบกุล เหล าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗๘ ช องระบายความรอนขนาดเล็กโดยใชเสาระบาย 
ความรอนแบบมีครีบ 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๔๘๓ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

๗๙ เปปไทด�ที่จาํเพาะต อโปรตีนลิปแอล32 และวิธีการ
ตรวจหาเช้ือเลปโตสไปราโดยใชเปปไทด�นั้น 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๑ ไทย สาธิตา ตปนียากร  
และคณะ 

นาโนเทค 

๘๐ เซลล�ยีสต�ดัดแปลงและวิธีการเพ่ิมการแสดงออกของ
โปรตีนเป&าหมายที่ผิวเซลล�ยีสต�น้ัน 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๘๖๘ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๘๑ ระบบคนหากลุ มสมาชิกที่เปLนแกนในเครือข ายทาง
สังคมและวิธีการดังกล าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๗๓๖ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และ 
นราศักด์ิ อุ ยวิรัตน� 

เนคเทค 

๘๒ รถเครนกระเชาช วยเก็บเก่ียวทะลายปาล�มตนสูง ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๖๘๘ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๘๓ ชุดบุงก๋ีตักแบบปรับระยะแขนยืดหดได ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๖๘๗ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๘๔ เอนไซม�ไซลาเนสกลายพันธุ�ชนิดทนความรอน ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๑๙๘ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘๕ กรรมวิธีการเพ่ิมฤทธ์ิทางชีวภาพของโปรตีนโบนมอร�โฟ
เจเนติกชนิดที่สองโดยใชโปรตีนคอลลาเจนชนิดที่หนึ่ง 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๘๖๗ ไทย กตัญชลี ไมงาม และคณะ ไบโอเทค 
เอ็มเทค 

๘๖ กรรมวิธีเพ่ิมผลผลิตหัวสะสมอาหารของมันฝร่ังดวยการ
กระตุนการแสดงออกของ AtOSR1 จากอะราบิโดปซิส 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๑๙๙ ไทย ยินดี ชาญวิวัฒนา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๘๗ สูตรสารชีวภาพสําหรับกําจัดส่ิงสกปรกบนเสนดายที่
ผลิตจากเสนใยพืช 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๒๐๑ ไทย ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๘๘ เคร่ืองจาํลองการทดสอบการกัดกร อนในบรรยากาศ
แบบเร ง 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๐๔๔ ไทย ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน 
และคณะ 

เอ็มเทค 
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๘๙ กรรมวิธีการเพ่ิมฤทธ์ิทางชีวภาพของโปรตีนโบนมอร�โฟ
เจเนติกชนิดที่สองโดยใชไอโซโพรพานอล 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๔๗๓๕ ไทย กตัญชลี ไมงาม และคณะ ไบโอเทค
เอ็มเทค 

๙๐ กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟ&ฟ&าส วนบนสําหรับเซลล�
แสงอาทิตย�ชนิดสียอมไวแสง (Dye-sensitized solar 
cell) 

๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๑๖๓ ไทย วิทยา อมรกิจบํารุง  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๙๑ ระบบตรวจสุขภาพเบื้องตนอัตโนมัติ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๖๘๙ ไทย ดุษฎี ตรีอํานรรค  
และคณะ 

เนคเทค 

๙๒ ระบบตรวจสุขภาพเบื้องตนอัตโนมัติ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๓๖๙๐ ไทย ดุษฎี ตรีอํานรรค  
และคณะ 

เนคเทค 

๙๓ ระบบระบุตัวแปรสําหรับสรางแบบจําลองสําหรับ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมการทํางานของเคร่ืองจักร 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๗๙ ไทย ศิโรจน� ศิริทรัพย� เนคเทค 

๙๔ อุปกรณ�ตรวจจับตําแหน งการเคล่ือนที่ในพ้ืนที่การ
เพาะปลูก 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๙ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน�  
และคณะ 

เนคเทค 

๙๕ อุปกรณ�ปรับเวลาของนาฬิกา ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๗ ไทย ดวิษ กิระชัยวนิช เนคเทค 

๙๖ กระบวนการสกัดนิพจน�ระบุนามทั่วไปและแบบ
เฉพาะเจาะจงและเครื่องสกัดนิพจน�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๓ ไทย ชูชาติ หฤไชยะศักด์ิ 
และอลิสา คงทน 

เนคเทค 

๙๗ กระบวนการระบุวัตถุและขอความจากภาพเอกสาร 
และอุปกรณ�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๗๗ ไทย ศรินทร� วัชรบุศราคํา  
และคณะ 

เนคเทค 

๙๘ อุปกรณ�เรดาห�ทะลุทะลวงดินสําหรับตรวจสอบ 
วัตถุใตดิน 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๐ ไทย กมล เขมะรังษี และคณะ เนคเทค 

๙๙ อุปกรณ�ประมวลผลแผนที่และแนะนําการเพาะปลูก ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๙ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และคณะ เนคเทค 

๑๐๐ อุปกรณ�ประมวลผลค ามัธยฐานสําหรับหัวตรวจวัด ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๗๘ ไทย อุดมชัย เตชะวิภู  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๐๑ อุปกรณ�ทําความสะอาดหัววัดใตน้ํา ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๑๖๕ ไทย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค

สํานักงาน
กลาง 

๑๐๒ ระบบกลองจุลทรรศน�แสงโพลาไรซ�แบบส องผ าน ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๓ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ เนคเทค 

๑๐๓ ระบบระบุตําแหน งคนจากภาพความรอน และวิธีการ
ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๘ ไทย ณัฐชัย วัชราภินชัย 
และศีตภา รุจิเกียรติกําจร 

เนคเทค 

๑๐๔ อุปกรณ�จัดหาค ากลางของขอมูลท่ีมีนัยสําคัญ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๐ ไทย นัยนา สหเวชชภัณฑ� และ
มาโนชญ� รัตนเนนย� 

เนคเทค 

๑๐๕ ระบบติดตามดวงอาทิตย� ๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๕๒๙ ไทย นพดล สิทธิพล และคณะ เนคเทค 

๑๐๖ ระบบกลองจุลทรรศน�แสงโพลาไรซ�แบบส องผ าน โดยใช
รีทาร�เดอร�ปรับค าได 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๑ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ และ
รัฐศาสตร� อัมฤทธิ์ 

เนคเทค 
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๑๐๗ กระบวนการเตรียมไนเตรทเซนเซอร� ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๕ ไทย วรพันธุ� ไชยศรีรัตนากูล 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๐๘ อุปกรณ�ปรับคุณภาพของเสียงสําหรับเคร่ืองช วยฟiง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๓ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

๑๐๙ อุปกรณ�ตรวจหาตําแหน งสะดือของมนุษย� ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๒ ไทย ดุษฎี ตรีอํานรรค  
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

๑๑๐ ชุดเซลล�แสงอาทิตย�สําหรับติดต้ังกับหลังคาแผ นโลหะ ๒๑/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๗๓๘ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๑๑ กระบวนการวัดประสิทธิภาพระบบบล็อกเชนและ
อุปกรณ�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๖ ไทย ชัยภูมิ ศิริพันธ�พรชนะ 
และสุพร พงษ�นุ มกุล 

เนคเทค 

๑๑๒ ไบโอเซนเซอร�ที่มีพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS 
biosensor) 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๔ ไทย กุลวดี การอรชัย นาโนเทค 

๑๑๓ กรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ�ยางจากน้ํายางที่ปรับปรงุ
สมบัติเชิงกลและสมบัติการทนต อการเส่ือมสภาพจาก
ความรอน 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๖ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต และ 
ศิริชัย พัฒนวาณิชชัย 

เอ็มเทค 
CPMO 

๑๑๔ วัสดุป&องกันการเกาะตัวของพ้ืนผิว ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๗๕ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ เนคเทค 

๑๑๕ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๘ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๑๖ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๙๐ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๑๗ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๙๑ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๑๘ เตียงคู  ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๔ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๑๙ อนุภาคนาโนสําหรับกระตุนการเผาผลาญของไขมันที่
สะสมอยู ในเซลล�ไขมันและอนุภาคไมโครแคปซูลเพ่ือ
การห อหุมอนุภาคนาโนดังกล าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๕๒๘ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๒๐ กระบวนการสรางโมดูลเซลล�แสงอาทิตย�ใหมีสีสันและ
โมดูลเซลล�แสงอาทิตย�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๗ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๒๑ เตียงคู  ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๕ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๒๒ เตียงคู  ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๖ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๒๓ ระบบและวิธีการตรวจจับความสมมาตรของร างกาย
ในขณะยืนตรง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๔ ไทย สุรพล ตันอร าม และคณะ เนคเทค 
CPMO 

๑๒๔ อุปกรณ�รับรูแก�ส และกระบวนการสรางอุปกรณ�
ดังกล าว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๐ ไทย คทา จารุวงศ�รังสี  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๒๕ กรรมวิธีการสกัดโปรตีนโบนมอร�โฟเจนเนติกชนิดที่สอง
ในไซโตพลาสซึมออกจากเซลล�แบคทีเรียโดยเทคนิค
ออสโมติกช็อก 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๓๔๗ ไทย กตัญชลี ไมงาม  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 
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๑๒๖ กรรมวิธีการผลิตโปรตีนเป&าหมายที่มีโปรตีนโบนมอร�โฟ
เจเนติกชนิดที่สองเปLนส วนประกอบ 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๓๔๘ ไทย กตัญชลี ไมงาม  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 
CPMO 

๑๒๗ อุปกรณ�กรองสัญญาณ ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๖ ไทย ชยุตม� ถานะภิรมย�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๒๘ ระบบและวิธีการตรวจสอบสภาพตามระยะและแผน
ซ อมบํารุงที่แบร่ิงในเคร่ืองจักรปiมน้ํา 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๓๔๙ ไทย นิดา ชาติวัฒนศิริ  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๒๙ เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปที่มีความจําเพาะสําหรับการ
ตรวจสอบขาวทีจีเอ็มเอส และวิธีการสําหรับตรวจสอบ
ขาวทีจีเอ็มเอสดวยเคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๕ ไทย อมรทิพย� เมืองพรหม  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๓๐ กระบวนการประเมินค าความเขมขนของสารเคมีและ
อุปกรณ�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๗ ไทย อาโมทย� สมบูรณ�แกว 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๑ ระบบสนับสนุนและติดตามการฝ�กกายภาพบําบัดใน
ผูป�วยโรคขอเข าเส่ือมและการฟ¡¢นฟูทางกายภาพบําบัด
แบบรายบุคคล 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๘ ไทย นันทพร รติสุนทร  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๓๒ อุปกรณ�เลือกโมดูลนําเขา ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๒ ไทย จิรายุส ผลทิพย�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๓ กรรมวิธีการตรวจวัดการเปล่ียนแปลงความต างศักย�ของ
เย่ือหุมเซลล�ยีสต�ดวยสัญญาณแสงฟลูออเรสเซนต� 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๕๓๐ ไทย วัลย�รติ ล่ิมอภิชาต  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๓๔ วงจรขยายกําลังงานและคล่ืนไฟฟ&าความถี่ X- band ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๔ ไทย ทิวัตถ� พงศ�ถาวรกมล  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๕ กระบวนการเตรียมผงพอลิเมอร�แคปซูลขนาด
ไมโครเมตร 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๕ ไทย ลัพธ�พร วยาจุต  
และคณะ 

นาโนเทค 
เอ็มเทค

สํานักงาน
กลาง 

๑๓๖ สูตรมาสเตอร�แบทช�สําหรับเตรียมยางวัลคาไนซ�ที่มี
ความใส และกรรมวิธีการเตรียมมาสเตอร�แบทซ�
ดังกล าว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๓ ไทย วีนัสรินทร� อินทร�ติยะ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๓๗ ชุดอุปกรณ�ถอดเปล่ียนแบตเตอรี่สําหรับโอบียู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๒ ไทย พรอนงค� พงษ�ไพบูลย� 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๘ อุปกรณ�ตรวจสอบสิทธิในการส งขอมูลระหว างอุปกรณ�
ฝi£งนายและบ าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๑ ไทย ปกรณ� โล ห�พัฒนะกิจ เนคเทค 

๑๓๙ อุปกรณ�ควบคุมลําสัญญาณเรดาร�และกระบวนการ
ควบคุมดังกล าว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๐๘ ไทย จาตุวัฒน� ราชเรืองระบิน 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๐ ชุดยึดจับวงจรโอบียูสําหรับถอดเปล่ียนแบตเตอรี่ ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๑๖๘ ไทย ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๑ วัสดุป&องกันการเกาะตัวของพ้ืนผิว ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๗๖ ไทย นิธิ อัตถิ  
และคณะ 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๑๔๒ อุปกรณ�ลดทอนสัญญาณเสียงสะทอนจากส่ิงแวดลอม ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๑ ไทย สุรศักด์ิ บุญกลา  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๓ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๙๒ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๔๔ วัสดุป&องกันการเกาะตัวบนพ้ืนผิว ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๑ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ เนคเทค 

๑๔๕ วัสดุป&องกันการเกาะตัวบนพ้ืนผิว ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๒ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ เนคเทค 

๑๔๖ ชุดตรวจหาเช้ือก อโรคสครับไทฟiส ดวยวิธีมัลติเพล็กซ�
พีซีอาร� (Multiplex PCR) 

๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๕๐๒ ไทย กนิษฐา ภัทรกุล  
และคณะ 

CPMO 

๑๔๗ ชุดยึดจับวงจรโอบียูสําหรับถอดเปล่ียนแบตเตอรี่ ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๑๖๗ ไทย ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๘ ชุดควบคุมและสํารองไฟสําหรับถอดเปล่ียนแบตเตอร่ีโอ
บียู 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๑๖๖ ไทย ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๙ ชุดทดสอบเพ่ือคัดกรองโรคอัลไซเมอร�และภาวะการรู
คิดบกพร องเล็กนอยโดยใชลักษณะการใชคําใน
ภาษาไทย 

๑๓/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๕๐๔ ไทย กฤษณ� โกสวัสด์ิ  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๕๐ ชุดทดสอบเพ่ือคัดกรองโรคอัลไซเมอร�และภาวะการรู
คิดบกพร องเล็กนอยโดยใชองค�ประกอบของสัญญาณ
เสียงพูด 

๑๓/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๕๐๕ ไทย กฤษณ� โกสวัสด์ิ  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๕๑ อินดิเคเตอร�ที่มีโครงสรางหลายช้ันสําหรับตรวจวัดก�าซ
เอทิลีน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๘ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และคณะ 

นาโนเทค,
เอ็มเทค 

๑๕๒ อุปกรณ�สรางสัญญาณเลียนแบบเซ็นเซอร�เคร่ืองยนต�
สันดาปภายในและกระบวนการของอุปกรณ�ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๒๕ ไทย ดวิษ กิระชัยวนิช  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕๓ องค�ประกอบวัคซีนผงแหงสําหรับต อตานเช้ือสเตรปโต
คอคคัสในปลา และกรรมวิธีการเตรียมวัคซีนผงแหง
ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๖ ไทย คทาวุธ นามดี  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๕๔ ระบบประมาณการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๑๐ ไทย นวพร สุรัสวดี และคณะ เนคเทค 

๑๕๕ ระบบประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมที่ดินจัดเก็บ ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๙๑๑ ไทย นวพร สุรัสวดี และคณะ เนคเทค 

๑๕๖ ระบบแสดงผลขอมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศและ
วิธีการสรางแผนผังตนไมตัดสินใจดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๒ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕๗ ระบบหาพ้ืนที่รากพืช และวิธีการดังกล าว ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๒๙ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕๘ พอลิเมอร�เช่ือมขวางย อยสลายไดทางชีวภาพที่สามารถ
ดูดซึมน้ําและทนแรงกดได และกระบวนการเตรียมพอลิ
เมอร�ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๕๐ ไทย อทิตย�สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๕๙ ระบบจําแนกและสกัดสูตรโครงสรางทางเคมีแบบเสน 
และวิธีการดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๐ ไทย ลิล่ี เอื้อวิไลจิตร  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖๐ กรรมวิธีการผลิตแผ นเย่ือบางขวางก้ันพลาสติกที่มี
โครงสรางรูพรุนต างกันหลายช้ันและมีการยืดตัวไดสูง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๙ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และคณะ 

เอ็มเทค 
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๑๖๑ กระบวนการผลิตแป&งดัดแปรแบบก่ึงแหงดวยกรด
อินทรีย�ร วมกับความรอนเพ่ือผลิตแป&งทีท่นต อความ
รอนและแรงเฉอืน 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๙๙ ไทย เก้ือกูล ป�ยะจอมขวัญ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 
CPMO 

๑๖๒ ระบบระบุตําแหน งและทิศทางของครุภัณฑ�ภายใน
อาคารและวิธีการดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๔ ไทย กฤษณ� อธิกุลวงศ� และ 
จตุพร ชินรุ งเรือง 

เนคเทค 

๑๖๓ ระบบควบคุมฉากรับภาพแบบอัตโนมัติของรถเข็น
เอกซเรย�แบบปรับนอน-นัง่สําหรับผูป�วยสูงอายุ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๒๖ ไทย ดนุ พรหมมินทร�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖๔ สารประกอบไพริมิดีนที่เช่ือมกับอนุพันธ�ของสารอาร�ทิมิ
ซินิน ซ่ึงมีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือปรสิตโปรโตซัว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๐ ไทย สุมาลี กําจรวงศ�ไพศาล 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖๕ สารประกอบลาโนสเตน ไตรเทอร�ป.นอยด� (Lanostane 
triterpenoid) ที่ออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือวัณโรค 
(Antituberculosis) และกรรมวิธีการเตรียมสาร
ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๒๗ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖๖ อนุพันธ�ของสารประกอบเดปซิโดน (Depsidone) ที่มี
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือก อโรคจากแบคทเีรีย และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุพันธ�ของสารประกอบดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๒๘ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖๗ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุซีเมนต�คอมโพสิตเสริมแรงดวย
พอลิเมอร�โดยวิธีการพิมพ�สามมิติแบบทีใ่ชหัวพิมพ�อิงค�
เจ็ทในการฉีดพ นวัสดุประสาน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๘ ไทย กฤษณ�ไกรพ� สิทธิเสรีประทีป 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖๘ องค�ประกอบของกรดแทนนิกและใบชาที่มีฤทธิ์เสริมกัน
ในการยับย้ังเช้ือแบคทเีรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๙ ไทย บุญลอม ถาวรยุติการต� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖๙ ช้ินงานที่มีสมบัติช วยกระจายแรงกดและคืนตัวไดดี ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๓ ไทย บุญลอม ถาวรยุติการต� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗๐ กรรมวิธีการเตรียมกาวเหนียวดักจับแมลงจากน้ํายาง
ธรรมชาติ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๑ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗๑ คอมโพสิตเมมเบรน สําหรับใชเปLนวัสดุกรองระดับนาโน 
(Nanofiltration) และ กรรมวิธีการเตรียมคอมโพสิต
เมมเบรนดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๖ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๗๒ ระบบจําแนกส วนประกอบของตนขาว และวิธีการ
ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๑ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๗๓ กรรมวิธีการผลิตกาวดักแมลงอินทรีย�จากยางธรรมชาติ
ชนิดยางแหง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๒ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗๔ องค�ประกอบของเซนเซอร�สีสําหรับตรวจวัดก�าซเอทิลีน ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๗ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และพรพิมล วงศ�สุวรรณ 

นาโนเทค 
CPMO 

๑๗๕ เซนเซอร�ตรวจวัดไอระเหยเอทานอลแบบสามมิติ และ
กระบวนการในการเตรียมเซนเซอร�ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๕ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๗๖ กระบวนการเตรียมขั้วไฟฟ&าแบบโครงข ายสามมิติของ
โลหะออกไซด� บนโครงข ายสามมิติของโฟมโลหะที่มีชั้น

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๕ ไทย เยาวมาลย� ชุ มอินจักร 
และคณะ 

เนคเทค 



๑๔๔ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ของฟ�ล�มโลหะไฮดรอกไซด�แบบอสัณฐาน 
(amorphous) สําหรับประยุกต�ใชเปLนขัว้ไฟฟ&าของ
อุปกรณ�กักเก็บพลังงานทางเคมีไฟฟ&า 

๑๗๗ ระบบช วยพยุงน้ําหนัก ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๓ ไทย มนตรี พรรณรัตน� เนคเทค 

๑๗๘ รถเข็นเอกซเรย�แบบปรับนอน-นั่ง ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๒๓๓ ไทย ดนุ พรหมมินทร� และ
ปริญญา จันทร�หุณีย� 

เอ็มเทค 

๑๗๙ องค�ประกอบพอลิเมอร�ของฟ�ลาเมนต�ทีมี่สมบัติยับย้ัง
แบคทีเรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๔๔ ไทย บุญลอม ถาวรยุติการต� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๘๐ สียอมอินทรีย�จากอนุพันธ�ของสารประกอบ n,n'-((11-
ออกโซ-9,10,18,19-เตตระไฮโดร-9H-เบนโซ[4,5]อิมิดา
โซ[2,1-a]ไดแนฟโธ [2,1-e:1',2'-g] ไอโซอินโดล-2,7-
ไดอิล)บิส (ออกซี))ไดอัลเคแนล สําหรับใชเปLนโมเลกุล
แสดงสัญญาณเพ่ือการตรวจวัด และกรรมวิธีการ
สังเคราะห�สารประกอบดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๖๐๓๗ ไทย ธนศาสตร� สุขศรีเมือง 
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 

๑๘๑ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๗ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘๒ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๘ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘๓ เตียงนอนแบบมีกลไกช วยเหลือการลุกน่ัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๙ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘๔ เตียงคู  ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๐๘๓ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘๕ การเพ่ิมความสามารถการละลายน้ําของยาในกลุ ม 
NSAIDs โดยตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาด 

๒๗/๐๔/๒๕๕๘ ๑๕๐๑๐๐๒๒๙๘ ไทย ธงไทย วิฑูรย� และ 
สุฑาภรณ� หม่ืนมี 

นาโนเทค 

๑๘๖ ชุดทดสอบรอยโรคระยะก อนเปLนมะเร็งปากมดลูกเกรด
สูงและมะเร็งปากมดลูกโดยใชเมทิลเลช่ันที่ตําแหน ง ซีจ ี
109664 ของยีนทีอาร�เอช (TRH) 

๐๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๑๒๒ ไทย นครินทร� กิตกําธร  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๑๘๗ ใบพัดลําเลียง ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๒๓๒ ไทย วิจิตรา เสริมจันทร� และ
พีชเรขา ดวงสงค� 

สํานักงาน
กลาง 

๑๘๘ เคร่ืองสับย อย ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๒๓๑ ไทย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

 

ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได2รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๕๙ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ วิธีประเมินระยะเวลาเดินทางของผูใช
ยานพาหนะจากขอมูลการเปล่ียนเสา
สัญญาณโทรศัพท� เคล่ือนที่โดยวิธี

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๔ ไทย จําลอง คําผาเช้ือ และ
วสันต� ภัทรอธิคม 

เนคเทค 



๑๔๕ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ประมาณค าสัดส วนพ้ืนที่ครอบคลุมของ
เซลล�เครือข ายโทรศัพท�เคล่ือนที ่

๒ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๒ ไทย  ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๒๓๒ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๔/๑๑/๒๕๖๐ ๕๙๑๔๖ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕ อุปกรณ�ทดสอบการขับเคล่ือนสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๓ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๖ ช้ินส วนกระดูกเทียม ๒๒/๐๑/๒๕๕๙ ๒๗/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๖๑๑ ไทย กวิน การุณรัตนกุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๗ ตระกรา ๑๑/๐๙/๒๕๕๗ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐ ๕๘๘๘๖ ไทย พัชรี ลาภสุริยกุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๘ เลนส�ขยาย ๗/๐๘/๒๕๕๘ ๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๕๙๕๘๑ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

๙ ผลิตภัณฑ�โฟมนําไฟฟ&าประเภทเทอร�โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร� 

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๕๙๑๕๒ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และชิตสกนธ� ภักด์ิ

แจ มใส 

เอ็มเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๐ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะต อไวรัสใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศสายพันธุ�ไทย และโมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจําเพาะต อ
ไวรัสในกลุ มเจมินีไวรัสที่พบในประเทศ
ไทยและการใชโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ที ่ผลิตขึ้นในการตรวจวิเคราะห�ไวรัส
ดังกล าวในพืชที่เปLนโรคและแมลง 

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๒๐ ไทย อรประไพ คชนันทน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ&าและตัดการ
จ ายกระแสใหกับโหลดเม่ือแรงดันตํ่า
กว าค าที่กําหนด 

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๖๐๒๘๓ ไทย รวีภัทร� ผุดผ อง และ
คณะ 

เนคเทค 

๑๒ แท นวางอปุกรณ�จัดเก็บขอมูล ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๘ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๓ แท นวางอปุกรณ�พรอมช องทางเดิน
สายไฟ 

๒๕/๑๒/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๗ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๔ แท นวางตัวอย างสําหรับกลองดิจิทัล
แบบพกพา 

๒๒/๐๗/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๙ ไทย อัชฌา กอบวิทยา  
และคณะ 

เนคเทค 



๑๔๖ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๑๕ ชุดทดสอบความหนาแน นและความ
หนืดของไบโอดีเซล 

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๔๓ ไทย กิตตินันท� อันนานนท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖ เคร่ืองหีบน้ํามันสบู ดําแบบต อเนื่อง 
ชนิดสกรูอัดเด่ียว 

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๑ ไทย กิตตินันท� อันนานนท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗ อุปกรณ�ลดความช้ืน ๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๒ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะต อไวรัสในกลุ มเจมินีไวรัส
ที่ถูกถ ายทอดโดยแมลงหว่ีขาวและการ
ใชในการตรวจหาไวรัสดังกล าวในพืช
และแมลง 

๓๐/๐๙/๒๕๕๗ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๐ ไทย ชาญณรงค� ศรีภิบาล  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๙ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๗๘๖ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

เอ็มเทค 

๒๐ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๓๘ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

เอ็มเทค 

๒๑ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๓๗ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

เอ็มเทค 

๒๒ วิธีการบันทึกลายนิ้วมือดวยเทคนิคทาง
แสง 

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ ๘/๑๒/๒๕๖๐ ๕๙๓๖๖ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๓ วิธีการรูจําตัวอักษรจากภาพดวยวิธีทาง
สถิติท่ีมีความสามารถระบุภาษา 

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ ๙/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๓๓๐ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และ 
วงษ�นเรศ ขันธุวาร 

เนคเทค 

๒๔ อุปกรณ�จับยึดช้ินงาน ๒๑/๐๕/๒๕๕๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๖๒๗๘๗ ไทย เกียรติศักด์ิ ศรีพิมาน
วัฒน� 

เนคเทค 

๒๕ อุปกรณ�วัดความช้ืนเมล็ดธัญพืช ๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๗๐๗ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด  
และคณะ 

เนคเทค 

๒๖ อ างลางจาน ๒๖/๐๒/๒๕๕๙ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๔๔๙ ไทย ศาศวัต มหบุญพาชัย 
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๒๗ อุปกรณ�สําหรับตรวจสอบภาพของแสง
เล้ียวเบนที่ไดจากฮอโลแกรม 

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๔ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๘ เคร่ืองกําเนิดฟองแบบควบคุมทิศ
ทางการป&อนฟอง 

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๓ ไทย สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� เอ็มเทค 

๒๙ การแยกลําดับเบสและกรดอะมิโน ของ
ยีน 12 DESATURASE ของ MUCOR 

ROUXII ATCC 24905 

๗/๐๖/๒๕๔๒ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๕๑๘ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร� และ 
สุภาภรณ� ชีวะธนรักษ� 

ไบโอเทค 



๑๔๗ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๓๐ อิเลคโทรดสําหรับตรวจวัดสารประกอบ
ในกลุ มออร�กาโนฟอสเฟต และกรรม
วิธีการเตรียมอิเลคโทรดดังกล าว 

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๖๒๐๗๐ ไทย อนิรุทธ เอกคุณธรรม 
และคณะ 

CPMO 

๓๑ กระเบื้องแกรนิตจากของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการถลุงโลหะสังกะสีและ
กระบวนการผลิต 

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๒ ไทย ปาจรีย� ถาวรนิติ เอ็มเทค 

๓๒ เซลล�แสงอาทิตย�ชนิดฟ�ล�มบางอะมอร�
ฟiสซิลิคอนประสิทธิภาพสูงและวิธสีราง 

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๓ ไทย พอพนธ� สิชฌนุกฤษฏ� 
และคณะ 

เนคเทค  
สํานักงาน

กลาง 

๓๓ แผ นรองสําหรับป&องกันแผลกดทับที่มี
ระบบควบคุมความดันและระดับการ
จมของร างกายผูป�วย 

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๑ ไทย ดนุ พรหมมินทร�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๔ เคร่ืองมัดรวบลําไมไผ  ๕/๐๙/๒๕๕๖ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๖๒๗๕๕ ไทย พงษ�ศักด์ิ วิลา และ
คณะ 

เอ็มเทค 

๓๕ กังหันลม ๑๐/๐๖/๒๕๕๙ ๘/๐๖/๒๕๖๑ ๖๒๗๙๙ ไทย เกียรติกอง สุวรรณกิจ 
และศุภกิจ วรศิลป¬ชัย 

เอ็มเทค 

๓๖ อุปกรณ�จับยึดช้ินงานดวยสนามไฟฟ&า ๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๓๕๑ ไทย จิรวัฒน� จันต�ะวงค� และ
ชนะ ลีภัทรพงศ�พันธ� 

เนคเทค 

๓๗ อุปกรณ�สรางแรงคงที ่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๖๕๒ ไทย ธีระพงษ� ว องรัตนะไพศาล 
และคณะ 

CPMO 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๓๘ แอนติบอดีต อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีน
ของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยที่
มีความจําเพาะครอบคลุมทั้งทอสโพ
ไวรัสซีโรกรุ�ปส่ีและทอสโพไวรัสชนิดเม
ลอน เยลโลว�สปอตไวรัส (MYSY) และ
การใชในการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัส
ซีโรกรุ�ปส่ีและทอสโพไวรัสชนิดเมลอน
เยลโลว�สปอตไวรัส (MYSV) ในพืช 

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๖๓๗๘๓ ไทย อรประไพ คชนันทน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๙ อุปกรณ�ช วยในการจัดท าสําหรับการ
ถ ายภาพรังสี 

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๖๓๖๗๕ ไทย ดนุ พรหมมินทร�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๐ วิธีการควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงทดแทน
ของเคร่ืองยนต�สันดาปภายในที่ใช
เช้ือเพลิงสองระบบ 

๒๕/๑๒/๒๕๕๒ ๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๖๓๖๘๐ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท�  
และคณะ 

เนคเทค 

๔๑ การเตรียมกราฟต�โคพอลิเมอร�จากยาง
ธรรมชาติและเทอร�โมพลาสติกวิธีใหม 

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๖๓๗๘๔ ไทย นพวรรณ สงวนสัตย� 
และปราณี ภิญโญชีพ 

เอ็มเทค 



๑๔๘ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ดวยเทคนิคอะตอมทรานส�เฟอร�เรดิคัล
พอลิเมอร�ไรเซชัน 

๔๒ ระบบและวิธีการสําหรับการคนหา
คลองเสนประสาทเบาฟiนล างบนชุด
ขอมูลภาพถ ายรังสีส วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร�แบบอัตโนมัติ 

๒๔/๑๑/๒๕๔๒ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๔๐๒ ไทย วลิตะ นาคบัวแกว และ
เสาวภาคย� ธงวิจิตรมณี 

เนคเทค 

๔๓ การผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดี 
จําเพาะ เพ่ือใชในการตรวจวินิจฉัย โรค
เมลิออยโดสิสและชุดตรวจ วินิจฉัยโรค
เมลิออยโดสิส 

๑๑/๐๓/๒๕๔๒ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๔๐๓ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๔๔ กรรมวิธีการผลิตเอนไซม�นิวรามินิเดส
ในยีสต�และการใช 

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ ๓/๐๘/๒๕๖๑ ๖๓๙๙๑ ไทย ลิล่ี เอื้อวิไลจิตร  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๕ เคร่ืองเอสพีอาร�แบบภาพและวิธีการวัด ๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๕๔๗ ไทย อาโมทย� สมบูรณ�แกว 
และคณะ 

เนคเทค 

๔๖ กระจกตนแบบที่มีความหนาช้ันฟ�ล�ม
หลายระดับชนิดโครเมียมและนิกเกิล 
และวิธีการสรางกระจกตนแบบดังกล าว 

๒๑/๐๙/๒๕๕๕ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๕๔๕ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ เนคเทค 

๔๗ ถังบรรจ ุ ๒๘/๐๘/๒๕๕๘ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๖๔๘๕๐ ไทย ฉัตรชัย จันทร�เด นดวง 
และธนาวดี ล้ีจากภัย 

เอ็มเทค 

๔๘ สายนิวคลีโอไทด�เพ่ือใชในการ ตรวจ
แบคทีเรียที่สําคัญของพืช ตระกูล
มะเขือเทศและพริก 

๑๖/๐๒/๒๕๔๓ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๕๔๖ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร� และ 
วัลลา ดิฐพงษ�พิชญ� 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๔๙ เคร่ืองสําหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ�น
ละออง 

๑/๐๗/๒๕๕๓ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๕๔๘ ไทย พานิช อินต�ะ และคณะ สํานักงาน
กลาง 

๕๐ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๗๑๐๑๔ ไทย การุณ แซ จอก  
และคณะ 

เนคเทค 

๕๑ อุปกรณ�จับยึดช้ินงาน ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๑๖๗ ไทย อาโมทย� สมบูรณ�แกว 
และคณะ 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๕๒ อุปกรณ�ใหแสงสว าง ๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๕๔๔ ไทย พรอนงค� พงษ�ไพบูลย� 
และสุรเดช โชติช วง 

เนคเทค 

๕๓ บันได ๑๑/๐๘/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๑๕๘ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๔ บันได ๑๑/๐๘/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๑๕๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๕ บันได ๑๑/๐๘/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๑๕๙ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

เอ็มเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๕๖ บันได ๑๑/๐๘/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๖๔๑๖๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๗ อุปกรณ�ทางการเกษตร ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๖๕๐๑๓ ไทย ฉัตรชัย จันทร�เด นดวง เอ็มเทค 

๕๘ เซลล�ตนแบบอโีคไลพร องยีนไธเอ  
ยีนโฟลเอ ยีนโฟลพี และยีนโฟลเค ที่ไม 
มียีนด้ือยาปฏิชีวนะเพ่ือการทดสอบสาร
ยับย้ังและการศึกษาการทํางานของ
เอนไซม�ในวิถีโฟเลต 

๒๙/๐๓/๒๕๕๙ ๐๓/๐๗/๒๕๖๑ US10,011,842 สหรัฐอเมริกา ยงยุทธ ยุทธวงศ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๙ แอปตาเมอร�ทีจ่ําเพาะต อโปรตีน
ซีรัมอัลบูมินและไกลเคทเตทซีรีม- 
อัลบูมินของคน 

๐๗/๐๔/๒๕๕๙ ๐๕/๑๒/๒๕๖๐ US 9834772 
B2 
 

สหรัฐอเมริกา เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 

 

ง. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต/างประเทศ จํานวน ๑๖๑ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ สารคีเลตสําหรับธาตุอาหารของพืช และกรรมวิธีการ
สังเคราะห�สารดังกล าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๑๗ ไทย ณรงค�พล แกวจังหวัด 
และคมสันต� สุทธิสินทอง 

นาโนเทค 

๒ กระบวนการสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะนาโนบน
ตัวรองรับซิลิกาชนิดมีโซพอร� 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๗๔ ไทย ขจรศักด์ิ เฟ¡£องนวกิจ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓ กรรมวิธีการผลิตเช้ือเพลิงถ านอัดแท งจากเปลือกและ
ลําตนขาวโพด 

๐๙/๑๒/๒๕๕๙ ๑๖๐๓๐๐๒๕๒๖ ไทย สมรัฐ เกิดสุวรรณ และ 
ลัดดา สิทธิโสภาค 

CPMO 

๔ องค�ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมที่กักเก็บสาร
สกัดทับทิม และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๕๙ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕ ระบบการระบุและจําแนกสป.ชีส�ของเช้ือก อโรคใน
อาหารหลายชนิดพรอมๆ กันดวยเทคนิคบีทอะเรย� 
และกรรมวิธีดังกล าว 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๕๗๓ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖ ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช าและ
กรรมวิธีการผลิต 

๓๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๐๐ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค 

๗ กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลดวยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ&า สําหรับตรวจวัดเช้ือไวรัสซิกา 

๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๐๔ ไทย พงศ�สิทธิ์ รัตนกรวิทย� นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๘ องค�ประกอบของอนุภาคไมเซลล�ที่กักเก็บสารสกัดลูก
ซัด และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๒๒ ไทย วลีวัลย� เอกนัยน�  
และคณะ 

นาโนเทค 
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๙ กรรมวิธีเตรียมถ านกัมมันต�ที่เจือดวยอนุภาคนาโน
ของโลหะเงินสําหรับการฆ าและยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย
ในนํ้า 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๘๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๐ โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร�ชีวภาพ-ถ านกัมมันต� 
สําหรับยืดอายุพืชผลการเกษตร 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๘๗ ไทย กิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา และ
ดรุณี อัศวเสถียร 

เอ็มเทค 

๑๑ ผาฝ&ายทนไฟ และกรรมวิธีผลิตผาฝ&ายทนไฟดังกล าว ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๒๓๗ ไทย มาโนช นาคสาทา และ
วิมล นาคสาทา 

สํานักงาน
กลาง 

๑๒ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกส�ชิปแบบฟ�ลเตอร�หยดน้ํา
สําหรับตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๘ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�ส่ีเหล่ียมผืนผา
สําหรับตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�สไปรัลสําหรับ
ตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๖ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕ อุปกรณ�เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียด
ถูกตองสูง RTK 

๒๖/๐๗/๒๕๖๐ ๑๘๐๓๐๐๐๑๓๕ ไทย มนต�ศักด์ิ โซ เจริญธรรม และ 
ประเสริฐ เวียงสุขไพบูลย� 

สํานักงาน
กลาง 

๑๖ อุปกรณ�นํากระแสไฟฟ&าสําหรับเซลล�ไฟฟ&าเคมี ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๒ ไทย เจษฎา แม นยํา นาโนเทค 

๑๗ วัสดุขั้วอิเล็กโทรด และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้ว
อิเล็กโทรดดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๕ ไทย ชัชวรินทร� ปูชัย และคณะ เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๘ องค�ประกอบอนุภาคนาโนกักเก็บน้ํามันกานพลู 
สําหรับออกฤทธ์ิเปLนยาสลบและมีฤทธ์ิในการตาน
เช้ือจุลินทรีย�ก อโรคในสัตว�น้ํา และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล าว 

๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๔๑๖ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๙ ชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags พลาสมิดลูกผสม
และเช้ือราเสนใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของยีน
สําหรับทําลายยีน Ags ดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๔ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๐ ชุดตรวจหาเช้ือก อโรคสครับไทฟiส โรคเลปโตสไปโร
ซิส โรคมิวรีนไทฟiสดวยวิธีมัลติเพล็กซ�พีซีอาร� 
(Muliplex PCR)  

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๕ ไทย อมรพันธุ� เสรีมาศพันธุ� 
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๒๑ กระบวนการสังเคราะห�โลหะออกไซด�ดวยวิธีการเติม
สารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร�แฟกแทนท�แอสซิสเทด
เทมเพลตทิง โดยใชเซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๖ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ นาโนเทค 

๒๒ กระบวนการสังเคราะห�โลหะออกไซด�ดวยเทคนิค
โซล-เจล โดยใชเซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ นาโนเทค 

๒๓ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรียแล็กโท
บาซิลลัส แก็สเซอรี 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๗๐ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๔ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรียแล็กโท
บาซิลลัส จอห�นโซนอ ิ

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๓ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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๒๕ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรียแล็กโท
บาซิลลัส ซาลิวาเรียส 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๒๖ กรรมวิธีการผลิตอาหารเสริมสุขภาพนํ้ามันงาขี้มอน ๒๗/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๑๙ ไทย กิตติวุฒิ เกษมวงศ�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๗ ชุดตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาในชาง และ
กรรมวิธีการตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาดวยชุด
ตรวจดังกล าว 

๑๑/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๘๙๗ ไทย วันดี ยินดีย่ังยืน และคณะ ไบโอเทค 
CPMO 

๒๘ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของเอนไซม�ไดไฮโดรโฟ
เลต รีดักเตสของเช้ือวัณโรค และระบบ อีโคไล
ทดแทนที่มีพลาสมิดดังกล าว และกรรมวิธีการ
ตรวจหาฤทธิ์ของสารทดสอบท่ีเก่ียวของกับเอนไซม�
ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเตสของเช้ือวัณโรค ดวยระบบอี
โคไลทดแทนดังกล าว 

๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๔๘ ไทย กาญจนา ดอกลัดดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๒๙ พลาสมิดพาหะที่มีการดัดแปลงยีนไธเออย างจาํเพาะ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๔๙ ไทย ณัฐิดา สุวรรณกิตติ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๓๐ เคร่ืองห่ันย อย ๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๙๙ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย�พร 
และพันธวัฒน� ไชยวรรณ� 

สํานักงาน
กลาง 

๓๑ วิธีการควบคุมการชาร�จและดิสชาร�จตัวเก็บประจุ
ย่ิงยวดที่ใชคอนเวอร�เตอร�แบบบัค-บูสต� 

๕/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๘๒๖ ไทย ณัชพงศ� หัตถิ และ 
สุรศักด์ิ นุยเลิศ 

เนคเทค 

๓๒ แผ นกรองที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด� สําหรับ
กําจัดสารอินทรีย�ระเหยในอากาศ และกรรมวิธีการ
เตรียมแผ นกรองที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด�
ดังกล าว 

๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๙๘ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๓ สารเคลือบที่มอีงค�ประกอบของสารประกอบอะลูมิ
โนซิลิเกตของเกลือเชิงซอนไทเอโซลีนและสังกะสีที่มี
ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๐๕๔ ไทย ชุติมา ศรีสิทธิรัตน�กุล 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๓๔ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนสตรักเจอร�ลิป�ดแคริ
เออร�กักเก็บสารสกัดจากว านเพชรหึง และกรรม
วิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๐๕๓ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๓๕ อุปกรณ�แยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวแบบ
เคล่ือนยายได 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๐๙ ไทย ประธาน วงศ�ศริเวช  
และพิชัย สรอยสน 

นาโนเทค 

๓๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย� 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๑ ไทย นพดล อรุณยะเดช  
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 

๓๗ ระบบปรับค าสัญญาณเสียงและทดสอบประเมิน
คุณภาพเสียงเพ่ือแนะนําชุดหูฟiงใหกับผูใชงาน
สําหรับตรวจคัดกรองการไดยิน และวิธีการดังกล าว 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๑๐ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 
และคณะ 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 
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๓๘ วิธีการสกัดสารสําคัญจากตนหม่ี และ อนุภาคนาโน
ของสารสกัดจากตนหม่ีและตนบัวบก 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๒ ไทย มัตถกา คงขาว และคณะ นาโนเทค 

๓๙ องค�ประกอบอนุภาคนาโน-ลิโปดอล แคริเออร� และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๓ ไทย คุณัช สุขธรรม และคณะ นาโนเทค 

๔๐ เม็ดมวลรวมเบาจากการใชกากตะกอนจาก
โรงงานผลิตสุราและเบียร�และกรรมวิธีผลิตเม็ดมวล
รวมเบาดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๐ ไทย พิทักษ� เหล ารัตนกุล 
และศุธีรพันธ� พันธ�เลิศ 

เอ็มเทค 

๔๑ กรรมวิธีการตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก อ
โรคอาหารเปLนพิษ 

๒๖/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๘๔ ไทย จิราภรณ� อนันต�ชัยพัทธนา 
และคณะ 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๔๒ ชุดแถบตรวจโรคแบบเลทเทอรัลโฟลว�จากอนุภาค
ทองคําระดับนาโนเมตรเพ่ือตรวจคัดกรองโรคเลป
โตสไปโรซีส 

๑/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๕๙ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 
CPMO 

๔๓ องค�ประกอบของตัวพาไขมันโครงสรางนาโนที่
ประกอบไปดวยไขเมล็ดเงาะสําหรับเปLน
ส วนประกอบของเคร่ืองสําอางหรือเภสัชภัณฑ� 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๕ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธี 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๔ กรรมวิธีการเพาะเล้ียงเซลล�เนื้อเย่ือหลายช้ันโดยไม 
ตองใชวัสดุที่เปLนโครงสรางใหเซลล�ยึดเกาะ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๖ ไทย ภาณินี เชษฐ�ประยูร และ
รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 

นาโนเทค 

๔๕ วิธีการตรวจเช้ือไมโครแบคทเีรียม ทเูบอร�คูโลสิส 
ดวยเทคนิคเคมีไฟฟ&าร วมกับพีเอ็นเอ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๗ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ� และ
คณะ 

นาโนเทค 

๔๖ สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาโฟมฟ�ลเตอร� ๘/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๐๘ ไทย กฤชแกว สมตน และคณะ เอ็มเทค 

๔๗ กระบวนการเตรียมกลาเช้ือยีสต� Pichia pastoris 
สําหรับกระบวนการหมักแบบเหลวในระดับขยาย
ขนาด 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๐๙ ไทย นกุล รัตนพันธ� และคณะ ไบโอเทค 

๔๘ อนุภาคเชลแล็คท่ีมีสารสําคัญกักเก็บอยู ภายในและ
กรรมวิธีการผลิตอนุภาคเชลแล็คที่มีสารสําคัญกัก
เก็บอยู ภายในดังกล าว 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๗ ไทย ดวงพร เครสป.¢ และ 
วิยงค� กังวานศุภมงคล 

นาโนเทค 

๔๙ ชุดไพรเมอร�และวิธีการสําหรับตรวจหาเช้ือไวรัสเอสดี
ดีวีก อโรคเกล็ดหลุดในปลากะพง 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๘ ไทย ศิรินทิพย� แดงต๊ิบ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๐ กรรมวิธีการยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดวย
การใชยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซินร วมกับการควบคุม
แรงดันบรรยากาศ 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๙ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๑ ขอเข าเทียมแบบส่ีจุดหมุน ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๔๐๗ ไทย จักรพงศ� พิพิธภักดี  
และคณะ 

เนคเทค 

๕๒ ผลิตภัณฑ�สําหรับการแสดงออกของยีนเพ่ือผลิต
โปรตีนเป&าหมายจากอาหารที่มีน้าํตาลซูโครสเปLน
องค�ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ�
ดังกล าว 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๔๖๕ ไทย นิรันดร� รุ งสว าง และคณะ ไบโอเทค 
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ไตรมาสท่ี ๔ 

๕๓ ระบบตรวจสอบและยืนยันการขนส งบุคคล ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๙ ไทย กฤษฎา จินดา และคณะ เนคเทค 

๕๔ ครีมบํารุงผิวสูตรตํารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร�ลิ
ป�ดแคริเออร�จากไขออยและน้ํามันรําขาวกักเก็บ
วิตามินอีเปLนองค�ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียม
ครีมบํารุงผิวดังกล าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๕ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๕๕ กรรมวิธีการสังเคราะห�วัสดุคาร�บอนอุดมไนโตรเจน
สําหรับการผลิตเปLนขั้วไฟฟ&าในตัวเก็บประจุย่ิงยวด
จากชีวมวล 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๗๔ ไทย พงษ�ธนวัฒน� เข็มทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๕๖ องค�ประกอบอนุภาคนาโนไขออยกักเก็บสารสําคัญ
สําหรับการนําส งทางผิวหนัง และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๖ ไทย คุณัช สุขธรรม และคณะ นาโนเทค 

๕๗ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนจากไขออยและน้ํามัน
รําขาวกักเก็บสารออกฤทธ์ิ และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๗ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๘ กรรมวิธีการกระตุนการสังเคราะห�เปปไทด�ที่มีฤทธ์ิ
ทําลายจุลินทรีย� และเพ่ิมกิจกรรมตานอนุมูลอิสระใน
กุง 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๗๖ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๙ สูตรส วนผสมของสารละลายสําหรับสกัดสาร
พันธุกรรมของเช้ือแบคทเีรียแกรมลบและแกรมบวก 
และ กรรมวิธีการเตรียมตัวอย างสารพันธุกรรมดวย
สูตรส วนผสมสารละลายดังกล าว 

๕/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๑๒ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๖๐ ชุดไพรเมอร�สําหรับตรวจหาเช้ือไวรัสเอสดีดีวี และ
กรรมวิธีการตรวจดวยไพรเมอร�ดังกล าว 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๗๕ ไทย แสงจันทร� เสนาป�น  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๖๑ ตัวตรึงเซลล�ที่มีไหมขาวโพดเปLนองค�ประกอบ และ
กรรมวิธีการผลิตตัวตรึงเซลล�ดังกล าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๒ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 
CPMO 

๖๒ กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร�ดับเบ้ิลไฮดรอกไซด�บนแผ น
อะลูมิเนียมดวยปฏิกิริยาการตกตะกอนในสภาวะ
กรด 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๖๘ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖๓ กรรมวิธีการเตรียมเข็มขนาดไมโครเมตร ๕/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๑๐ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และ
คณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖๔ สูตรอาหารก่ึงคัดเลือกชนิดแข็งสําหรับการแยกเช้ือ 
Acidovorax citrulli 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๕๗๗ ไทย กีรณา อยู หัตถ� และ
อรวรรณ หิมานันโต 

ไบโอเทค 

๖๕ ไพรเมอร�และวิธีการตรวจเช้ือเห็ดระโงกชนิด
รับประทานไดโดยใชไพรเมอร�นั้น 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๑๐ ไทย เจนนเิฟอร� เหลืองสอาด 
และคณะ 

ไบโอเทค 



๑๕๔ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๖๖ กรรมวิธีการคัดแยกเฟจซัลโมเนลลาที่มปีระสิทธิภาพ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๐๙ ไทย ปรีดา โพธ์ิถาวร และ 
สุนีย� กอรปศรีเศรษฐ� 

CPMO 

๖๗ กรรมวิธีการคัดแยกเฟจซัลโมเนลลาชนดิที่ตองการ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๐๘ ไทย ปรีดา โพธ์ิถาวร และสุนีย� 
กอรปศรีเศรษฐ� 

CPMO 

๖๘ กรรมวิธีการผลิตไบโอเอทานอลดวยเช้ือตรึงรูป ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๐๓ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๖๙ ระบบแสดงภาพโฮโลกราฟฟ�กที่มีการลดทอนแสง
จากแหล งกําเนิดภาพ โดยการใชโพลาไรเซอร�เชิงเสน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๖๗ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ และ
รัฐศาสตร� อัมฤทธ์ิ 

เนคเทค 

๗๐ เคร่ืองมือใส ปุ�ยในไร มันสําปะหลัง ๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๖๘๓ ไทย ราชันย� วงษ�ทวี และคณะ CPMO 

๗๑ สูตรผสมบะหม่ีปราศจากกลูเตนจากฟลาวขาวเจา ๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๓๑ ไทย นิสภา ศีตะปiนย�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๗๒ อุปกรณ�เพ่ิมคุณภาพเสียงของหูฟiงที่มีการต อลําโพง
สองตัวร วมกัน 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๗๐ ไทย อนุกูล นอยไม และคณะ เนคเทค 

๗๓ ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามานของ
เซลล�มะเร็ง 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๓๒ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย�  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๗๔ อนุภาคนาโนทองทรงกลมซ่ึงมีหนามท่ีผิวซ่ึงสามารถ
เพ่ิมสัญญาณการกระเจิงแสงที่ผิวของอนุภาคตาม
หลักของรามาน และกรรมวิธีการสังเคราะห�อนุภาค
ดังกล าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๒๕ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย�  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๗๕ รถเครนกระเชาช วยเก็บเก่ียวทะลายปาล�มตนสูง ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๙ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๗๖ รถตักแบบยืดแขนตักได ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๘ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๗๗ ชุดไพรเมอร�และดีเอ็นเอวงกลมตรวจจับสําหรับ
วิเคราะห�ปริมาณไมโครอาร�เอ็นเอ21 และกรรมวิธี
สําหรับวิเคราะห�ไมโครอาร�เอ็นเอดวยชุดไพรเมอร�
ดังกล าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๓ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๗๘ องค�ประกอบสําหรับการเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ�แบบ
สามมิติ และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ�แบบ
สามมิติดังกล าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๒ ไทย สิริพร โตนดแกว  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๗๙ น้ํายาสําหรับรักษาคุณภาพของสารคอนจูเกตรวมถึง
แผ นบรรจุสารคอนจเูกตและ/หรือโมเลกุลที่ใชในการ
ใหหรือขยายสัญญาณและกรรมวิธีในการใชน้ํายา
สําหรับเตรียมสารคอนจูเกตรวมถึงแผ นบรรจุนั้น 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๒๗ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 
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๘๐ เปปไทด�ที่จาํเพาะต อโปรตีนลิปแอล32 และ
กระบวนการคัดเลือกฟาจเปปไทด�ทีจ่ําเพาะต อ
โปรตีนลิปแอล๓๒ 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๙๙ ไทย สาธิตา ตปนียากร  
และคณะ 

นาโนเทค 

๘๑ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือไวรัสไอเอชเอชเอ็นวี 
และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสดวยไพรเมอร�
ดังกล าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๕ ไทย กัลยาณ� แดงต๊ิบ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘๒ ชุดตรวจสารในกลุ มเบตา-2 อะโกนิสท� ๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๒๖ ไทย วีรกัญญา มณีประกรณ� 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๘๓ แผ นเสนใยไม ถักทอที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บนํ้า 
และกรรมวิธีการเตรียมแผ นเสนใยไม ถักทอดังกล าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๑ ไทย จุรีรัตน� ประสาร  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๘๔ ชุดน้ํายาตรวจวัดปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปiสสาวะ
โดยการใชสารละลายกราฟ.นร วมกับแอปตาเมอร�และ
วิธีการตรวจนั้น 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๔ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๘๕ ปุ�ยน้ําแขวนลอยสูตรเขมขนและกรรมวิธีการเตรียม
ปุ�ยน้ําแขวนลอยสูตรเขมขนดังกล าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๒ ไทย ดวงพร เครสป.¢ และคณะ นาโนเทค 

๘๖ อาหารเล้ียงเช้ือทีจ่ําเพาะสําหรับการผลิตเอนไซม�
อาหารสัตว�และวิธีการผลิตเอนไซม�อาหารสัตว�ดวย
ระบบการเล้ียงแบบก่ึงกะดวยอาหารเล้ียงเช้ือ
ดังกล าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๖ ไทย ลิล่ี เอื้อวิไลจิตร และคณะ ไบโอเทค 
CPMO 

๘๗ ชุดไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือไวรัสไอเอชเอช
เอ็น และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสไอเอชเอชเอ็น
ในกุงดวยชุดไพรเมอร�ดังกล าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๔ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘๘ ครีมบํารุงผิวสูตรตํารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร�ลิ
ป�ดแคริเออร�กักเก็บสารสกัดจากว านเพชรหึงเปLน
องค�ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ�ครีม
บํารุงผิวดังกล าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๑๖ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 
CPMO 

๘๙ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือไวรัสเอชพีวีในกุง 
และวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสเอชพีวีดวยไพรเมอร�
ดังกล าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๖ ไทย กัลยาณ� แดงต๊ิบ และคณะ ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๙๐ กรรมวิธีการเคลือบสาร ๓-อะมิโนโพรพิล ไตรอีท็อก
ซ่ีไซเลนบนพ้ืนผิวของวัสดุสําหรับตรึงตัวอย างทาง
ชีววิทยา 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๗ ไทย อุดม แซ อึ่ง และคณะ ไบโอเทค 
นาโนเทค 
CPMO 

๙๑ กระบวนการสังเคราะห�ซีโอไลท� ชนิดเอกซ� สําหรับ
เปLนตัวเร งปฏิกิริยาในการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิง
ชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วของชีว
มวล 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๓ ไทย ดวงเดือน อาจองค�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
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๙๒ เซร่ัมบํารุงผิวสูตรตํารับท่ีมีอนุภาคนาโนสตรักเจอร�ลิ
ป�ดแคริเออร�กักเก็บสารสกัดจากว านเพชรหึงเปLน
องค�ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียมเซรั่มบํารุงผิว
ดังกล าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๑๗ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 
CPMO 

๙๓ ครีมกันแดดที่มีส วนประกอบของอนุภาคไมเซลล�กัก
เก็บสารสกัดลูกซัด 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๐๐ ไทย มัตถกา คงขาว และคณะ นาโนเทค 

๙๔ โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีมีความจาํเพาะต อเช้ือ 
คิวคัมเบอร� กรีน มอทเทิล โมเซอิค ไวรัส และ
กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือคิวคัมเบอร� กรีน มอทเทิล 
โมเซอิค ไวรัสดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๒๙ ไทย มัลลิกา กําภูศิริ และคณะ ไบโอเทค 
CPMO 

๙๕ ผลิตภัณฑ�น้ํายาสําหรับการเก็บรักษาแบคทีรีโอฟาจ
เพ่ือการควบคุมโรคเห่ียวในพืชท่ีเกิดจากเช้ือ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๒๘ ไทย อุดม แซ อึ่ง และคณะ ไบโอเทค 
นาโนเทค 
CPMO 

๙๖ เอนไซม�ตรึงรูปสําหรับผลิตแอลดีไฮด�จากแอลกอฮอล� 
และกรรมวิธีการผลิตแอลดีไฮด�โดยใชเอนไซม�ตรึงรูป
ดังกล าวเปLนตัวเร งปฏิกิริยา 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๑๘ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๙๗ ชุดไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือ Vibrio 

cholerae และกรรมวิธีการตรวจเช้ือในอาหารดวย
ชุดไพรเมอร�ดังกล าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๑๙ ไทย อดิสร เตือนตรานนท�  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค 
CPMO 

๙๘ สูตรอาหารแท งสําหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๔ ไทย ศิริกาญจน� วิเศษสุวรรณภูมิ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๙๙ สูตรอาหารเจลสําหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๓ ไทย ศิริกาญจน� วิเศษสุวรรณภูมิ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๐๐ สูตรองค�ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซ่ึงบรรจุ
น้ํามันขม้ินชัน และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชัน
ดังกล าว 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๖ ไทย พิชชาพร บุญวัชรพันธ�สกุล 
และอรทัย ลออุทัย 

นาโนเทค 

๑๐๑ สูตรองค�ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการบรรจุน้ํามันขม้ินชันที่ความ
เขมขนสูง และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชัน
ดังกล าว 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๕ ไทย พิชชาพร บุญวัชรพันธ�สกุล 
และอรทัย ลออุทัย 

นาโนเทค 

๑๐๒ เคร่ืองเจาะรูดวยเลเซอร� ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๘ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๑๐๓ ชุดน้ํายาและกรรมวิธีสําหรับการสรางสารห อหุมเพ่ือ
วิเคราะห�ไมโครอาร�เอ็นเอเป&าหมายที่อุณหภูมิเดียว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๕ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๐๔ สูตรเนื้อดินสําหรับผลิตกระถางดินสลายตัวไดที่มี
สมบัติความแข็งแรงและสามารถย อยสลายไดตาม
ธรรมชาติ 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๙๖๗ ไทย รุ งอรุณ แสนงาม และ
อนุชา วรรณกอน 

เอ็มเทค 



๑๕๗ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๑๐๕ ไพรเมอร�สําหรับสรางดีเอนเอตนแบบเพ่ือสรางอาร�
เอนเอสายคู จําเพาะต อยีนโปรตีนขนส งเอทีพีของเช้ือ
ปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน เฮปพาโตพีนีอาย 
(Enterocytozoon hepatopenaei) 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๓ ไทย อนุภาพ ประชุมวัด  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๑๐๖ กรรมวิธีการเตรียมฟลาวขาวเจาดัดแปรเอ็กซ�ทรูชัน ๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๘๓๐ ไทย นิสภา ศีตะปiนย�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๐๗ อุปกรณ�บําบัดอากาศดวยแผ นเสนใยอนนิทรีย�นา
โนโฟโตคะตะลิสต�ไทเทเนียมไดออกไซด�และซิงก�
ทังสเตนออกไซด� 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๗๕ ไทย นครินทร� ทรัพย�เจริญดี 
และวรล อินทะสันตา 

นาโนเทค 

๑๐๘ อุปกรณ�ตรวจสอบและบันทึกขอมูลสถานะไฮโดร
ลิกส� 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๕๑ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย และ
สุภรณ� เหมือนหนู 

เนคเทค 
CPMO 

๑๐๙ กระบวนการสรางอุปกรณ�ตรวจจับความดันและ
อุปกรณ�ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๑ ไทย การุณ แซ จอก และคณะ เนคเทค 

๑๑๐ อุปกรณ�ปลดล็อคคอนเน็คเตอร� ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๖ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑๑ อุปกรณ�ควบคุมพลังงานสําหรับสรางรังสีในการ
ถ ายภาพ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๕๐ ไทย ณัชพงศ� หัตถิ และคณะ เนคเทค 

๑๑๒ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร�คูมิ
นอยด�สําหรับใหทางปาก 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๐๓ ไทย ชญานันท� เอี่ยมสําอางค� 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๑๓ ชุดลําดับนิวคลีโอไทด� และพลาสมิดพาหะสําหรับ
การแสดงออกของยีนเพ่ือผลิตรีคอมบิแนนท�โปรตีน
ออกนอกเซลล�แมลงหวี่ 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๗๗ ไทย ชัญญา พุทธิขันธ� และ 
นิรินทร�ยา สุดตาชาติ 

ไบโอเทค 

๑๑๔ เซลล�ไลน�คงสภาพแมลงหว่ีที่มีระบบติดตามเรืองแสง
และการติดฉลากสําหรับการแยกรีคอมบิแนนท�
โปรตีนของฟลาวิไวรัสใหบริสุทธิ์ และกรรมวิธีการ
สรางเซลล�ไลน�คงสภาพแมลงหวี่ดังกล าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๗๙ ไทย ชัญญา พุทธิขันธ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑๕ อนุภาคคลายไวรัสของเช้ือไวรัสเด็งก่ีท่ีสรางจากเซลล�
ไลน�คงสภาพแมลงหว่ี และกรรมวิธีการสรางอนุภาค
คลายไวรัสดังกล าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๗๘ ไทย ชัญญา พุทธิขันธ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑๖ องค�ประกอบของสูตรตํารับเคร่ืองสําอางสําหรับบํารุง
เสนผมท่ีประกอบไปดวยนํ้ามันจากเมล็ดชา 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๘ ไทย ชุติกร พ่ึงบุญ และ 
พรธิดา เรียงจนะพาธี 

นาโนเทค 

๑๑๗ สูตรส วนผสมสําหรับลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท� 
และอัลคาไลน�ในระบบการเล้ียงสัตว�น้ํา 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๑๔ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑๘ สูตรสารประกอบสําหรับรักษากิจกรรมของเอนไซม�
ผงแหง 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๕ ไทย ปรีณาภา เทพกสิกุล และ
วรรณพ วิเศษสงวน 

ไบโอเทค 
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๑๑๙ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร�คูมิ
นอยด�สําหรับใชทางผิวหนัง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๐๔ ไทย ชญานันท� เอี่ยมสําอางค� 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๒๐ วัสดุขั้วแคโทดแบบปราศจากวัสดุรองรับสําหรับ
แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมซัลเฟอร� และกรรมวิธีการ
เตรียมวัสดุขั้วแคโทดดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๔ ไทย ชัชวรินทร� ปูชัย และคณะ เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๒๑ ระบบระบายความรอนสําหรับแบตเตอร่ีแพ็ก 
(battery pack) ในยานยนต�ไฟฟ&า 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๑๗ ไทย วิศาล ลีลาวิวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๒๒ อุปกรณ�แยกน้ําขิงใสดวยไฮโดรไซโคลนแบบต อขนาน
ร วมกับการกรองและการเหว่ียงแยก 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๙ ไทย พิชัย สรอยสน และ 
วิยงค� กังวานศุภมงคล 

นาโนเทค 

๑๒๓ ซับสเตรทท่ีมีพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS 
substrate) จากส วนประกอบของแผ นออฟติคอล 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๘ ไทย กุลวดี การอรชัย และ
อรุณศรี งามอรุณโชติ 

นาโนเทค 

๑๒๔ สูตรตํารับผลิตภัณฑ�ระงับกล่ินที่มีสารสกัดกระชาย
ดํา 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๐๐ ไทย อุดม อัศวาภิรมย�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๒๕ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดจาก
อัญชันสําหรับใชทางเคร่ืองสําอาง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๕ ไทย มัตถกา คงขาว และคณะ นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๒๖ องค�ประกอบอนุภาคนาโนไขมันสําหรับกักเก็บฟลาโว
นอยด� ท่ีมีเกลือน้ําดีเพ่ือเพ่ิมการดูดซึมในลําไส 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๐๒ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๒๗ สูตรอาหารสําหรับกระบวนการผลิตเบตากลูแคน
ขนาดใหญ และเบตากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด� และ
กระบวนการผลิตเบตากลูแคนดวยสูตรอาหาร
ดังกล าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๓๙ ไทย ไว ประทุมผาย และคณะ ไบโอเทค 
เอ็มเทค 

สํานักงาน
กลาง 
CPMO 

๑๒๘ ผงสีดําสะทอนความรอนที่สังเคราะห�จากแคลเซียม
คาร�บอเนต แร ยิปซัม แร บอกไซต�และกรรมวิธีผลิตผง
สีดําสะทอนความรอนนั้น 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๑๖ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๒๙ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบโลหะคีเลตของ
กรดอะมิโน 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๑๕ ไทย ภัทรพร โกนิล และ 
วรายุทธ สะโจมแสง 

นาโนเทค 

๑๓๐ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนท่ีมีส วนผสมของ
แอลกอฮอล�เพ่ือกักเก็บสารสําคัญในกลุ มแคโรทีน 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๖ ไทย มัตถกา คงขาว และคณะ นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๓๑ กรรมวิธีการทําแบบพิมพ�ปูนปลาสเตอร�คอมโพสิท
แข็งแรงสูงจากเม็ดแกวมวลเบา 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๗ ไทย อนุชา วรรณกอน  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๑๓๒ วัสดุขั้วแอโนดสําหรับแบตเตอร่ีชนิดลิเทยีม-ซัลเฟอร� 
และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้วแอโนดดังกล าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๐๗๖ ไทย อดิสร เตือนตรานนท�  
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

๑๓๓ กระบวนการตรวจสอบความผิดปกติสายนําสัญญาณ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๐ ไทย มนตรี ชาติพจน� เนคเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๑๓๔ อุปกรณ�ควบคุมอุณหภูมิสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๓ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๕ วิธีการช วยออกตัวบนทางลาดชันสําหรับยานยนต�
ไฟฟ&า 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๔๒ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓๖ กระบวนการเคลือบผิวเหล็กดวยสารประกอบเชิง
โลหะ (Intermetallic compound) ของอะลูมเินียม
สําหรับป&องกันการกัดกร อนที่อุณหภูมิสูง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๗ ไทย จักรกฤษ พงษ�พิสุทธินันท� 
และสินธุ จันทพันธ� 

เอ็มเทค 

๑๓๗ สูตรสําหรับเตรียมยางธรรมชาติวัลคาไนซ�ดวยระบบ
รังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีความใสและมีความแขง็แรง 
และกรรมวิธีการเตรียมยางธรรมชาติวัลคาไนซ�
ดังกล าว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๐๑ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๓๘ กระบวนการเตรียมช้ันส งผ านอิเล็กตรอน โดยใชท อ
นาโนไททาเนียมไดออกไซด�ท่ีเติมแต งดวยเลดซัลไฟด� 
สําหรับเซลล�แสงอาทิตย�เพอรอฟสไกท� 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๙ ไทย พิศิษฐ� คําหน อแกว  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๓๙ อุปกรณ�ทําความสะอาดหัววัดใตนํ้า ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๒ ไทย สมศักด์ิ สุริยะกุล  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค 

สํานักงาน
กลาง 

๑๔๐ อุปกรณ�แกไขรูปแบบขอมูลอักษร ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๖ ไทย สรรพฤทธ์ิ มฤคทัต เนคเทค 

๑๔๑ การเตรียมขั้วไฟฟ&าสามมิติแบบ ๓ ขั้วในหนึ่งช้ินและ
กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ&าดังกล าว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๑ ไทย ธิติมา มธุรส แดเนียลส� 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๒ องค�ประกอบอนุภาคทรานส�เอโทโซมกักเก็บน้ํามัน
หอมระเหยและกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๔ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๔๓ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเคร่ืองคอมพิวเตอร�
สมรรถนะสูง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๙ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน�  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔๔ เช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมสายพันธุ�เอ็นเอฟหาสิบ
ส่ีดัดแปลงพันธุกรรมและวิธีการสรางเช้ือดัดแปลงนั้น 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๔ ไทย สุมาลี กําจรวงศ�ไพศาล 
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๑๔๕ เซลล�ยีสต�ลูกผสม Pichia pastoris สําหรับการผลิต
ไอโซเพนทานอล (3-เมทิล-1-บิวทานอล) 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๑๙๓ ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๔๖ เรือซอนตักขยะผิวน้ํา ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๘ ไทย ธนาภรณ� โกราษฎร�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
CPMO 

๑๔๗ กรรมวิธีการผลิตสารประกอบบิสอินโดลอัลคาลอยด�
ที่ออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือก อโรคจากแบคทเีรียจากเช้ือรา 
Conoideocrella 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๑ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๔๘ วิธีการเตรียมวัสดุพอลิแลคไทด�ซีเมนต�โดยใชการบ ม
ดวยสองกระบวนการ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๗ ไทย สมฤทัย ชรรณษานนท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๔๙ องค�ประกอบของผลิตภัณฑ�ป&องกันรังสี
อัลตราไวโอเลตที่ประกอบดวยอนุภาคพอลิโดพามีน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๒ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๑๕๐ องค�ประกอบอนุภาคลิกนินที่มีคุณสมบัติไม ซึมผ าน
ผิวหนังและป&องกันรังสียูวี 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๐ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๕๑ กรรมวิธีการเตรียมเสนใยนาโนคอมโพสิตของไคติน-
ไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอลล�ที่มีโครงข ายโลหะ
สารอินทรีย� และเสนใยคอมโพสิตท่ีไดจากกรรมวิธี
ดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๕ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๕๒ กรรมวิธีการเพ่ิมคุณค าทางโภชนะของกากมัน
สําปะหลังจากเช้ือยีสต�โดยกระบวนการหมักแบบ
อาหารแขง็เพ่ือใชเปLนวัตถุดิบอาหารสัตว�ทางเลือก 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๔ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๑๕๓ กรรมวิธีการผลิตและทําบริสุทธ์ิของเช้ือเมกะโลไซติ
ไวรัส 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๘ ไทย วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๕๔ ระบบคนหาตําแหน งการกลายพันธุ�แบบโครงสราง
จากขอมูลลําดับเบสสายส้ัน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๒ ไทย ศิษเฎศ ทองสิมา  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๕๕ ระบบสําหรับการตรวจการกลายพันธุ�จากลําดับเบส
แบบทั่วจีโนมและวิธีการดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๓ ไทย วรรณวิสาข� เจริญฉิม  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๕๖ วิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือปาล�มนํ้ามัน ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๑ ไทย ย่ีโถ ทัพภะทัต และ 
Mya Thuzar 

ไบโอเทค 
CPMO 

๑๕๗ องค�ประกอบอนุภาคนาโนนีโอโซมกักเก็บสารสกัด
จากมะขามป&อมและกรดโคจิกแบบเสริมฤทธ์ิ และ
วิธีการเตรียมดังกล าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๓ ไทย ธงชัย กูบโคกกรวด  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๕๘ กระบวนการชุบแข็งเหล็กกลาโดยตรงดวยการชุบ
เคลือบอะลูมิเนียมแบบจุ มรอน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๖ ไทย จักรกฤษ พงษ�พิสุทธินันท� 
และสินธุ จันทพันธ� 

เอ็มเทค 

๑๕๙ เซลล�ยีสต�ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
สําหรับการผลิตสารหอมระเหยกลุ มเทอร�ป.น 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๕ ไทย วีรวัฒน� รังกุพันธุ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖๐ วิธีการแยกสารประกอบแคลเซียมออกจากพ้ืนผิวของ
เซโนสเฟ.ยร� (cenospheres) 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๓๙ ไทย ศรชล โยริยะ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖๑ กรรมวิธีการผลิตและทําบริสุทธ์ิเช้ือเบตาโนดาไวรัส ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๒๔๗ ไทย สโรชา จิตรากร และคณะ ไบโอเทค 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได2รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๗๐ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการจับแยกเช้ือ Listeria 

monocytogenes โดยใชเทคนิคการ
แยกทางอิมมูโนดวยอนุภาคแม เหล็ก 

๐๘/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๒ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 
และคณะ 

ไบโอเทค 
นาโนเทค 
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๒ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเซลลูโลสที่มีรูพรุน
สําหรับรองรับเซลล� 

๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๔ ไทย กตัญชลี ไมงาม  
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนเอทิล
เซลลูโลสดวยเทคนิคการระเหยตัวทํา
ละลายภาย ใตสภาวะลดความดัน ใน
รูปแบบแผ นฟ�ล�ม 

๑๔/๑๒/๒๕๕๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๔ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔ ระบบแยกผลปาล�มออกจากทะลายดวย
วิธีป&อน ฉีก และสลัด 

๑๕/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๕ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕ กระบวนสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะที่
มีคาร�บอนเปLนตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา 
ดวยกระบวนการไฮโดรเทอร�มัล คาร�บอน
ไนเซชัน และการทําใหเอบิชุ ม 
(Impregnation) จากดอกธูปฤาษี 

๐๒/๐๙/๒๕๕๙ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๖ ไทย นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๖ กรรมวิธีการเตรียมเซริซินสายส้ันที่มีฤทธ์ิ
ทางเวชสําอางสูง 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๓ ไทย ธงชัย กูบโคกกรวด  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗ สารประกอบเรืองแสงที่ประกอบดวย
โมเลกุลแกนกลางไตรฟ.นิลเอมีน ก่ิงฟ.นลิ
ลีนเอธินิลีน สําหรับการตรวจหาไซยาไนด� 
และกรรมวิธีการสังเคราะห�สารดังกล าว 

๐๖/๐๑/๒๕๖๐ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๘๗ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๘ หัววัดพลังงานจลน�ของไอออนในพลาสมา ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๕๘ ไทย พิษณุ พูลเจริญศิลป¬ 
และคณะ 

ทีเอ็มซี 

๙ เม็ดบีดติดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะต อยีน
ในระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา และ
กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของ
ยีนหลายชนิดในระบบภูมิคุมกันของกุง
กุลาดําพรอมกันในเวลาเดียวกันดวยการ
ใชเม็ดบีดดังกล าวกับเทคนิคบีดอะเรย� 

๑๗/๑๑/๒๕๕๘ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๓๖ ไทย วณิลดา รุ งรัศมี และ 
โศภชา อารยเมธากร 

ไบโอเทค 

๑๐ กระเบื้องเซรามิกที่มีเถาลิกไนต�เปLน
ส วนประกอบ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๗๒ ไทย จรัสพร มงคลขจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๑ สูตรสารเคลือบที่ประกอบดวยอนุภาคซิ
งค�ออกไซด�ระดับนาโนเมตรร วมกับ
สารประกอบของซิงค�ไพริไทออนที่มีฤทธ์ิ
ตานเช้ือจุลินทรีย�สําหรับวัสดุส่ิงทอ และ
กรรมวิธีการเคลือบสารดังกล าว 

๔/๑๑/๒๕๕๙ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๗ ไทย วิยงค� กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๒ นาโนแท็กสําหรับตรวจจับเซลล�มะเร็ง 
ปากมดลูก 

๑๐/๐๗/๒๕๕๘ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๘ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย�  
และคณะ 

นาโนเทค 
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๑๓ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือสแตฟฟ�โล
คอลคัสออเรียสด้ือยาเมธิซิลินสายพันธุ�ที่
พบบ อยในประเทศไทย 

๑๔/๐๘/๒๕๕๘ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๙ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๔ เสนใยอิเล็กโตรสปiนท่ีมีอนุพันธ�ของคูมา
รินซ่ึงติดกับฮอร�โมนหรือยาปราบศัตรูพืช
ที่สามารถปลดปล อยไดดวยแสงและ
กระบวนการเตรียมเสนใยดังกล าว 

๑๙/๐๘/๒๕๕๙ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๓๐ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๕ ระบบช วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมีย
พาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
จากเคร่ืองตรวจอัตโนมัติและระบบช วย
แปลผลคู เส่ียง 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๐๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๔๓ ไทย ชุมพล งามผิว และคณะ ไบโอเทค 

๑๖ ระบบของไหลจุลภาคสําหรับการเตรียม
ตัวอย าง 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๑๓/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๕๕ ไทย สุพล มนะเกษตรธาร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๗ วิธีการเตรียมขอมูลสําหรับการ
ประมวลผลเพ่ือรูจําใบหนา 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๙๓ ไทย นลพรรษ วงแหวน  
และคณะ 

เนคเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๘ สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร�จากดินแดง
และของเสียอุตสาหกรรม 

๑๓/๑๑/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๗ ไทย ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๙ ชุดทดสอบสําหรับตรวจหาเช้ือวัณโรคด้ือ
ยาหลายขนานดวยวิธีนิวคลีอิกแอซิดอิมมู
โนโครมาโตกราฟ.ชนิดการไหลดานขาง
และกรรมวิธีการตรวจดังกล าว 

๑๔/๐๘/๒๕๕๘ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๙๔ ไทย ธารารัชต� ธารากุล 
และคณะ 

ไบโอเทค 
นาโนเทค 

๒๐ กระบวนการสรางขั้วนําไฟฟ&าฟ�ล�มบาง
ชนิดโปร งแสง 

๒๙/๐๔/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๖ ไทย พิศิษฐ� คําหน อแกว  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๒๑ เคร่ืองกรองน้าํที่มีท อยางพลาสติกซิลิโคน
สําหรับยึดไสกรอง 

๑๐/๐๖/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๔๘ ไทย กฤชแกว สมตน และ
จรัสพร มงคลขจิต 

เอ็มเทค 

๒๒ ซองบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติท่ีมีฤทธ์ิ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย� 

๒๒/๐๗/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๕ ไทย รวีวรรณ ถิรมนัส  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ สารออกฤทธิ์ไล ยุงไรกล่ินชนิดเขมขน
สําหรับการประยุกต�ใชในผลิตภัณฑ�ไล ยุง 

๑๙/๐๘/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๕๐ ไทย ชญานันท� เอี่ยมสําอางค� 
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๔ สูตรส วนผสมสําหรับผลิตภัณฑ�ไล ยุงชนิด
เกิดนาโนอิมัลช่ันไดเอง 

๕/๐๘/๒๕๕๙ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๙๕ ไทย สาธิตา ตปนียากร 
และอิศรา สระมาลา 

นาโนเทค 

๒๕ แผ นเสนใยนาโนเรืองแสงสําหรับทดสอบ
ไอออนโลหะหนักในน้ํา และกรรมวิธีการ
เตรียมแผ นเสนใยดังกล าว 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๑๙/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๖๙ ไทย จิตาภา สําราญจิตต� 
และวรล อินทะสันตา 

นาโนเทค 
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๒๖ อุปกรณ�ปรับค าความถูกตองของตัวแปลง
สัญญาณอนาล�อคเปLนดิจิตอล 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๔๑ ไทย ประกอบ โกเมศวรากุล 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๗ อุปกรณ�จับยึดเคร่ืองมือในสถานเล้ียงสัตว�
ขนาดเล็ก 

๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๗๘ ไทย เกียรติกอง สุวรรณกิจ 
และศุภกิจ วรศิลป¬ชัย 

เอ็มเทค 

๒๘ อุปกรณ�กระตุนการขยายรูเย่ือหุมผนัง
เซลล�ไข สัตว�น้ําดวยสัญญาณไฟฟ&า 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๑๖ ไทย คทา จารุวงศ�รังสี และ
อดิสร เตือนตรานนท� 

เนคเทค 

๒๙ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซอน
ของวัสดุดูดซับพอลิเมอร�สําหรับดูดซับ
โลหะหนัก 

๒๖/๐๘/๒๕๕๙ ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๗๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
เสาวลักษณ� เฉลียวเลิศอําพล 

นาโนเทค 

๓๐ สูตรผสมเอนไซม�สําหรับปรับสมบัติรีโอโล
ยีของมันสําปะหลังในการหมักแบบ
ปริมาณของแขง็สูงเพ่ือการผลิตเช้ือเพลิง
ชีวภาพและสารเคมี 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๓๙ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา 
และคณะ 

ไบโอเทค 
เอ็มเทค 

๓๑ กระบวนการสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยา
โลหะบนตัวรองฐานรับคาร�บอนที่นาํ
ไฟฟ&า         จากดอกธูปฤาษีดวย
กระบวนการไฮโดรเทอร�มัลคาร�บอนไนเซ
ชันและการชุบโลหะดวยไฟฟ&า 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๔๐ ไทย ปริญญา ผ องสุภา  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๓๒ ระบบติดตามพาหนะ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๔๙ ไทย กิตติศักด์ิ ออมทรัพย� เนคเทค 

๓๓ โมโนโคลนอลแอนติบอดีจาํเพาะเจาะจง
ต อเช้ือ L.monocytogenes 

๒๒/๐๕/๒๕๕๖ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๕๘ ไทย อรประไพ คชนันทน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๔ กระบวนการผลิตเซรามิกส�แบบแผ น
แหวนขนาดใหญ ชนิดอลูมินาดวยเทคนิค
หล อแบบตัน 

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๘๙ ไทย กฤชแกว สมตน  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๕ เซลล�แบคทีเรียตนแบบจากเช้ืออีโคไล
พร องยีนไธเอ ยีนโฟลเอ และยีนโทลซี ที่
มีการแสดงออกของยีนไดไฮโดรโฟเลตรี
ดักเตส-ไธมิดิเลทซินเทสของเช้ือท็อก
โซพลาสม า กอนดิไอ 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๕๒ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๓๖ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือ
แบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส เบรวิส 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๒๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๓๗ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชใหทนทาน
ต อสภาพดินเปLนกรด (ดินเปร้ียว) ดวย
การใชกรดร วมกับสารก อการกลายพันธุ�
และคล่ืนอุลตราโซนิก 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๓๗๖๘ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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๓๘ องค�ประกอบเนื้อดินสําหรับขึ้นรูปโดย
วิธีการหล อ 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๓๗๖๖ ไทย อนุชา วรรณกอน  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๙ กระบวนการควบคุมการใหบริการผ าน
เครือข ายคอมพิวเตอร� 

๒๘/๑๒/๒๕๕๙ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๖ ไทย ชาญชัย จันฤาชัย  
และคณะ 

เนคเทค 

๔๐ กรรมวิธีการสังเคราะห�อนุพันธ�ควอเทอร�
ไนซ�เบตาไซโคลเดกตรินไคโตซานแบบไม 
มีก่ิง 

๕/๐๘/๒๕๕๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๔๐ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๔๑ วิธีการจัดการขอมูลเพ่ือเขาคิวและ
ประมวลผล 

๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๖๔ ไทย กําธร ไกรรักษ� และ
คณะ 

เนคเทค 

๔๒ ไฮโดรไซโคลนสําหรับแยกเม็ดแป&งมัน
สําปะหลังออกจากของเหลวและ
ส่ิงเจอืปน 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๗ ไทย กาญจนา แสงจันทร� 
และวรินธร สงคศิริ 

ไบโอเทค 

๔๓ ระบบตรวจวัดก�าซจากลมหายใจขนาด
พกพา 

๙/๐๓/๒๕๖๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๓๙ ไทย สรวง สมานหมู   
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค 

๔๔ ระบบบําบัดน้ําแบบน้าํหมุนเวียนสําหรับ
เล้ียงสัตว�น้ํา 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๕ ไทย สรวิศ เผ าทองศุข  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๔๕ เคร่ืองนวดเมล็ดพืช ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๙๐ ไทย พันธวัฒน� ไชยวรรณ� สํานักงาน
กลาง 

๔๖ อุปกรณ�กําเนิดจํานวนสุ มและทดสอบ
คุณสมบัติของจาํนวนสุ ม 

๓๐/๐๙/๒๕๕๗ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๑ ไทย เกียรติศักด์ิ ศรีพิมานวัฒน� 
และคณะ 

เนคเทค 

๔๗ น้ํายาสําหรับการเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมแบบพรอมใช 

๕/๐๙/๒๕๕๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๗ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๘ ระบบควบคุมความช้ืนแบบฉับพลันขนาด
เล็ก 

๘/๐๑/๒๕๕๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๘ ไทย วิทวัส แยมวงษ�  
และคณะ 

เนคเทค 

๔๙ ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮ
กซะวาเลนซ�โครเมียม 

๑๓/๐๒/๒๕๕๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๓๖ ไทย ศุภมาส ด านวิทยากุล 
และอารี ธนบุญสมบัติ 

เอ็มเทค 

๕๐ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชใหทนต อ
สภาพแวดลอมไม เหมาะสม ดวยการใช
ไฟฟ&ากระแสตรงร วมกับการใชสารก อการ
กลายพันธุ� 

๔/๐๙/๒๕๕๘ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๓ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๑ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถัง
หมักโดยยีสต�ทนรอน Ogataea 

thermomethanolica ท่ีผ านการ
ดัดแปลงพันธุกรรมดวยระบบควบคุม
แบบการแสดงออกตลอดเวลา 

๖/๑๑/๒๕๕๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๙ ไทย นิรันดร� รุ งสว าง  
และคณะ 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๕๒ ระบบแนะนาํขอมูลโดยการสรางเว็บ
เซอร�วิสอัตโนมัติ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๘๕ ไทย มารุต บูรณรัช เนคเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๕๓ แผ นแปะเสนใยนาโนที่มีส วนประกอบ
ของเสนใยจากสารสกัดธรรมชาติ สําหรับ
ใชลดฝ&า กระ จุดด างดํา 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๒ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๔ ระบบบริหารจัดการฟาร�มสัตว�น้ํา ๒/๐๖/๒๕๖๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๘๔ ไทย นิฏฐิตา เชิดชู CPMO 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๕๕ แอปตาเมอร�ที่มีความจาํเพาะต อโปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมิน และชุดตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน โดย
ใชเทคนิคเคมีไฟฟ&าร วมกับแอปตาเมอร� 

๐๑/๐๕/๒๕๕๘ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๔๑๐๒ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๖ วัคซีนภูมิแพไรฝุ�นชนิดหยอดทางปาก ๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๔๑๐๐ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๗ กรรมวิธีย อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสดวย
เอนไซม�ย อยผนังเซลล�พืชร วมกับ
เอนไซม�ไลติกโพลีแซกคาร�ไรด�โมโนออกซิ
จิเนสชนิดรีคอมบิแนนท� 

๑๙/๐๕/๒๕๖๐ ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๔๑๐๑ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๘ กระบวนการควบคุมเพล้ียไฟพริกดวยสาร
ชีวภัณฑ� 

๒๘/๐๔/๒๕๖๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๔๑๓๐ ไทย จีรภา ปiญญาศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๙ ระบบแนะนาํขอมูล ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๒๐๐ ไทย ธเนศ เรืองรจิตปกรณ� 
และมารุต บูรณรัช 

เนคเทค 

๖๐ เสนใยผสมสังเคราะห�แบบไซด�บายไซด� 
(side by side) จากพอลิโพรพิลลีนคอม
พอสิทและกระบวนการผลิตเสนใย
ดังกล าว 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๓๐๑ ไทย วรล อินทะสันตา และ
บรรณกร สัณฐมิตร 

นาโนเทค 

๖๑ องค�ประกอบของเจลอเิล็กโทรไลต�ชนิด
เกลือโพแทสเซียมคลอไรด�สําหรับ
อุปกรณ�ไฟฟ&าเคมี และกระบวนการ
เตรียมเจลอเิล็กโทรไลต�ดังกล าว 

๑๐/๐๒/๒๕๖๐ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๓๐๒ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ นาโนเทค 

๖๒ อุปกรณ�และวิธีการสําหรับการถ ายโอน
ขอมูลจากยานพาหนะไฟฟ&า 

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๒๕๖ ไทย สันติพงศ� ครุกานันต� 
และคณะ 

เนคเทค 

๖๓ พลาสมิดพาหะสําหรับการผลิตโปรตีน
เป&าหมายจากน้ําตาลซูโครสโดยเซลล�เจา
บานยีสต� Ogataea spp. 

๑๗/๐๓/๒๕๖๐ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๒๕๘ ไทย เอกชัย ภูสีน้ํา และคณะ ไบโอเทค 

๖๔ องค�ประกอบอเิล็กโทรไลต�ชนิดเกลือ
โพแทสเซียมคลอไรด�สถานะเจลจากอะ
กาโรสสําหรับอุปกรณ�ไฟฟ&าเคมี และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลต�ดังกล าว 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๒๕๗ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๖๕ ระบบไฮโดรเทอร�มัลคาร�บอไนเซชัน
แบบต อเนื่อง 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๑๙๙ ไทย ขจรศักด์ิ เฟ¡£องนวกิจ 
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖๖ สายอากาศแถวลําดับไดโพลแบบพับสอง
ย านความถี่โดยแยกการทํางานต อกัน
แบบมีทิศทางสําหรับวิทยุส่ือสาร 

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๓๐๐ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ� 
และคณะ 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖๗ กระบวนการตรวจเช้ือเห็ดเผาะ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๑๙๘ ไทย ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖๘ ระบบการระบุและจําแนกสป.ชีส�ของเช้ือ
ก อโรคในอาหารหลายชนิดพรอม ๆ กัน
ดวยเทคนิคบีทอะเรย� และกรรมวิธี
ดังกล าว 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๔๓๐๓ ไทย รัฐพล เฉลิมโรจน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖๙ กรรมวิธีการเตรียมถ านกัมมันต�ที่เจือดวย
อนุภาคนาโนของโลหะสําหรับดูดซับ 
ไอปรอท 

๑๑/๐๕/๒๕๖๐ ๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๔๓๑๘ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗๐ อนุพันธ�ฟ.นิลเบนซิลอีเทอร�ที่ยับย้ังการ
ทํางานของเอนไซม�ไทโรซีเนส และ
กรรมวิธีสังเคราะห�อนุพันธ�ดังกล าว 

๖/๐๑/๒๕๖๐ ๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๔๓๑๗ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 

 

ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค2าในและต/างประเทศ จํานวน ๒๐ คําขอ 

ลําดับ ช่ือความลับทางการค2าท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ สูตรน้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามากสําหรับผสม
กับแอสฟiลท� 

๑๕/๐๑/๒๕๖๑ TS60MT00119 ไทย ฉวีวรรณ คงแกว  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒ กระบวนการผลิตสูตรเอนไซม�ทนรอนและเพ่ิม
ความเสถียรจากเช้ือรา Aspergillus niger 
BCC4525 เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารไก เนื้อ 

๘/๐๑/๒๕๖๑ TS60BT00120 ไทย นกุล รัตนพันธ� และคณะ ไบโอเทค 

๓ กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาแบบปฏิกิริยา
ไม ต อเนื่อง 

๒๖/๐๓/๒๕๖๑ TS61NN00121 ไทย พิศิษฐ� คําหน อแกว และ 
ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 

นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๔ ถังหมักสําหรับการผลิตยาแกไอแผนโบราณ ๑๖/๐๕/๒๕๖๑ TS61BT00136 ไทย กอบกุล เหล าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕ คอมเปาด�โพลีเอทธิลีนความหนาแน นตํ่าที่มี
คุณสมบัติชอบน้ําสําหรับผลิตภัณฑ�ฟ�ล�ม 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ TS61MT00125 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ 
กิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา  

เอ็มเทค 
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ลําดับ ช่ือความลับทางการค2าท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

๖ คอมเปาด�โพลีโพรพีลีนที่มีคุณสมบัติชอบน้ํา
สําหรับผลิตภัณฑ�ฟ�ล�ม 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ TS61MT00130 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ 
กิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา  

เอ็มเทค 

๗ กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม วงในเชิงพาณิชย� ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00123 ไทย สิทธิโชค วัลลภาทิตย�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ การพัฒนาสูตรเอนไซม�ไฟเทสเพ่ิมประสิทธิภาพทน
รอนและความเสถียร 

๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00124 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๙ กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม วงกล่ินรสธรรมชาติ ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00127 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๐ สูตรผงสังขยามันเทศสีม วงสําเร็จรูปทางการคา ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00128 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ สูตรผงสังขยามันเทศสีม วงสําเร็จรูปกล่ินรส
ธรรมชาติ 

๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00129 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๒ ฟ�ล�มที่มีสมบัติในการป&องกันกล่ินและป&องกันการ
เกิดฝ&า 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ TS61MT00135 ไทย วิชชุดา เดาด�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๓ สูตรอาหารเล้ียงเช้ือสําหรับผลิตโปรตีน Vip3 ๑๙/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00141 ไทย มงคล อุตมโท และคณะ ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๔ กระบวนการผลิตเซลล�ยีสต�โพรไบโอติคในระดับ
อุตสาหกรรม ดวยการหมักแบบเหลว สําหรับใช
เปLนสารเสริมในอาหารสัตว� 

๑/๐๘/๒๕๖๑ TS61BT00140 ไทย กอบกุล เหล าเทง 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๕ กระบวนการสกัดลิกนินที่มีปริมาณของเสียตํ่า ๒๘/๐๘/๒๕๖๑ TS61BT00142 ไทย จักรพล สุนทรวราภาส  ไบโอเทค 

๑๖ สูตรน้ํายางขนสําหรับทําผลิตภัณฑ�โฟมยาง ๒๘/๐๘/๒๕๖๑ TS61MT00153 ไทย ฉวีวรรณ คงแกว  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗ สูตรเม็ดโพลิเมอร�คอมพาวด�ที่มีสีคงทนต อสภาวะ
แวดลอมและสะทอนแสงที่ช วงคล่ืนจาํเพาะ 

๒๑/๐๙/๒๕๖๑ TS61MT00139 ไทย จุรีรัตน� ประสาร  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๘ สูตรแป&งผสมจากฟลาวมันสําปะหลังท่ีมไีซยาไนต�
ตํ่าเพ่ือทําขนมปiงสีนํ้าตาลปราศจากกลูเตน 

๕/๐๙/๒๕๖๑ TS61MT00146 ไทย เก้ือกูล ป�ยะจอมขวัญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๙ สูตรสําหรับทําวัสดุยางธรรมชาติแข็งพิเศษ ๑๗/๐๙/๒๕๖๑ TS61MT00157 ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๐ กระบวนการบ มวัสดุยางธรรมชาติแข็งพิเศษ ๑๗/๐๙/๒๕๖๑ TS61MT00158 ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 
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ช. รายชื่อผังภูมิวงจรรวมที่ได2รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ือผังภูมิวงจรรวม วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ วงจรตรวจสอบการซอนกันในแนวต้ังของ 
รูเช่ือมต อระหว าง contact กับ Via1 

๙/๐๖/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘ ไทย อนุชา เรืองพานิช  
และคณะ 

เนคเทค 

๒ วงจรวัดหาความเขมสนามแม เหล็กใน
ทิศทางต้ังฉากกับวงจร 

๙/๐๖/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๙ ไทย อนุชา เรืองพานิช  
และคณะ 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

 

ซ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ2มครองพันธุ*พืชในและต/างประเทศ จํานวน ๑๔ คําขอ 

ลําดับ ช่ือพันธุ*พืชท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือนักปรับปรุงพันธุ* ศูนย* 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑ พริกขี้หนูผลใหญ  G44 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๘/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๒ พริกขี้หนูผลใหญ  G09 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๗/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๓ พริกขี้หนูผลใหญ  G01 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๖/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๔ พริกขี้หนูผลใหญ  C_99 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๕/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๕ พริกขี้หนูผลใหญ  C_87 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๔/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๖ พริกขี้หนูผลใหญ  C_73 ๑๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๑๙๓/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๗ พริกขี้หนูผลใหญ  R124 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๑๔/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๘ พริกขี้หนูผลใหญ  D124 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๑๓/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๙ พริกขี้หนูผลใหญ  R102 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๑๒/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๑๐ พริกขี้หนูผลใหญ  D102 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๑๑/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๑๑ พริกขี้หนูผลใหญ  R61 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๑๐/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๑๒ พริกขี้หนูผลใหญ  D61 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๐๙/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๑๓ พริกขี้หนูผลใหญ  R56 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๐๘/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 

๑๔ พริกขี้หนูผลใหญ  D56 ๒๙/๐๘/๒๕๖๑ ๑๒๐๗/๒๕๖๑ ไทย บุบผา ใจเที่ยง CPMO 
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ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได2รับ จํานวน ๖๒ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ2าของผลงาน หน/วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๒๕ รางวัล 

๑ ไดรับคัดเลือกเปLนตัวแทนประเทศไทย ประจําป. ๒๕๖๑  
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย� สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย�  
เพ่ือเขาร วมกิจกรรมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ระหว างวันที่ 
๒๔- ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ�
สาธารณรัฐเยอรมนี 

- ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 

๒ รางวัลยอดเย่ียม Chairman’s Award จากกองทุนความร วมมือ
นิวตัน ยูเค-ไทย เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจกัรประจําประเทศไทย  

เครือข ายวิจัยเพ่ือสุขภาพกุง 
(International Networks for Shrimp 
Health: INSH) 

กัลยาณ� แดงต๊ิบ ไบโอเทค 

๓ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน “11th International 
Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

ระบบการนําส งสารที่แตกตัวไดเอง 
(SEDDS : Self Emulsifier Drug 
Delivery System)  

กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๔ รางวัลเหรียญทอง (Golden Prize) จากงาน “11th 
International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” 
ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐ
โปแลนด� 

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรง
เป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๕ รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จากประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ในงาน “11th International Warsaw 
Invention Show (IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรง
เป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๖ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension)  
จากประเทศโรมาเนีย ในงาน “11th International Warsaw 
Invention Show (IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

ไข ออกแบบได  กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๗ รางวัล Special Award จากประเทศโรมาเนีย ในงาน “11th 
International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” 
ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐ
โปแลนด� 

ไข ออกแบบได  กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๘ ไดรับมอบเหรียญรางวัล RONPAKU : JSPS RONPAKU Medal 
Award จากงาน 9th General Assembly of the JSPS Fellow 
Alumni Association of Thailand (JAAT) – JSPS - NRCT – 
RONPAKU Medal Award Ceremony ซ่ึงจัดโดยหน วยงาน 
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)  
เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด� 
กรุงเทพมหานคร 

Developing a Research Framework 
and Methodology of Social Life 
Cycle Assessment in Thailand 

เสกสรร พาป&อง เอ็มเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ2าของผลงาน หน/วยงาน 

๙ รางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการ 
The 20th IEEE International Conference on Advanced 
Communications Technology (ICACT) ณ Elysian 
Gangchon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว างวันที่ ๑๑-๑๔ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 

Recent Challenges, Trends, and 
Concerns Related to IoT Security: 
An Evolutionary Study  

ชาลี วรกุลพิพัฒน� 
เอกฉันท� รัตนเลิศนุสรณ�  
พิทักษ� แท นแกว 

เนคเทค 

๑๐ ไดรับรางวัลศิษย�เก าสหราชอาณาจักรดีเด นประจําป. ๒๕๖๑ 
สาขาผูประสบความสําเร็จดานความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  
เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราช
อาณาจักรประจาํประเทศไทย 

- อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย นาโนเทค 

๑๑ ไดรับการคัดเลือกเปLน Young Affiliates ของ The World 
Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร�
การเกษตร เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

การพัฒนาเทคโนโลยีในการคนหา
เครื่องหมายโมเลกุลสนิป 

วิรัลดา  ภูตะคาม ไบโอเทค 

๑๒ ไดรับการคัดเลือกเปLน Young Affiliates ของ The World 
Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร� 
เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

- คทา จารุวงศ�รังสี  เนคเทค 

๑๓ รางวัลที่ ๒ ประเภท Competitive pitch จากงาน Final 
pitches โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 
2018 เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

High Precision Sound Absorber สมพงษ�  ศรีมโน
เสาวภาคย� 

เอ็มเทค 

๑๔ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ ๑๑-๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๑  

การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเปLน
วัสดุดูดซับน้ํามันและตัวทําละลายอินทรีย� 

ณัฏฐพร พิมพะ  
วิยงค� กังวานศุภมงคล  
ชุติมา ศรีสิทธิรัตน�กุล  
เสาวลักษณ� เฉลียวเลิศอํา
พล  

นาโนเทค 

๑๕ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ ๑๑-๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๑  

อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสําหรับการป&องกัน
และรักษาการติดเช้ือในระบบทางเดิน
หายใจในสัตว�เศรษฐกิจ 

ธีรพงศ�  ยะทา  
อุรชา  รักษ�ตานนท�ชัย  
ณัฏฐิกา  แสงกฤช  
สุวิมล  สุรัสโม  
ชญานันท� เอี่ยมสําอางค�  
คทาวุธ  นามดี  
จักรวาฬ  ยศถาวรกุล 

นาโนเทค 

๑๖ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน “46th 

International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว าง
วันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑  

แผ นเสนใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและ
แผ นกรองนาโนที่มีความแขง็แรง ทนทาน
ขนาดเล็กและบางพิเศษจากเสนใยนาโน
สําหรับการกําจัดวัณโรค 

วรล  อินทะสันตา  
อัจฉรา  แป&งอ อน  
ชุติมา  วาณิชวัฒนเดชา  
จิระพงษ� อารินทร�  
นครินทร� ทรัพย�เจริญดี 

นาโนเทค 

๑๗ รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จากงาน “46th 

International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว าง
วันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑  

ปุ�ยควบคุมการปลดปล อยเคลือบดวยฟ�ล�ม
พอลิเมอร�นาโนคอมโพสิทที่ย อยสลายได
ทางชีวภาพ 

วิยงค�   กังวานศุภมงคล  
สุวัชชัย  จรัสโสภณ  
กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล  

นาโนเทค 
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กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล  
ธนกร วิรุฬมงคล 

๑๘ รางวัล Young Asian Biotechnologist Prize 2018 จาก The 
Society for Biotechnology เม่ือวันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๑  
ณ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุ�น 

Exploration of lignocellulose 
degrading enzymes from hidden 
bioresource for biorefinery and 
green industries 

วีระวัฒน�  แช มปรีดา ไบโอเทค 

๑๙ รางวัลนักวิจัยรุ นใหม และรุ นกลาง (early- and mid-career 
scientists) จากงาน 17 Talented Scientists Selected for 
2018/2019 ASEAN Science and Technology Fellowship 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ�ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย 

Excellent track record of 
achievements and potential to 
advance science-based policy-
making in ASEAN 

นุวงศ�  ชลคุป เอ็มเทค 

๒๐ รางวัลโปสเตอร�ดีเด น (Best Poster Award) จากงาน MSAT 
10th International Conference on Materials Science and 
Technology ระหว างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

Effect of Basalt Addition and Curing: 
Conditions on the Strength 
Development of Geopolymers. 

พิมพ�พรรณ  เห็นประเสริฐแท  
ดวงเดือน อาจองค�  
ภาวดี อังค�วัฒนะ  
ปiตมาภรณ� ธิมากุล 

เอ็มเทค 

๒๑ รางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร�ดีเด น (Best 
Poster Award) จากงาน MSAT 10th International 
Conference on Materials Science and Technology 
ระหว างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

โครงการการพัฒนาอาหารที่ปรับเนื้อ
สัมผัสใหบดเค้ียวง ายและกลืนง ายสําหรับ
ผูสูงอายุ/ ผลของความเขมขนของ
แคลเซียมต อสมบัติรีโอโลยีและพฤติกรรม
ต อแรงเฉือนขนาดใหญ แบบไดนามิกส�ของ
เจลผสมของโลว�เอซิลเจลแลน 
คอนยัคกลูโคแมนแนนและ แซนแทนกัม 

ธิดารัตน� มากมูล 
อศิรา เฟ¡£องฟูชาติ 
นิสภา ศีตะปiนย� 

เอ็มเทค 

๒๒ รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (Silver medal) และ
ประกาศนียบัตร (Certificate of Appreciation) จากงาน  
The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว างวันท่ี ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

พี ลิกนิน แคร� จักรพล สุนทรวราภาส ไบโอเทค 

๒๓ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก จากการ
ประชุมวิชาการ 20th International Conference on 
Biotechnology, Chemical Engineering and Life Science 
ประจําป. ๒๕๖๑ ระหว างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง
บาร�เซโลน า ประเทศสเปน 

Effects of Ophiocordyceps 

dipterigena BCC 2073 β-glucan as a 
prebiotic on the in vitro growth of 
probiotic and pathogenic bacteria 

ไว ประทุมผาย  
ปราณี ราชเทวี 

ไบโอเทค 

๒๔ รางวัล JSPS HOPE Fellow จาก Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) ในงาน 10th HOPE Meeting 
with Nobel Laureates  เมืองโยโกฮาม า ประเทศญ่ีปุ�น ระหว าง
วันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

- ตองใจ ชูขจร เอ็มเทค 

๒๕ รางวัล Poster Presentation Award จากงาน International 
Conference on Science and Technology of Emerging 
Materials 2018 ระหว างวันท่ี ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมฮอลิเดย� อินน� พัทยา จงัหวัดชลบุรี 

Effect of carbon addition on 
microstructure and properties of 
boron-containing  steel sintered 
under different atmospheres 

เรืองเดช  ธงศรี  
นาตยา ต อแสงธรรม  
มนภาส มรกฎจินดา  

เอ็มเทค 
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ธัญพร ยอดแกว  
พงษ�ศักด์ิ วิลา 

ระดับชาติ จํานวน ๓๗ รางวัล 

๒๖ รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ “สมาคมวิจัยวัสดุแห งประเทศไทย  
คร้ังท่ี ๑” โดยสมาคมวิจัยวัสดุ ร วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
และหน วยงานต างๆ ระหว างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ หองแกรนด�ฮอลล� โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม   

Solution processes for printable 
solar cells with organic/inorganic 
semiconducting materials 

อนุศิษย� แกวประจักร� นาโนเทค 

๒๗ รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุม
วิชาการ นานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� ประจาํป. 
๒๕๖๐ ระหว างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อิมแพค 
ฟอร่ัม เมืองทองธาน ีจงัหวัดนนทบุรี 

Innovative Strategy for the Oral 
Delivery of Tilmicosin Antimicrobial 
Agent using Nanoscale Carrier 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๒๘ รางวัล Best Poster Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย�ประชุมดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม  

การเตรียมตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา
คาร�บอนจากใบธูปฤาษีสําหรับปรับปรุง
คุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล 

ปานชีวา อุดมทรัพย� 
นุวงศ� ชลคุป 
ดลฤดี จารุวัฒน� 
อภิลักษณ� เอียดเอื้อ 

เอ็มเทค 

๒๙ รางวัล Best Poster Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย�ประชุมดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม  

Development of SERS based 
biosensor using gold nanorods for 
cancer screening 

สุวัสสา  บํารุงทรัพย� นาโนเทค 

๓๐ รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) หรือ 
ผลงานซอฟต�แวร�ดีเด นแห งชาติ ในกลุ ม Government & Public 
Sector จากงานประกวดซอฟต�แวร� TICTA Awards 2017  
จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยผูไดรับ
รางวัลชนะเลิศในแต ละกลุ ม ไดรับสิทธ์ิเปLนตัวแทนเขาแข งขัน 
Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2017 ระหว าง
วันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศบังกลาเทศ 

แพลตฟอร�มสรางบริการ Web API อย าง
อัตโนมัติจากไฟล�ชุดขอมูลเป�ดภาครัฐ 
(Open Government Data as a 
Service Platform) 

มารุต บูรณรัช 
ปiฐมา กระต ายทอง 

เนคเทค 

๓๑ รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research  
จากงานประชุมวิชาการประจาํป. ๒๕๖๐ จัดโดยสมาคมความ
พิการปากแหว งเพดานโหว  ใบหนา และศีรษะแห งประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด� จังหวัด
พิษณุโลก 

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ 
(Automatic Articulation: AAT) 

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธานี 
กัลยาณี มกราภิรมย� 
นันทิยา อุปนาศักด์ิ 

เนคเทค 

๓๒ รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research จาก
งานประชุมวิชาการประจําป. ๒๕๖๐ จัดโดยสมาคมความพิการ
ปากแหว งเพดานโหว  ใบหนาและศีรษะแห งประเทศไทย ไทย  
เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมท็อปแลนด� จังหวัด
พิษณุโลก 

การเปรียบเทียบวัสดุสําหรับเคร่ืองมือ
ประเมินเสียงส่ันพองในเด็กปากแหว ง
เพดานโหว  

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธานี 
กัลยาณี มกราภิรมย� 

เนคเทค 
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๓๓ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ นใหม  จากงานประกาศผลรางวัลนัก
เทคโนโลยีดีเด น และนักเทคโนโลยีรุ นใหม  ประจําป. ๒๕๖๐  
จัดโดยมูลนิธิส งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ� เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม พลาซ า  
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร 

การคนหาและจีโนไทป¬ เคร่ืองหมาย
โมเลกุลสนิปแบบทั่วทัง้จีโนมดวย
เทคโนโลยี genotyping-by-sequencing 
(GBS) 

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

๓๔ 
 

รางวัลนักวิจัยดีเด นดานยุทโธปกรณ� ประจําป. ๒๕๖๐ รางวัล
ดีเด นอันดับ ๑ จากพิธีมอบโล รางวัล ประกาศนียบัตร ผลงานวิจัย 
หน วยวิจัยดีเด น ทบ. ประจาํป. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร 

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอร่ี 
และเครื่องชาร�จแบตเตอร่ี ของ ป.๑ พัน. 
๓๑ รอ.  

พิมพา ล้ิมทองกุล 
วิศาล ลีลาวิวัฒน� 
จิราวรรณ มงคลธนทรรศ 
มานพ มาสมทบ 
ภูวนาถ ปรมาพจน� 
พรอนงค� พงษ�ไพบูลย� 
ภัทรกร รัตนวรรณ� 
เมทนี กิจเจริญ 
พีระพงศ� ฟiกเขียว 
กิตติพงศ� เกษมสุข 

เอ็มเทค 
เนคเทค 

๓๕ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี
มาก ประจําป. ๒๕๖๑ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ระบบตรวจวัดกล่ินแอมโมเนียและคนหา
ตําแหน งร่ัวแบบโครงข ายไรสายบน
เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตในทุกสรรพส่ิง 

อดิสร เตือนตรานนท�  
ณัฐพล วัฒนวิสุทธ์ิ  
ทวี ป³อกฝ&าย 
ขวัญดารา มธุรส 

เนคเทค 

๓๖ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี
มาก สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๑  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติ
และซิลิกาดวยเทคนิค in situ sol-gel 

ป�ยะดา สุวรรณดิษฐากุล เอ็มเทค 

๓๗ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี 
สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๑  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

สูตรผสมสารชีวบําบัดภัณฑ�สําหรับย อย
สลายคราบปนเป¡¢อนน้ํามัน 

สมเกียรติ เตชกาญจนา
รักษ� 

ไบโอเทค 

๓๘ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด น ประจาํป. 
๒๕๖๐ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑  
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

หองปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบน
ชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสําหรับการ
ตรวจวิเคราะห�ทางเคมีอย างรวดเร็ว 

อดิสร เตือนตรานนท� 
อนุรัตน� วิศิษฏ�สรอรรถ 
จันทรเพ็ญ ครุวรรณ� 

เนคเทค 

๓๙ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก  
สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๐  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

การเพ่ิมมูลค าชานออย: การสกัดเซลลูโลส
และนาโนเซลลูโลส และการประยุกต�ใช
เปLนวัสดุทางการแพทย� 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 
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๔๐ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก  
สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนใน
เช้ือมาลาเรียโดยไรโบไซม�กลิมเอสและการ
ประยุกต�ใชเพ่ือการพัฒนายา 

ชัยรัตน� อุทัยพิบูลย� 
ฟ�ลิป เจมส� ชอว� 
ปาริชาต พรหมณะ 
ชยาภัสร� วงษ�สมบัติ 
อัยดา อรุณศรี 
นวพร โปษยะพิสิษฐ� 
จุฑารัตน� เพ็งอน 
สุมาลี กําจรวงศ�ไพศาล 
ยงยุทธ ยุทธวงศ� 
วรางคณา สงสังข�ทอง 

ไบโอเทค 

๔๑ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี  
สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๐  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลและการ
สรางแผนที่พันธุกรรมเพ่ือคนหา
เครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ�กับ
ความสูงของลําตนในปาล�มน้าํมัน 

วิรัลดา ภูตะคาม  
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๔๒ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี  
สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐  
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

กลไกการยับย้ังการเพ่ิมจํานวนของไวรัส
ไขหวัดใหญ ชนิดเอ ในกรณีติดเช้ือร วมกับ
ไขหวัดใหญ ชนิดบี 

อนันต� จงแกววัฒนา 
พีร� จารุอําพรพรรณ 
จรัสพิมพ� นาคพุก 
อัศวิน วานิชชัง 

ไบโอเทค 

๔๓ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร�
การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การวัดปริมาณน้ําตาลบนอัลบูมินเพ่ือ
ติดตามภาวะเบาหวาน 

เดือนเพ็ญ จาปรุง 
ศศินี บุณยรัตพันธุ� 
ธิติกร บุญคุม 
ขุนเสก เสกขุนทด 
ภัทราพร ลักษณ�สิริกุล 
ประภาศิริ พงษ�ประยูร 
ชยาชล อภิวาท 
เกียรตินิดา ตรีรัตน�ตระกูล 

นาโนเทค 

๔๔ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดีมาก  
สาขาวิทยาศาสตร�กายภาพและคณิตศาสตร� ประจําป. ๒๕๖๐ 
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ฟ�สิกส�ของไวรัส อุดม แซ อึ่ง ไบโอเทค 

๔๕ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดี  
สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐ จากงานวันนัก
ประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ 
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาความผิดปกติของเซลล�สมองโดย
ไม ใชสมองของผูป�วยกลุ มอาการวิลเลียม 

ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 
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๔๖ รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนิเทศศาสตร� จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑  
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

NavTU : แอปพลิเคชันนําทางบนมือถือ
แอนดรอยด�สําหรับผูพิการไทยทางการ
มองเห็น 

วุฒินันต� หลงเจริญ  เนคเทค 

๔๗ รางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร�การแพทย� การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�
การแพทย� คร้ังที่ ๒๖ ประจาํป. ๒๕๖๑ จัดโดย
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� ร วมกับมูลนิธิ
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี 

การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออเรส
เซนต�ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุม
ทิศทางสําหรับการตรวจจับมะเร็งลําไส
ใหญ  

สุวัสสา บํารุงทรัพย�   นาโนเทค 

๔๘ รางวัล “มหิดลทยากร” จากงาน ๔๙ ป.วันพระราชทานนาม และ 
๑๓๐ ป.มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสมาคมศิษย�เก า
มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ� เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๑ 

- ไพรัช ธัชยพงษ�  ส วนงาน
กลาง 

๔๙ รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ งดีเด น ประจาํป. พ.ศ.๒๕๖๐ 
จากงานพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด น และนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยดาวรุ งดีเด น ประจําป. พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดยสมาคม
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

- ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม  เนคเทค 

๕๐ ไดรับโล ประกาศเกียรติคุณผูนํานวัตกรรมเพ่ือคนพิการ จากกรม
ส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย� เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมปรินซ� พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

- วันทนีย� พันธชาติ  เนคเทค 

๕๑ รางวัลสํานักงานทีเ่ปLนมิตรกับส่ิงแวดลอม (GREEN Office) จาก
งานพิธีมอบโล รางวัลตราสัญลักษณ� G – Green ระดับประเทศ 
จัดโดยกรมส งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 

-- คณะทํางานอนุรักษ�
พลังงานและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค 

๕๒ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ ง (Young BMB 
Award) ประจําป. ๒๕๖๑ จากการประชุมวิชาการ The 6th 

International BMB Conference 2018 เม่ือวันท่ี ๒๐-๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมระยองรีสอร�ท จังหวัดระยอง 

Development of biorefinery 
technology to mitigate effects of 
climate change and to promote 
bio-based economy and 
sustainability 

พรกมล อุ นเรือน ไบโอเทค 

๕๓ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ มจุลชีววิทยา ระดับ
ดีเด น จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๘ ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ราแมลง ๒ ชนิดใหม ในสกุล 
Ophiocordyceps กับโครงสรางสืบพันธุ�
รูปร างกลมที่ปลายกานรา 

สุชาดา มงคลสัมฤทธ์ิ ไบโอเทค 

๕๔ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ มจุลชีววิทยา ระดับดี
มาก จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๘ ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

โรคคลายรากอากาศ อัมพวา ป�นเรือน  
สายัณห� สมฤทธ์ิผล  
สุชาดา มงคลสัมฤทธ์ิ  
สุจินดา สมหมาย  

ไบโอเทค 
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อนุตตรา ณ ถลาง  
สาทินี ซ่ือตรง 

๕๕ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร�กลุ มจุลชีววิทยา ระดับ
ดีเด น จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๘ ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รา Daldinia (Xylariales, 

Ascomycota) สองสป.ชีส�ใหม จากทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย 

ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย  
ศรัญ´ู วงกระนวน 

ไบโอเทค 

๕๖ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร�กลุ มจุลชีววิทยา ระดับดี 
จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๘ ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือของรา
สกุล Metarhizium ที่เขาทาํลายและ
เจริญบนจักจั่นที่พบในประเทศไทย 

ดนญา ธนกิจพิพัฒน  
กนกศรี ทัศนาทัย  
เจนนเิฟอร� เหลืองสอาด 

ไบโอเทค 

๕๗ ไดรับโล เกียรติคุณแบบอย างของนวัตกรรมแห งความสุข จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เม่ือวันที่ 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หน วยงานที่ดําเนินการโครงการท่ีเปLน
แบบอย างของนวัตกรรมแห งความสุข 
(Good Practice) 

- เนคเทค 

๕๘ ไดรับใบรับรองการลดหรือหลีกเล่ียงการปล อยก�าซเรือนกระจก
สําหรับอาคาร (อาคารลดคาร�บอน) จัดโดยองค�กรธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย างย่ังยืน (TBCSD) ร วมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (TEI) 
เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด� 
เซ็นทรัล พลาซ า ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

- - เนคเทค 

๕๙ รางวัล IDEA สรางสรรค� จากงาน i-MEDBOT Innovation 
Contest 2018 เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม ช้ัน 
๗ ศูนย�การคาเซ็นทรัล พลาซา แกรนด� พระราม ๙ 
กรุงเทพมหานคร 

รถเข็นเอกซเรย�แบบนอน-นัง่สําหรับผูป�วย 
(RT Wheelchair) 

ดนุ พรหมมินทร�  
ปริญญา จันทร�หุณีย� 

เอ็มเทค 

๖๐ ไดรับใบรับรองการผ านการรับรองระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย� ISO 13485:2016 จาก 
บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จํากัด เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

การจัดทําระบบการบริหารจัดการดาน
คุณภาพสําหรับเคร่ืองมือแพทย� ISO 
13485:2016  

นฤภร มนต�มธุรพจน�  
กตัญชฬี นามปiกษา  
อัจฉราพร ศรีอ อน  
ดวงกมล วรเกษมศักด์ิ  
นัฐดนัย นามภิชัย 

เอ็มเทค 

๖๑ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Internet of Things จากงาน
ประกวดซอฟต�แวร�ดีเด นแห งชาติ Thailand ICT Awards 2018 
(TICTA 2018) เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโซฟ�เทล 
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

NETPIE: IoT Cloud Platform พนิตา พงษ�ไพบูลย� 
กุลชาติ มีทรัพย�หลาก 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน� 
ชาวีร� อิสริยภัทร� 
อนันท� ปiญญา 
เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล 

เนคเทค 

๖๒ ไดรับเกียรติบัตรรับรองผ านการขึ้นทะเบียนคาร�บอนฟุตพรินต�
ขององค�กร จากงาน “รอยดวงใจ ร วมใจลดโลกรอน” ประจําป. 
๒๕๖๑ จัดโดยองค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การ
มหาชน) เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองวิภาวดีบอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัลพลาซ าลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 

-  สวทช. 
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ญ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช2ประโยชน* จํานวน ๒๖๑ เทคโนโลยี ๓๓๕ ราย 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย* ช่ือหน/วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน* 
จํานวนหน/วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสท่ี ๑ 

เชิงพาณิชย* 

๑ สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บดวย อนุภาคนาโนในรูปแบบ
อิมัลเจลสําหรับการนําส งฮอร�โมนทางผิวหนัง 
 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโรงงาน เภสัชกรรม เกร�ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด  ๑ 

๒ ผลิตภัณฑ�ขี้ผ้ึงป&ายปากที่มีส วนผสมของสารประกอบเชิงซอน
ระหว างอนุพันธ�ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซาน
และแอลฟาแมงโกสติน 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโรงงาน เภสัชกรรม เกร�ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด * - 

๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร�อ านไทย เวอร�ชั่น ๓.๐  
สําหรับ Linux Server (Arnthai OCR Engine version 3.0 for 
Linux Server) 

เนคเทค 
CPMO 

บริษัทแอ็คเคาท�ต้ิง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด  ๑ 

๔ ระบบและวิธีการวิเคราห�ขอความแสดงความคิดเห็นโดย
อัตโนมัติ เวอร�ชั่น ๒ (Social Sensing: S-Sense version 2) 

เนคเทค 
CPMO 

บริษัทเอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด  ๑ 

๕ นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร งใสที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิไล ยุง นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซานิเมท จํากัด  ๑ 

๖ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด  ๑ 

๗ งานวรรณกรรมของหนังสือ  
(รายช่ือวรรณกรรม ๕ เร่ือง: เร่ืองเล าจากปลาทูหนางอ  
อาณาจักรมด ลูกอ�อดตามหาแม  อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยี
วัสดุ ฉบับที่ ๔๐-๕๙ รวม ๓๐ ฉบับ) 

สํานักงาน
กลาง 

ทีเอ็มซี 

บริษัทโอเพ นเซิร�ฟ จํากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน* 

๘ ๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม “นาโนเทคโนโลยี” (มอก. 
๒๖๙๑) : จํานวน ๗ เล ม 

นาโนเทค สํานักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) ๑ 

๙ PHR - ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส�ส วนบุคคล เนคเทค สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ๑ 

๑๐ เคร่ือง RDS Encoder (Radio Data System Encoder) เนคเทค สถาบัน มาตรวิทยาแห งชาติ ๑ 

๑๑ เทคโนโลยีเซ็นเซอร�สําหรับการใหน้ําในการผลิตมันสําปะหลัง เนคเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑ 

๑๒ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหาร สํานักงาน
กลาง 

CPMO 

เกษตรกร ตําบลเมืองก¥าย อําเภอแม แตง  
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร บานเวียงทอง ตําบลหวยหมาย อําเภอสอง 
จังหวัดแพร  

๑ 

เกษตรกร บานกู แดง ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย* ช่ือหน/วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน* 
จํานวนหน/วยงาน 

(ราย) 

๑๓ เทคโนโลยีการผลิตปุ�ย สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร ดอยงาม ตําบลท าก�อ อําเภอแม สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

เกษตรกร บานอมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลป�าเม่ียง อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม ข า อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร โพนงามท า ตําบลบานแป&น อําเภอโพนนา
แกว จังหวัดสกลนคร 

๑ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดน าน บานมณเฑียร ตําบลผา
สิงห� อําเภอเมืองน าน จังหวัดน าน 

๑ 

เกษตรกร บานนาคู ตําบลนาคู อําเภอผักไห   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑ 

เกษตรกร สะลวงนอก ตําบลสะลวง อําเภอแม ริม 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๔ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร ดอยงาม ตําบลท าก�อ อําเภอแม สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๕ การประยุกต�ใชเช้ือจุลินทรีย�กลุ มปฏิปiกษ�ต อโรคเน า และโรคใบ
เห่ียว 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานอมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๖ ระบบตรวจเพศดักแดไหมแบบไม ทําลายโดยใชเทคนิคแสงสีขาว
ย าน ๔๐๐-๗๐๐ นาโนเมตร ดวยความแม นยําสูง 

เนคเทค กรมหม อนไหม  ๑ 

รับจ2างวิจัยจบ 

๑๗ การพัฒนาวัสดุมัลไลต�-เซอร�โคเนีย เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๘ การพัฒนาอะไหล ทิปแท ง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๙ การวิเคราะห�อิทธิพลตัวแปรของระบบหล อเย็นท่ีมีผลต อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิบนหนาแม พิมพ� 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๐ การศึกษาปริมาณและการจัดการสารปรอทในท อนําแก�ส  
ณ ปากหลุม 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๑ เคร่ืองวัดออกซิเจนในอากาศ เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒ โครงสรางของแบตเตอร่ีดวยแบบจําลองและอิเล็กโตรไลต�
สําหรับแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓ ตนแบบแผ นฟ�ล�ม/เมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔ Resonance Modeling for the Slider Testing Device 
SETS J3  

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย* ช่ือหน/วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน* 
จํานวนหน/วยงาน 

(ราย) 

๒๕ การพัฒนาระบบตรวจสอบช้ินส วนตลับหมึกพิมพ� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๖ A Quantitative Study on Optimal Occupant-specific 
Thermal Conditions in Air-Conditioned Residential 
Spaces Based on Thai Users Preferences 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๗ การพัฒนาสูตรมายองเนสและครีมสลัด เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๘ Feasibility Study of implementing Metal Injection 
Moulding 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๙ การทดสอบสมรรถนะรถอเนกประสงค�บนพ้ืนที่ใชงานจริง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๐ Life Cycle Analysis of Greenhouse Gas Emissions เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๑ การปรับปรุงและทดสอบเคร่ืองตนแบบวิเคราะห�ปริมาณกลูโคส
ในเลือดจากลมหายใจระดับพรีคลินิก 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๓๒ การพัฒนากระบวนผลิตแป&งดัดแปรจากแป&งมันสําปะหลัง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๓ การพัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร�เพ่ือใชเปLนวัสดุฉลาดในการช วย
ควบคุมการปลดปล อยสาร 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๔ การพัฒนากระบวนการในการปรับแต งพ้ืนผิวของแผ น screen 
printed electrode เพ่ือใชในการวิเคราะห�สารที่มีค า
กระแสไฟฟ&าผลลัพธ�สูง 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ�นํ้ามันหอมระเหยฮิโนกิในรูปแบบของ
สเปรย�ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย� 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

การให2คําปรึกษา 

๓๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการผลิตแป&งมัน
สําปะหลัง 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๗ การวิเคราะห�ทดสอบสมบัติดานการไหล (Rheology) ในเชิง
เทคนิคและงานวิจัย 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๘ การตรวจสอบและการทดสอบแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๙ การใชงาน iBeacon / Bluetooth เช่ือมต อกับอุปกรณ� 
iBeacon และ Smartphone และการวิเคราะห�ขอมูลการใช
งานประกันภัยรถยนต� 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๔๐ การวิจัยและพัฒนาสารชีวบําบัดผลิตภัณฑ� โดยใชประโยชน�
จากเอนไซม�ต าง ๆ 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๔๑ การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เอนไซม� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

เชิงพาณิชย* 

๔๒ ครีมคลายกลามเนื้อจากน้ํามันหอมระเหย นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย)  ๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย* ช่ือหน/วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน* 
จํานวนหน/วยงาน 

(ราย) 

๔๓ น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับ 
แอสฟiลท� 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด  ๑ 

๔๔ เคร่ืองหมายการคา NETPIE และช่ือโดเมน (Domain name) : 
NETPIE.io และเน้ือหาเว็ปไซต� NETPIE.io 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเน็กซ�พาย จํากัด  ๑ 

๔๕ แพลตฟอร�มส่ือสารเพ่ือต อทุกสรรพส่ิง (NETPIE) เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเน็กซ�พาย จํากัด * - 

เชิงสาธารณประโยชน* 

๔๖ สายอากาศเคร่ืองรบกวนสัญญาณไรสาย Wi-Fi 5 GHz เนคเทค สํานักข าวกรองแห งชาติ ๑ 

๔๗ ระบบพิพิธภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส� เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ๑ 

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ๑ 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก * - 

พิพิธภัณฑสถานแห งชาติ เจาสามพระยา ๑ 

๔๘ ระบบคลังขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส� เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๑ 

๔๙ ระบบติดตามตรวจวัดขอมูลระยะไกลดานความปลอดภัยเขื่อน
(DS-RMS) 

เนคเทค การไฟฟ&าฝ�ายผลิตแห งประเทศไทย  ๑ 

รับจ2างวิจัยจบ 

๕๐ การวิเคราะห�หาปริมาณยางและกรดสเตียริคตกคาง 
ในพอสิสไตรีน 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๑ การออกแบบผังการจัดเก็บสินคา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๒ ผงสีธรรมชาติพรอมใชและกระบวนการสําหรับการยอมผาจาก
เสนใยธรรมชาติ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๓ การศึกษาผลของชนิดของซิงก�ออกไซด�ต อสมบัติของยางคอม
พาวด� 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๔ ระบบเกตเวย� IoT แบบคนพบดวยตัวเองดวยการใหสิทธิ์และ
การยืนยันตัวตนอุปกรณ�แบบ OAuth ดัดแปลง (Auto-
discovery IoT Gateway with Modified Oauth 
Authorization/Authentication) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๕๕ การพัฒนากระบวนปรับสภาพกากชานออยโดยใชการแตกออก
ดวยไอน้ํา และการปรับปรุงกระบวนการปรับสภาพขั้นหลังของ
กากชานออยเพ่ือนําไปใชในการผลิตน้ําตาล และเพ่ิมความ
บริสุทธ์ิใหกับผลิตภัณฑ�ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๕๖ การพัฒนาเนื้อสัมผัสของไสขนมจีบ เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๗ การศึกษาปริมาณปรอทและสารหนูจากท อส งแก�สในน้ําทะเล เอ็มเทค สงวนนาม * - 
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๕๘ Information Security Guideline Development for Laos 
Energy Efficient Datacenter (LEED) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๕๙ การออกแบบมุมมองในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ (Business 
Scenario) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๖๐ การปรับปรุงพันธุกรรมเพ่ือการเติบโตที่ดีขึ้นของกุง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๑ การขยายผลเทคโนโลยีตนเช้ือบริสุทธ์ิเพ่ือใชในการหมักผัก ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๒ การปรับปรุงคุณภาพอาหารโคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๓ การศึกษาผลของสารทดแทนไขมันต อการย อยอาหารของสัตว� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๔ การพัฒนาสูตร HDPE สําหรับหมวกนิรภัยท่ีใชในอุตสาหกรรม เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๖๕ Water holding ของ  meat protein gel และ emulsion 
type meat products 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๖ การออกแบบและจัดทําชุดแม พิมพ�สําหรับเคร่ืองฉีดข้ึนรูป
พลาสติก 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๗ ระบบถ ายภาพนิ่งของรถที่ขับมาดวยความเร็วเกินกําหนด
จังหวัดหนองคาย 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๖๘ ระบบตรวจทานและแกไขคําอ านภาษาไทย เนคเทค สงวนนาม ๑ 

การให2คําปรึกษา 

๖๙ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

เชิงพาณิชย* 

๗๐ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) - 
บริษัทที่ ๒ 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

หางหุนส วนจํากัดวัน พารา เอ็นจิเนียร่ิง  ๑ 

๗๑ สารยับย้ังการกัดกร อนของโลหะ ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทผลิตภัณฑ�นวัตกรรมจามจุรี จํากัด  ๑ 

๗๒ อุปกรณ�ช วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั้งได (BEN) เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทอีซ่ีโคซ่ี จํากัด  ๑ 

๗๓ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) - 
บริษัทที่ ๓ 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทอินเทลลิเจนท� รับเบอร� อินโนเวช่ัน  ๑ 

๗๔ วัสดุชีวภาพ (Lactobacillus plantarum BCC9546, 
Debarymyces hansenii BCC9548 และ Pediococcus 

acidiolactici BCC9545) 

ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัททาเลนท� จํากัด  ๑ 

๗๕ ซอฟแวร�ช วยวางแผนการผ าตัดรากฟiนเทียม DentiPlan และ
เคร่ืองหมายการคา DentiPlan 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทคัสตอมไมซ� เด็นทัล โซลูชั่น จํากัด  ๑ 

๗๖ โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech 
Assessment : TSA) 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทพลอยชรัตน� จํากัด  ๑ 
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๗๗ โปรแกรมสังเคราะห�เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด� เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทจีไอเอส จํากัด  ๑ 

๗๘ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) - 
บริษัทที่ ๔ 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทอิคคิว เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด  ๑ 

๗๙ ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเล้ียงสัตว�น้ําพรอม
เฟ�ร�มแวร�และเว็บบริการขอมูล agritronics 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทอควาติก คอนโทรล จํากัด  ๑ 

๘๐ คลาวด�คอมพิวติงแพลตฟอร�มสําหรับการประมวล data 
mining บนขอมูลขนาดใหญ  หรือคิดไว (KitWai) 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด  ๑ 

๘๑ โปรแกรมสังเคราะห�เสียงภาษาไทยวาจารุ นที่ ๘.๐ เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซอฟต�ชั่น จํากัด * - 

เชิงสาธารณประโยชน* 

๘๒ เทคโนโลยีโรงสีขาวชุมชน สํานักงาน
กลาง  

เอ็มเทค 
CPMO 

เกษตรกร สามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม ทะ จังหวัด
ลําปาง 

๑ 

๘๓ ระบบเทียบเวลามาตรฐานสากลในเครือข ายคอมพิวเตอร� 
(NetTimes) 

เนคเทค สํานักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน)  ๑ 

๘๔ แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต อเนื่องสําหรับใชงาน
ทางทันตกรรม 

เอ็มเทค 
CPMO 

โรงพยาบาลแพร   ๑ 

โรงพยาบาลสุราษฏร�ธานี  ๑ 

๘๕ การเล้ียงปลาไหลในบ อซีเมนต� สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานโคกเพชร อําเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร� 

๑ 

เกษตรกร บานยางชุม ตําบลศรีณรงค� อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร� 

๑ 

เกษตรกร บานวังศิลา ตําบลศรีณรงค� อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร� 

๑ 

๘๖ เทคโนโลยีการปลูกพริก เพ่ือสรางอาชีพใหกับเกษตรกรรุ นใหม  สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร หมู บานบ อเหมืองนอยและหมู บานหวยน้ํา
ผัก ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

๑ 

๘๗ การลดความช้ืนในน้ําผ้ึงดวยโรงลดความช้ืนพลังงานแสงอาทิตย� สํานักงาน
กลาง 

CPMO 

เกษตรกร ชุมชนเผ ามละบริ ตําบลภูฟ&า อําเภอบ อ
เกลือ จังหวัดน าน 

๑ 

๘๘ ผลิตภัณฑ�น้ําหม อนพรอมด่ืม บานนางอย จ.สกลนคร สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานนางอย  ตําบลเต างอย อําเภอเต างอย 
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

๘๙ e-Referral Healthcare System เนคเทค กระทรวงสาธารณสุข  ๑ 

๙๐ เทคโนโลยีการเคลือบผาเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษดวยน้ํายานาโน ผูประกอบการส่ิงทอ จ.เชียงราย  ๑ 
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สํานักงาน
กลาง นาโน

เทค 

องค�การบริหารส วนจังหวัดเชียงราย  ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ๑ 

๙๑ โรงเรียนตนแบบดานการศึกษาดวยนวัตกรรมไอซีที และ
พลังงานทดแทน 

เนคเทค ศูนย�การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานคีรีลอม 
ตําบลชางแรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� 

๑ 

๙๒ การใชจุลินทรีย�เพ่ือลดกล่ินเหม็นจากฟาร�มสุกรและเพ่ิมปริมาณ
แก�สชีวภาพในชุมชน 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกรผูเล้ียงสุกร บานมะเก๋ียงเหนือ ตําบลสัน
ทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงสุกร บานสันฮกฟ&า ตําบลสันทราย 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๙๓ เทคโนโลยีการกําจัดส่ิงสกปรกและการเตรียมเสนใยฝ&ายก อน
การยอมสี 

สํานักงาน
กลาง ไบโอ

เทค 

เกษตรกร กลุ มทอผา บานหนองเงือก ตําบลแม แรง 
อําเภอป�าซาง จังหวัดลําพูน 

๑ 

เกษตรกร ชุมชนคุมสุโข บานดอนข า ตําบลชนบท 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก น 

๑ 

๙๔ การปi¢นเตาชีวมวลเช้ือเพลิงซังขาวโพด สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานแม นาป&าก ตําบลแม หอพระ อําเภอแม 
แตง จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ป�าเลา ตําบลแม หอพระ อําเภอแม แตง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร บานแม หอพระ ตําบลแม หอพระ อําเภอแม 
แตง จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร บานสันติสุข ตําบลแม ปi·ง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๙๕ การผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวไร  สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร ตําบลภูฟ&า อําเภอบ อเกลือ จังหวัดน าน ๑ 

๙๖ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ� สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร ตําบลแม จัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ๑ 

เกษตรกร คอนกอก ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค� 

๑ 

เกษตรกร โนนอุดม ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก น 

๑ 

เกษตรกร อาพืด ตําบลคําผง อําเภอโนนนารายณ� 
จังหวัดสุรินทร� 

๑ 

เกษตรกร หนองฝ&าย ตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร หินดาด ตําบลวังไทร อําเภอปากช อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

๙๗ การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานหวยชัน ตําบลช องกุ ม อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 
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เกษตรกรผูเล้ียงโค บานหนองสังข� ตําบลหนองสังข� 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานเหล าออย ตําบลหนองสังข� 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานเหล าคลองกลาง  ตําบลหนอง
สังข� อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานหนองหญาปลอง  ตําบลป�าไร  
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานภูน้ําเกล้ียง ตําบลป�าไร  
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานหนองผักบุง ตําบลฟากหวย 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานหนองหมากฝ&าย ตําบลหนอง
หมากฝ&าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานท าชาง ตําบลหนองหมากฝ&าย 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานคลองคันโท ตําบลหนองหมาก
ฝ&าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานภักดีแผ นดิน ตําบลหนอง
หมากฝ&าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานระเบาะหูกวาง ตําบลช องกุ ม 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค บานคลองทราย ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกร บานตาล ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 

๑ 

เกษตรกร บานคลองบุษบงใต ตําบลเนินมะกอก 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

๑ 

๙๘ การพัฒนาการแปรรูปผลไมอบแหง สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานนางอย ตําบลเต างอย อําเภอเต างอย 
จังหวัดสกลนคร * 

- 

๙๙ ระบบเรดาร�สําหรับการใชงานในกองทัพไทย เนคเทค สถาบันเทคโนโลยีป&องกันประเทศ (องค�การมหาชน) ๑ 

๑๐๐ ระบบสารสนเทศ Talent Mobility ระยะที่ ๓ เนคเทค สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห งชาติ 

๑ 

๑๐๑ บรรจุภัณฑ�แอคทีปดูดซัพเอทิลีนสําหรับยืดอายุการเก็บผลไม สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร แม แนต ตําบลแม ตืน อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน 

๑ 

เกษตรกร ม วงสามป. ตําบลล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ๑ 
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เกษตรกร พระธาตุหาดาว ตําบลล้ี อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน 

๑ 

เกษตรกร ป�าจี้ ตําบลป�าไผ  อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ๑ 

เกษตรกร หล ายท า ตําบลป�าไผ  อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน 

๑ 

เกษตรกร ป�าไผ วังน้ําล้ี ตําบลป�าไผ  อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน 

๑ 

เกษตรกร หวยศาลา ตําบลแม ตืน อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน 

๑ 

รับจ2างวิจัยจบ 

๑๐๒ การใชไฟไนต�เอลิเมนต�ในการวิเคราะห�ความสามารถในการซี
ลของโอริง สําหรับถังน้ํามันแก�สโซลีน 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๑๐๓ การใชไฟไนต�เอลิเมนต�ในการวิเคราะห�ความสามารถในการซี
ลของโอริง สําหรับถังน้ํามันดีเซล 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม * - 

๑๐๔ การผลิตและวิเคราะห�ทดสอบอนุภาคไลโพโซมดัดแปลงเพ่ือกัก
เก็บโปรตีนซิริซินในรูปแบบผงแหง 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๕ การผลิตตนแบบอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บนํ้ามันหอม
ระเหยและสมุนไพรไพลและขม้ิน 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๑๐๖ การพัฒนา Terminal และ Connector ของสายไฟรถยนต� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๗ การพัฒนากระบวนการและสารเคลือบพ้ืนผิวป&องกันรอยขีด
ข วนบนแผ น PMMA 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๑๐๘ การพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วสําหรับตรวจหาแอนติเจนต อ
เช้ือพาร�โวไวรัส และเช้ือโคโรน าไวรัสในชุดตรวจเดียวกัน  
ในสุนัขท่ีป�วยดวยโรคลําไสอักเสบ 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๑๐๙ การศึกษาและวิจัยวิเคราะห�ขอความจากลูกคาอัตโนมัติสําหรับ
ธนาคารกสิกรไทย 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๐ การออกแบบและสรางเคร่ืองทดสอบ Limit Compression 
Ratio of Low Temperature ของยางโอริง 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๑๑๑ ชุดตรวจแบบรวดเร็วสําหรับตรวจหาแอนติเจนต อเช้ือ 
เคไนน�ดิสเทมเพอร�ไวรัสในการวินิจฉัยโรคไขหัดสุนัข 

นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๑๑๒ ระบบเช่ือมต อกลอง DVR กับ Chat Bot บน Line 
Application 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๓ ระบบนําส งวัคซีนตานเช่ือสเตรปโตคอคคัสเพ่ือการพัฒนา 
วัคซีนแบบจุ มที่สภาวะความดันออสโมติกสูง  
สําหรับปลานิล (ระยะที่ ๑) 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 
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๑๑๔ การศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอรี่ร วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย� 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๕ การศึกษาปริมาณและการจัดการสารปรอทในท อนําแก�ส  
ณ ปากหลุม (เฟส ๒) 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๖ Genome-wide screening by using bioinformatics 
pipeline 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๗ แบบจําลองโมเลกุลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของหมู ฟiงก�ชั่นบนพ้ืนผิว
วัสดุคาร�บอนต อการดูดซับโลหะ 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๘ การเตรียมอิฐฉนวนทนไฟ เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๙ การกักเก็บโซเดียมบิวทิเรตดวยสารประกอบที่มีวัสดุธรรมชาติ
เปLนส วนผสม 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๐ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ�ดีเซล เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๑ การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเฟ¡องดอกจอก เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๒ การพัฒนาตนแบบรองเทาแตะชนิดหูคีบคุณภาพสูง เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๑๒๓ การพัฒนาสูตรยางเพ่ือการผลิตยางเหย่ือตกปลา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๔ การวิเคราะห�การชนของรถยนต�รับจางสามลอไฟฟ&า เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๕ การศึกษาองค�ประกอบของชีวมวลที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมดวยเทคนิคการวิเคราะห�ทางเคมี 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๖ ชุดเช่ือมต อสัญญาณและควบคุมแท นเคล่ือนที่สําหรับเคร่ืองฝ�ก
ขับรถเก่ียวนวดขาวจําลอง 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๗ อนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ํามันหอมระเหยเพ่ือพัฒนาเปLน
ผลิตภัณฑ�ไล ยุง 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๑๒๘ แคปซูลพอลิเมอร�บรรจุหัวน้ําหอม นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๙ การพัฒนาพาหะนําส งชนิดอนุภาคนาโนไขมันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูดซึมยาทิลมิโคซิน 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๐ การใชอาหารหมักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม 
พันธุ� 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๑ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ�เลนส�สายตาพลาสติก 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๒ การพัฒนาเทคนิคมาตรฐานในการวัดปริมาณของสเตียรีล 
อัลกอฮอล�ในเม็ด 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๓๓ การพัฒนาเทอร�มินอลสําหรับบีบรัดสายไฟ เอ็มเทค สงวนนาม * - 
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๑๓๔ การพัฒนาและทดสอบวิธีการลดการปนเป¡¢อนเช้ือ Salmonella 
บนเปลือกไข และเนื้อไก  

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๕ การพัฒนาชุดเคร่ืองทดสอบการสึกกร อนท่ีอุณหภูมิสูง 
สําหรับจําลองความเสียหายของผนัง Combustion chamber 
ใน Boiler 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๓๖ การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตทรายแมวที่เปLนมิตรต อ
ส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๑๓๗ การวิจัยการพัฒนาเอนไซม�สําหรับกระบวนการผลิต  
bio-hydrolysate 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

การให2คําปรึกษา 

๑๓๘ การวิเคราะห�ชิ้นส วนยานยนต�ดวยไฟไนต�เอลิเมนต� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๙ การ audit ตรวจสอบประเมินผลกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๐ การพัฒนาระบบบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติของบริษัทเอกชน ทีเอ็มซี สงวนนาม ๑ 

๑๔๑ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารของขาวโพด
ตานทานหนอนเจาะราก และลําตนขาวโพด พรอมตานทานสาร
กําจัดวัชพืช 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๒ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารของถั่วเหลือง
ใหทนทานสารกําจัดวัชพืช 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๓ การวิเคราะห�กระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน วยการผลิต Sulphur Recovery 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๔๔ การประเมินสภาพวัสดุองวาล�วประตูน้ํา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๕ การศึกษาการเสียหายของท อลําเลียงน้ํามันและแผ นทําความ
สะอาดท อ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๖ การตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางของถงับรรจุสารไครโอเจน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๔๗ การพัฒนาระบบผลิตสาหร ายเซลล�เดียวความหนาแน นสูง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

ข2อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑๔๘ การผลักดันนโยบายดานการวิจัย สํานักงาน
กลาง 

สงวนนาม ๑ 

๑๔๙ นโยบายการจัดทําบัญชีส่ิงประดิษฐ�ไทย สํานักงาน
กลาง 

สงวนนาม ๒ 

๑๕๐ ขอเสนอแนวทางการจัดทาํบัญชีความความตองการนวัตกรรมไทย สํานักงาน
กลาง 

สงวนนาม * - 

สงวนนาม ๑ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

เชิงพาณิชย* 

๑๕๑ การผลิตสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข ขาว ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  ๑ 
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๑๕๒ ผากระตุนสมอง (AKIKO) เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จํากัด  ๑ 

๑๕๓ ระบบตรวจวัดก�าซจากลมหายใจขนาดพกพาภายใตโครงการ
สนับสนุนเร งการเติมโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม ใน
อุตสาหกรรมเป&าหมาย (Research Gap Fund) 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทไอดี ไดร�ฟเวอร� จํากัด  ๑ 

๑๕๔ องค�ประกอบของนาโนสตรักเจอร�ลิป�ดแคร�ริเออร�ที่มีส วนผสม
ของน้ํามันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร า และกรรมวิธีการเตรียมนา
โนอิมัลช่ันดังกล าว 

นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัท864 ดีพรอม จํากัด  ๑ 

๑๕๕ ชุดทดสอบ เฮกซะวาเลนต�โครเมียมพีพีบีเรนจ�เทสต�คิต 
(Hexavalent chromium Test kit :ppb range) เพ่ือผลิตและ
ขายผลิตภัณฑ� 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซายน� อินโนวาเทค จํากัด  ๑ 

๑๕๖ ชุดทดสอบ ควิกเฮกซะวาเลนต�โครเมียมเทสต�คิต (Quick 
Hexavalent chromium Test kit) เพ่ือผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ� 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซายน� อินโนวาเทค จํากัด * - 

๑๕๗ ชุดทดสอบอย างง ายสําหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล (Test 
Kit For Nickel (II) Determination) 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซายน� อินโนวาเทค จํากัด * - 

๑๕๘ ผลิตภัณฑ� เอ็น พี วี เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช สําหรับหนอน
กระทูหอม และกระทูผัก เพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ� 

ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทบี ไบโอ จํากัด  ๑ 

๑๕๙ การบริหารจัดการพันธุ�พริก (Yunnan) ทีเอ็มซี 
CPMO 

มหาวิทยาลัยขอนแก น  ๑ 

๑๖๐ เคร่ืองอินเวอร�เตอร�สําหรับปiมน้ําจากเซลล�แสงอาทิตย�หลาย
กําลังขับรุ น "Quarter" 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซอนเนอร� เอ็นเนอร�จี กรุ�ป จํากัด  ๑ 

๑๖๑ โปรแกรมช วยวิเคราะห�กะโหลกศรีษะ โมเดลฟiน และจําลอง
ใบหนาหลังการจัดฟiน (CephSmile V.2) 

เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน* 

๑๖๒ เม็ดวัสดุนําส งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต� เอ็มเทค 
CPMO 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ๑ 

โรงพยาบาลเทพรัตน�นครราชสีมา ๑ 

๑๖๓ การลดก�าซเรือนกระจกของโรงงานนํ้ามันปาล�ม เอ็มเทค 
CPMO 

บริษัทยูนิวานิชน้ํามันปาล�ม จํากัด (มหาชน)  ๑ 

บริษัทกลุ มสมอทอง จํากัด  ๑ 

บริษัทนิว ไบโอดีเซล จํากัด  ๑ 

บริษัทเอ็นบีดี อะโกร จํากัด  ๑ 

บริษัทสุขสมบูรณ�นํ้ามันพืช จํากัด  ๑ 

๑๖๔ การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด�และคาร�บอนไดออกไซด�ออกจาก
ก�าซชีวภาพสําหรับใชในชุมชน จ.หนองบัวลําภู 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานโนนตาล ตําบลฝi£งแดง อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

๑ 

๑๖๕ การบริหารจัดการศัตรูพืชเพ่ือการผลิตกระเจี๊ยบเขียวคุณภาพ สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานสันป�าสัก ตําบลแม นาเรือ อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 

๑ 
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(ราย) 

๑๖๖ เทคโนโลยีการปลูกแตงกวาและผลิตเมล็ดพันธุ� สํานักงาน
กลาง 

CPMO 

เกษตรกร อาพืด ตําบลคําผง อําเภอโนนนารายณ� 
จังหวัดสุรินทร� * 

- 

เกษตรกร บานศรีงาม ตําบลแม แฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๖๗ เทคโนโลยีการใชสียอมผาและเสนดายจากธรรมชาติ สํานักงาน
กลาง  

เอ็มเทค 

กลุ มผาฝ&ายทอมือ บานหนองเงือก ตําบลแม แรง 
อําเภอป�าซาง จังหวัดลําพูน 

๑ 

กลุ มแปรรูปผาฝ&ายทอมือ-ผาฝ&ายนาโน บานหนอง
เงือก  ตําบลแม แรง อําเภอป�าซาง จังหวัดลําพูน 

๑ 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ�ผาทอและปลูกหม อนเล้ียง
ไหม บานโคกหลัก ๗ ตําบลเนินยาง อําเภอคําม วง 
จังหวัดกาฬสินธุ� 

๑ 

กลุ มวิสาหกิจสกรีนเส้ือผา ชุมชนตลาดหวยโป�ง ตําบล
หวยโป�ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๑ 

๑๖๘ การพัฒนาการเกษตรอย างย่ังยืน : โครงการขยะแปลงร างสราง
ชุมชน 

ไบโอเทค เกษตรกร  ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ๑ 

๑๖๙ การพัฒนาระบบเครือข ายเพ่ือผลิตรองเทาเฉพาะบุคคลสําหรับ
ผูสูงอายุ 

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

ผูสูงอายุ บานรองผักหนาม ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานปงตอง-ตนฮ าง ตําบลแม จัน อําเภอแม 
จัน จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานแม จันตลาด ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานแม จัน ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานเหมืองฮ อ  ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานเด น-ป�าสัก ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานรองผักหนาม ตําบลป�าตึง อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

ผูสูงอายุ บานอุโบสถ ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานวรุณนิเวศน� ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานป�าจี้ ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานใหม สามัคคี ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 
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ผูสูงอายุ บานดอนป�น ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานไทยสมุทร  ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานตําหนัก  ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานท าขาม ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานตําหนักใหม  ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานป�าเป&า ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

ผูสูงอายุ บานศาลา ตําบลแม จัน อําเภอแม จัน 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๗๐ การยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต งพรอมบริโภค สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานทรายทอง ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานทรายมูล ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานปงออม ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานเสด็จ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานหวยน้ําเค็ม ตําบลบานเสด็จ อําเภอ
เมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานสามัคคี ตําบลบานสา อําเภอแจห ม 
จังหวัดลําปาง 

๑ 

๑๗๑ การสรางเตาหุงตมและผลิตถ านชีวภาพ สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร  ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

๑ 

เกษตรกร  ตําบลม อนป�£น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ๑ 

๑๗๒ การออกแบบหมอไอน้ําใชเช้ือเพลิงชีวมวลสําหรับฆ าเช้ือ
โรงเรือนเพาะเห็ด 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานแพะดอนตัน ตําบลชมพู อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานเวียงสวรรค� ตําบลแม เมาะ อําเภอแม 
เมาะ จังหวัดลําปาง 

๑ 

เกษตรกร บานสาแพะ ตําบลบานสา อําเภอแจห ม 
จังหวัดลําปาง 

๑ 

๑๗๓ ชุดฝ�กจําลองการปฏิบัติการในสถานีไฟฟ&า เนคเทค การไฟฟ&าส วนภูมิภาค ๑ 
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๑๗๔ เทคโนโลยีกระบวนการปi£นน้ํายางสด เปLนน้ํายางขนคุณภาพ สํานักงาน
กลาง 

สหกรณ�การเกษตรบานแพรกหา จํากัด  
ตําบลแพรกหา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

๑ 

๑๗๕ การฉีดวัคซีนป&องกันโรคสําหรับเปLดชุมชน  สํานักงาน
กลาง  

ไบโอเทค 

เกษตรกร บานบาลา และ บานเจ�ะเด็ง ตําบลโละจูด 
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

๑ 

๑๗๖ ผายืดเคลือบซิลิโคนเจล สําหรับการรักษาแผลเปLนคีย�รอยด� เอ็มเทค โรงพยาบาลราชวิถี  ๑ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร�  ๑ 

โรงพยาบาลอุดรธานี  ๑ 

๑๗๗ อาหารใหพลังงานสําหรับพกพา เนคเทค กรมรบพิเศษที่ ๑ ค ายวชิราลงกรณ� จังหวัดลพบุรี ๑ 

๑๗๘ คุณสมบัติทางเคมี และชีวภาพ ของผลิตภัณฑ�นํ้าหมักชีวภาพที่
ไดจากพืชที่มีผลต อความปลอดภัยในการบริโภค 

สํานักงาน
กลาง 

CPMO 

เกษตรกร ป�าหา ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ป�าแงะ ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ป�าเหียง ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ป�าเปางาม ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ปง ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร โหง ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร แพะ ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ป�าตึง ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร แม ผาแหน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ริมออน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกร ริมออนใต ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๗๙ เทคโนโลยีระบบควบคุมสถานีสถานีโทรมาตรวัดน้ําขนาดเล็ก
จากระยะไกล 

สํานักงาน
กลาง 

เจาหนาที่องค�กรของรัฐ โป�งน้ํารอน ตําบลป�าตึง 
อําเภอแม จัน จังหวัดเชียงราย 

๑ 

เจาหนาที่องค�กรของรัฐ บานแม จัน ตําบลแม จัน 
อําเภอแม จัน จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๘๐ ไอศกรีมโฮมเมดเพ่ือสุขภาพและเทคนิคใหม ในการทําไอศกรีม
ทางออกน้ํานมดิบและผลไมลนตลาดในภาคเหนือ 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานอุโบสถ ตําบลแม เหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

๑ 
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๑๘๑ อุปกรณ�จัดท าผ าตัดหัวไหล ในท า Beach Chair เอ็มเทค คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๑ 

๑๘๒ เคร่ืองด่ืมน้ําขาวกลองไรซ�เบอร�ร่ีผสมถังเช าชะเอมเทศ สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร ตําบลท ามะกา อําเภอท ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

๑ 

๑๘๓ เคร่ืองป&องกันภัยคุกคามจากเคร่ืองบินบังคับระยะไกล สําหรับ
ใชในกิจการความม่ันคง 

เนคเทค กระทรวงกลาโหม ๑ 

๑๘๔ ดัชนีความขาดแคลนน้ํา (Water Scarcity Index: WSI) ของ
ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของไทยกลุ มเกษตรกรรม สําหรับฉลาก
วอเตอร�ฟุตพรินต�ผลิตภัณฑ�ไก สดและอกไก นุ ม 

เอ็มเทค กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ๑ 

๑๘๕ ผลิตภัณฑ�สบู เหลวออร�แกนิก สํานักงาน
กลาง 

กลุ มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพ่ึงตนคนอินทรีย� ตําบลท า
กระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๑๘๖ ผลิตภัณฑ�สปาชุมชนหนองป�าคร่ัง สํานักงาน
กลาง 

กลุ มวิสาหกิจชุมชนตําบลหนองป�าคร่ัง หนองป�าคร่ัง 
ตําบลหนองป�าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม  

๑ 

๑๘๗ ระบบส่ือสาระออนไลน�แบบเป�ด (ส วน ๓ - ระบบ MOOC)   เนคเทค โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๑ 

๑๘๘ อุปกรณ�การแพทย�สําหรับแพทย�แผนไทยประยุกต� ระยะที่ ๑ เนคเทค คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� * ๑ 

๑๘๙ C-Rice: เคร่ืองตรวจเมล็ดขาวแดง เมล็ดขาวเหนียว หรือเมล็ด
ขาวเจา ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ� (Rice Classifier) 

เนคเทค ศูนย�วิจัยขาวปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ 

๑๙๐ S-Rice: เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดขาว เนคเทค ศูนย�วิจัยขาวพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๑ 

๑๙๑ เคร่ืองคัดกรองอุณหภูมิร างกายขนาดพกพาแบบคนหาใบหนา
อัตโนมัติ (มิวเทอร�ม : MuTherm) 

เนคเทค เรือนจํากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ 

๑๙๒ เคร่ืองตรวจสอบสถานะอุปกรณ�ระบบเซลล�แสงอาทิตย�ชนิด
อิสระ Smart Solar Monitoring System (SMS) 

เนคเทค ชุมชนนําร อง ศูนย�การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
(ศกร.ตชด.) บานตีนดอย ตําบลแม หละ อําเภอท าสอง
ยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง สํานักสงฆ�บานทีหนึเด ตําบลแม หละ 
อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ที่ทําการผูช วยผูใหญ บาน (นายจํารัส 
วนาเฉลิมจิตต�) บานดินดอย  ตําบลแม หละ อําเภอท า
สองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ศูนย�การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 
(ศศช.) ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง บานครูใหญ  (ด.ต.ฤหัส  กันยะมูล)  
บานป�าสัก ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง จังหวัด
ตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง โรงเรียนบานแม ออกผารู หองเรียน
สาขาทีหนึเด ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง  
จังหวัดตาก 

๑ 
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ชุมชนนําร อง สํานักสงฆ�บานกามาผาโด ตําบลแม หละ 
อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ศูนย�การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
(ศกร.ตชด.) บานกามาผาโด ตําบลแม หละ อําเภอท า
สองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล  
(รพ.สต.) บานกามาผาโด ตําบลแม หละ อําเภอท าสอง
ยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง โบสถ�คริสต�บานขุนหวยนกกก  
ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ศูนย�การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 
(ศศช.) “แม ฟ&าหลวง” บานขุนหวยนกกก ตําบลแม 
หละ อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ที่ทําการผูใหญ บานหมู  ๗ (นายนคร 
ตะวันเดือนดารา) บานตะโต�ะโกร ตําบลแม หละ 
อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง บานครูใหญ  (ด.ต.ธนูภาส หวังขอกลาง) 
ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ศูนย�การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 
(ศศช.) ”แม ฟ&าหลวง”  บานตะโต�ะโกร ตําบลแม หละ 
อําเภอท าสองยาง จังหวัดตาก 

๑ 

ชุมชนนําร อง ที่ทําการผูใหญ บานหมู  ๘ (นายสลุต คง
เกียริตคีรี) ตําบลแม หละ อําเภอท าสองยาง  
จังหวัดตาก 

๑ 

๑๙๓ กระบวนการซ อมคืนสภาพหลอดภาพขยายแสง เนคเทค กระทรวงกลาโหม * - 

๑๙๔ เลนส�มิวอาย (ต อขยาย) เนคเทค สถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๑ 

๑๙๕ จมูกอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ เพ่ือเฝ&าระวังผูสูงอายุในบาน ดวย
เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตของทุกสรรพส่ิง 

เนคเทค 
CPMO 

โรงพยาบาลลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑ 

๑๙๖ ชุดอุปกรณ�ส่ือสารภายในหองเรียนสําหรับผูบกพร องทางดาน
การไดยิน 

เนคเทค โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ�ฯ ๑ 

๑๙๗ เคร่ืองมือตรวจสอบความหอมของขาวแบบพกพาโดยอาศัย
เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Nose) 

เนคเทค ศูนย�วิจัยขาวปทุมธานี สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 
กรมการขาว 

๑ 

รับจ2างวิจัยจบ 

๑๙๘ เคร่ืองฝ�กขับรถเก่ียวนวดขาวจําลอง ระยะที่ ๒ นาโนเทค สงวนนาม * - 

๑๙๙ การพัฒนาอนุภาคนาโนและผลิตภัณฑ�ชะลอวัยผสมเซริซินจาก
รังไหม 

นาโนเทค สงวนนาม * - 
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๒๐๐ โครงสรางพ้ืนผิวระดับไมครอน ที่มีคุณสมบัติน้ําไม เกาะ เพ่ือ
การใชงานใตทะเล 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๐๑ กระบวนการควบคุมโครงสรางจุลภาคเพ่ือกําหนดเน้ือสัมผัสของ
อาหารแช แข็ง 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๒๐๒ กระบวนการนําหมึกพิมพ�ในระบบการพิมพ�เลเซอร�กลับมาใช
ใหม  

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๒๐๓ กระบวนการนําหมึกพิมพ�ในระบบการพิมพ�แบบเลเซอร�กลับมา
ใชใหม  (ระยะที่ ๒) 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๐๔ การวิเคราะห�ความแข็งแรงของโครงสรางรถโดยสารตัวถัง
อลูมิเนียม 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๒๐๕ การกักเก็บกรดอินทรีย�และเกลือของกรดอินทรีย�ในสภาวะ
สมดุลย�ดวยเทคนิคการดูดซับระดับนาโน 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๐๖ การขึ้นรูปตนแบบอิเล็กโตรไลท�แข็งเพ่ือใชการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางไฟฟ&า 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๐๗ การทดสอบความคงทนของช้ินส วนภายในยานยนต�ดวยเคร่ือง
จําลองสภาวะแสงอาทิตย� Q-SUN Xenon Test Chamber 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๐๘ การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับแก�สคาร�บอนไดออกไซด� เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๐๙ การประเมินคุณสมบัติทางชีววิทยาของสารสกัดและสูตรตํารับ
เพ่ือผลิตภัณฑ�ที่ใชทางผิวหนัง 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๑๐ การประเมินสมบัติการกัดกร อนฐานรากหองน้ํา  นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๑๑ การประเมินหาสาเหตุการแตกราวของช้ินส วนยานยนต� เนคเทค สงวนนาม - 

๒๑๒ การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ�มะพราวผงระดับ
ไมครอนจากมะพราวอบกรอบ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๑๓ การพัฒนากระบวนการพ นเคลือบดวยเปลวความรอนสําหรับ
พ นผิวเคลือบ Polyethylene 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๑๔ การพัฒนาครีมบํารุงรอบดวงตาและผิวหนาผสมเซริซินจากรัง
ไหม 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๑๕ การพัฒนาคาร�บอนสําหรับแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนและ
ซุปเปอร�คาปาซิเตอร� 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๑๖ การพัฒนาคู มือปฏิบัติงานสําหรับการวิเคราะห�ความเสียหาย
ของท อส งก�าซธรรมชาติบนฝi£ง 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๑๗ การพัฒนาดินจากแหล งภายในประเทศ สําหรับดินเม็ดวัสดุปลูก
พรรณไมใตน้ํา 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๒๑๘ การพัฒนาตนแบบอุปกรณ�ป&องกันการโจรกรรมรถยนต� เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๑๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ�สเต�กหมูบดเค้ียวง าย นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๒๐ การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารก่ึงสําเร็จรูปสําหรับผูสูงอายุ นาโนเทค สงวนนาม ๑ 
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๒๒๑ การลดกล่ินไม พึงประสงค�จากกรดบิวทีริกที่ทนสภาวะในระบบ
ทางเดินอาหารดวยเทคโนโลยีการกักเก็บ 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๒ การวิเคราะห�สัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๓ การวิจัยพัฒนาสูตรยางคอมพาวด�และการวิเคราะห�ไฟไนต� 
เอลิเมนต�สําหรับผลิตภัณฑ�ยาง 

เนคเทค สงวนนาม * - 

๒๒๔ การวิจัยวิเคราะห�คุณสมบัติและองค�ประกอบทางเคมีของซิงค�อ
อกไซด�และไทเทเนียมไดออกไซด�ที่ผ านกระบวนการลดขนาด
อนุภาคดวยเทคนิค Ball mill 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๕ การศึกษา วิเคราะห� ทดสอบ และการกําจัดสารปรอทในท อส ง
แก�ส 

เนคเทค สงวนนาม * - 

๒๒๖ การศึกษาและวิเคราะห�ลักษณะเมมเบรนแบบเสนใยท อกลวง
สําหรับการกรองน้ําประปา 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๗ การศึกษาการสังเคราะห�ซีโอไลต�จากดินอิลไลต�ในระดับ
หองปฏิบัติการ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๘ การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพรเพ่ือใชใน
ผลิตภัณฑ�เคร่ืองสําอาง  

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒๙ การศึกษาความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการยับย้ัง
การเกิดออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ�นม 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓๐ การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ ZnO เพ่ือประยุกต�ใชใน
การเปLนสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๓๑ การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ านคาร�บอนกัม
มันต�สําหรับอุตสาหกรรมกลีเซอรอลบริสุทธิ์ 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๓๒ การสกัดเซอริซินจากเสนไหมดิบคิบิโซะ นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓๓ การสังเคราะห�สารประกอบไอออนิกคอปเปอร�เพ่ือใชเปLนสารฆ า
เช้ือแบคทีเรียในปศุสัตว�และส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๒๓๔ ตนแบบแผงเซลล�แสงอาทิตย� Curved Colorful PV นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓๕ ตนแบบฟูกที่นอน สําหรับผูป�วย ผูพิการ และผูสูงอายุ นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓๖ การศึกษาปiจจัยที่มีผลต อการเกิดอันตรกิริยาระหว าง food 
structuring agent และโปรตีนในไสกรอก 

ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

สงวนนาม ๑ 

๒๓๗ ผลิตภัณฑ�แชมพูและครีมนวด นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๓๘ การพัฒนาตนแบบระบบวิเคราะห�สัญญาณการส่ือสารของไมโค
รชิพในเคร่ืองพิมพ�เลเซอร� 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๓๙ ระบบทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ&า สําหรับชุดสายไฟรถยนต�  เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๐ ระบบนําส งยาสมุนไพรสําหรับสัตว�ป.กไข  นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๑ ระบบหมึกพิมพ�ปลอดการปลอมแปลงพรอมอุปกรณ�ตรวจวัด เนคเทค สงวนนาม * - 

๒๔๒ วิธีทดสอบสําหรับความหลากหลายของตัวอย างที่มีสมบัติยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย* ช่ือหน/วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน* 
จํานวนหน/วยงาน 

(ราย) 

๒๔๓ การศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอรี่สําหรับพลังงานลม เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๔ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับศึกษาความปลอดภัยของ
สารทําใหเกิดควันในอุตสาหกรรมบันเทิง 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๕ สูตรตํารับผลิตภัณฑ�ทดแทนนมที่ใชขาวเปLนองค�ประกอบหลัก นาโนเทค สงวนนาม * - 

๒๔๖ หัวเซนเซอร�วัดความช้ืนสําหรับขาวเปลือกในไซโลอบขาว เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๗ การออกแบบและพัฒนาขอต อส่ีทางใชในการแพทย� เอ็มเทค สงวนนาม * - 

การให2คําปรึกษา 

๒๔๘ การควบคุมการสรางและทดสอบระบบแยกผลปาล�มจากทะลาย
สําหรับโรงสกัดน้ํามันปาล�มแบบไม ใชไอน้ํา 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔๙ การประเมินขอบกพร อง/ความไม สมบูรณ�/การปนเป¡¢อนของ
ผลิตภัณฑ� พรอมการใหคําปรึกษาวิชาการเทคนิค (ป. 2) 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๐ การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเอนไซม�
ที่ไดจากจุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรม 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๑ การใชงานระบบหมุนเวียนน้ําเพ่ือการเล้ียงสัตว�น้ํา ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๒ การเสียหายทางกลของช้ินส วนทางวิศวกรรม ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๓ การประเมินความเสียหายของท อไอน้ําและรีฟอร�มม่ิง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๔ การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเอนไซม�
ผสมจากจุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรม  

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๕ การประเมินทางโลหะวิทยาของคอยล�ในเตาแยกสกัด เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๖ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม  
ระยะที่ ๓ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๗ การวิเคราะห�ความเสียหายของท อไอน้ํา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๘ การวิเคราะห�ความเสียหายช้ินส วนในโรงงานเคมี ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕๙ การวิเคราะห�ความเสียหายช้ินส วนหองเผาไหม เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๖๐ การวิเคราะห�ความเสียหายท อลําเลียงก�าซไฮโดรเจน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๖๑ การออกแบบและติดต้ังระบบเติมอากาศสําหรับถังเพาะเล้ียง
สาหร าย 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๓๓๕ 

หมายเหตุ: *รายช่ือซํ้า 
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ฎ. รายชื่อผู2เช/าพ้ืนที่เพ่ือทําวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๔๔ ราย 

ลําดับ ช่ือผู2เช/าพ้ืนท่ี 

อุทยานวิทยาศาสตร*ประเทศไทย (TSP) 

สาขาการแพทย* 

๑ บริษัทเจนซายน� รีเสิร�ช จาํกัด 

๒ บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 

๓ บริษัทนาคาชิม า เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔ บริษัทเบ็ทเทอร�ฟาร�มา จาํกัด 

๕ บริษัทเฮลธ� คอนเซ็พส� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 

สาขาเกษตรและอาหาร 

๖ บริษัทคลีน กรีนเทค จํากัด 

๗ บริษัทซันกรุ�ป เทคโนโลย่ี จาํกัด 

๘ บริษัทซีพี ฟู&ดแล็บ จํากัด  

๙ บริษัทไทยโอซูกา จํากัด  

๑๐ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ�น้ํามันพืช จํากัด 

๑๑ บริษัทไบโอ ทอล�ค เทคโนโลยี (ไทยแลนด�) จํากัด 

๑๒ บริษัทมาลี แอพพลายด� ไซเอ็นซ� จํากัด 

๑๓ บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด 

๑๔ บริษัทมิลต้ัน ไบโอเทค จํากัด 

๑๕ บริษัทเวทโปรดักส� รีเซิร�ช แอนด� อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร� จํากัด 

๑๖ บริษัทศูนย�สมาร�ทเทค จํากัด 

๑๗ บริษัทสมาร�ท ไซเอนซ� จํากัด 

๑๘ บริษัทอาร�พีดี (ประเทศไทย) จํากัด 

๑๙ บริษัทอินโนเฟรช จํากัด 

๒๐ บริษัทอูเอโน ไซแอนซ� เทค แลบอราทอร่ี (ประเทศไทย) 

๒๑ บริษัทแอดวานซ�อาเซียน จํากัด 

๒๒ บริษัทแอร� โปรดักส� เอเชีย (เทคโนโลยี เซ็นเตอร�) จํากัด 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒๓ บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๔ บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๕ บริษัทเบสท� แคร� อินเตอร�เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๖ บริษัทไบโอคอนซัลล� จาํกัด 

๒๗ บริษัทไบโอไซ (ไทยแลนด�) จํากัด 
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ลําดับ ช่ือผู2เช/าพ้ืนท่ี 

๒๘ บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๙ บริษัทศูนย�วิทยาศาสตร�เบทาโกร จาํกัด (มีผูเช าช วงต อ คือ บจ. เบ็ทเทอร�ฟามาร�) 

๓๐ บริษัทเศรษฐภักดี จํากัด 

๓๑ บริษัทออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๒ บริษัทเอ็กโคแล็บ จาํกัด 

๓๓ บริษัทเอ็มส�แลนด� เอเชีย โลจิสติกส� จํากัด 

๓๔ ศูนย�ความเลิศดานชีววิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) (สําหรับ GMP Pilot Plant) 

สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 

๓๕ บริษัทเคฮิน เอเชีย แบงค�ค็อก จํากัด 

๓๖ บริษัทเจอีโอแอล เอเซีย จํากัด 

๓๗ บริษัทซูมิโตโม รับเบอร� อินดัสทร่ี จาํกัด 

๓๘ บริษัทไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๙ บริษัทไทยออยล� จํากัด (มหาชน) 

๔๐ บริษัทนทีทองโพลีเมอร� จาํกัด 

๔๑ บริษัทปตท.สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔๒ บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) 

๔๓ บริษัทพาราไซแอนติฟ�ค จํากัด 

๔๔ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

๔๕ บริษัทโพลีพลาสติกส� มาร�เก็ตต้ิง (ที) จํากัด 

๔๖ บริษัทโมลด� เมท จาํกัด 

๔๗ บริษัทเหมืองขุนฝาง จาํกัด 

๔๘ บริษัทอินเทลเล็คชวล ดีไซน� กรุ�ป จาํกัด 

๔๙ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ�ก อสราง จํากัด 

๕๐ บริษัทไอเคเอ เวิร�คส� (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๑ บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส� (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๒ สถาบันพลังงานขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 

สาขาอิเล็กทรอนิกส* หุ/นยนต* และระบบอัตโนมัติ  

๕๓ บริษัทคลีนฟ�วเจอร� เอ็นเนอรีจ ีจาํกัด 

๕๔ บริษัทคีย�เอ็นซ� (ไทยแลนด�) จํากัด 

สาขาอิเล็กทรอนิกส*และคอมพิวเตอร* 

๕๕ บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๖ บริษัทเกรทเทค ไซเบอร�เนติกส� จาํกัด 

๕๗ บริษัทจีซอฟต�บิส จํากัด 
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๕๘ บริษัทเจ วาย อินโนเวช่ัน จาํกัด 

๕๙ บริษัทซิมพลี ไบรท� ซิสเต็ม จํากัด 

๖๐ บริษัทซิลิคอน คราฟท� จํากัด  

๖๑ บริษัทดอทอะไร จํากัด 

๖๒ บริษัทดีเอสพีคอมม� (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๓ บริษัทเดอะ แม็ปเปอร� จาํกัด 

๖๔ บริษัทที.เอช. นิค จํากัด 

๖๕ บริษัทที-เน็ต จาํกัด 

๖๖ บริษัททูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๗ บริษัทบีเค นิกซ� จํากัด 

๖๘ บริษัทปiนสาร เอเชีย จาํกัด 

๖๙ บริษัทฟ.ดแบค ๑๘๐ จํากัด 

๗๐ บริษัทฟุลแอดแวนเทจ จํากัด 

๗๑ บริษัทสป�นซอฟต� จํากัด 

๗๒ บริษัทออลเทคโนโลยี จาํกัด 

๗๓ บริษัทอาป�โก ไอทีเอส จาํกัด 

๗๔ บริษัทอีควิต้ี เซอร�วิสเซส แอนด� โซลูชั่น จํากัด 

๗๕ บริษัทอูวา ซอฟท� จํากัด 

๗๖ บริษัทเอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จํากัด 

๗๗ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

๗๘ สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว  

อ่ืนๆ-สมาคม 

๗๙ The e-ASIA JRP Secretariat Office 

๘๐ มูลนิธิคอนเซ็พท�เพ่ือการวางแผนครอบครัว 

๘๑ สมาคมการสึกหรอและการหล อล่ืนไทย 

๘๒ สมาคมพันธมิตรไทยเพ่ือส งเสริมการใชระบบพลังงานกระจายศูนย� 

๘๓ สมาคมวิชาการไฟฟ&าอิเล็กทรอนิกส� คอมพิวเตอร� โทรคมนาคม และสารสนเทศ 

๘๔ สมาคมหน วยบ มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร�ไทย 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต*แวร*ประเทศไทย (SWP) 

สาขาอิเล็กทรอนิกส*และคอมพิวเตอร* 

๘๕ ARMINO CO.,LTD. 

๘๖ ASIA ONE CLICK CO.,LTD. 

๘๗ BAN CHIANG SOFT CO., LTD. 

๘๘ BIG CHILLI SOFTWARE CO.,LTD. 
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๘๙ BIGFISH ENTERPRISE CO., LTD. 

๙๐ BLUE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๙๑ CD NEX CO., LTD. 

๙๒ CLOUD IT NETWORK CO.,LTD. 

๙๓ CLOUDSEC ASIA CO.,LTD. 

๙๔ CRESCERE (THAILAND) CO.,LTD  

๙๕ DATA DESIGN SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD. 

๙๖ DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD. 

๙๗ DIGITAL FORWARD CO.,LTD 

๙๘ DIGITAL MIND CO., LTD. 

๙๙ GFIN CORPORATION CO.,LTD. 

๑๐๐ I MAR GET CO., LTD. 

๑๐๑ I.S.T. BANGKOK CO., LTD. 

๑๐๒ ICB SOLUTION CO.,LTD. 

๑๐๓ INNOVA SYSTEMS CO., LTD. 

๑๐๔ INNOVATION IT CO.,LTD. 

๑๐๕ INNOVATION PLUS CO., LTD. 

๑๐๖ INTERNATIONAL MEDICAL SOFTWARE CO., LTD. 

๑๐๗ IROBUST CO.,LTD. 

๑๐๘ JOINT INTELLIGENCE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๐๙ LARNGEAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

๑๑๐ LEARN POWER CO.,LTD. 

๑๑๑ MANTA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๑๒ MEB CORPORATION CO.,LTD. 

๑๑๓ MOSCII CO.,LTD. 

๑๑๔ MOTION STILL ANALYTICS CO.,LTD 

๑๑๕ NAWATA SOFTTECH CO.,LTD. 

๑๑๖ NEWS NET CO.,LTD. 

๑๑๗ OSELLUS ASIA PACIFIC CO., LTD. 

๑๑๘ PARTISAN CONSULTING CO.,LTD 

๑๑๙ PLANT ONE CO.,LTD. 

๑๒๐ ROCKDALE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๒๑ SAMART ED TECH CO.,LTD. 

๑๒๒ SANUK SOFTWARE CO., LTD. 
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ลําดับ ช่ือผู2เช/าพ้ืนท่ี 

๑๒๓ SC DESIGN FACTORY (THAILAND) CO., LTD. 

๑๒๔ SENSE INFO TECH CO.,LTD. 

๑๒๕ SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD. 

๑๒๖ SMARTERWARE CO., LTD. 

๑๒๗ STRATEGIC SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD. 

๑๒๘ TEE NEE MEDIA CO., LTD. 

๑๒๙ THAI APPLIANCE INDUSTRY CO.,LTD. 

๑๓๐ THAI TRADE NET CO., LTD. 

๑๓๑ THAICO ENERGY CO.,LTD. 

๑๓๒ THAICO TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๓๓ THINK BLUE DATA CO., LTD. 

๑๓๔ THINKING 2 REVOLUTION CO.,LTD. 

๑๓๕ TTGR CO.,LTD. 

๑๓๖ UNITED OVERSEA BANK (THAILAND) PUBLIC LIMITED 

๑๓๗ UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.  

๑๓๘ VERTASOFT CO., LTD. 

๑๓๙ XSENSE INFORMATION SERVICE CO.,LTD. 

อ่ืนๆ-สมาคม 

๑๔๐ ASSOCIATION OF THAI SOFTWARE INDUSTRY 

ศูนย*บ/มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) 

สาขานาโนเทคโนโลยี 

๑๔๑ บริษัท คอสเมติกแอนด�เฮลท�แคร�อินโนเวช่ันเซ็นเตอร� จํากัด 

สาขาอิเล็กทรอนิกส*และคอมพิวเตอร* 

๑๔๒ บริษัทดีไอดี โซลูชั่น จาํกัด 

๑๔๓ บริษัทเอส.ที.ไรซ่ิง จาํกัด  

๑๔๔ บริษัทโอว�นโฮม โซลูชั่น จํากัด 
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ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

๑) ผลการดําเนินงานด2านการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได2จากความสามารถ 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๕๑๐ ๑,๕๔๐ ๑,๕๗๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๓๐ ๒,๔๖๑.๗๒ 

วิธีวัดผล รายไดจากความสามารถ ไดแก  รายไดจากการรับจางวิจัย/ร วมวิจัย รายไดจากลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� รายไดจากอุดหนุนรับ รายไดจากบริการ
เทคนิค/วิชาการ  รายไดจากฝ�กอบรม/สัมมนา และ รายไดจากค าเช า ทัง้น้ี 
-  นับรวมรายไดจากการรับจางจากหน วยงานภาครัฐ และเงินที่เบิกแทนกัน 
-  ไม รวมรายรับที่ไดจากงบประมาณแผ นดินโดยตรง หรือหน วยงาน สวทช. 
-  ไม รวมรายไดจากโครงการพิเศษทุนประเดิม  
-  ไม รวมรายรับจากดอกเบี้ยจากการฝากเงิน / ใหกู / ค าปรับหรือใหยืม  
-  ไม รวมรายไดจากขายแบบ (เช น เพ่ือประมูลงานจาก สวทช.) 
-  ไม รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร2อยละจากความสามารถต/อค/าใช2จ/ายดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๔๔ 

วิธีวัดผล รายไดที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. เทียบกับ ค าใชจ ายดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําป.บัญชี ๒๕๖๑ โดยไม นับรวมค าเส่ือมราคา 

 
๒) ผลการดําเนินงานด2านการสนองประโยชน*ต/อผู2มีส/วนได2ส/วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู2มีส/วนได2ส/วนเสีย 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 ความพึงพอใจของผูมีส วนไดส วนเสีย รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๑.๑๖ 

วิธีวัดผล พิจารณาจากความพึงพอใจของผูใชบริการกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
สูตรการคํานวณ :  จํานวนของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับมากและมากที่สุด x ๑๐๐ 
                                                           จาํนวนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มูลค/าผลกระทบต/อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน* 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน� 

เท า ๑๐ ๓.๖๐ ๓.๗๕ ๓.๙๐ ๔.๐๕ ๔.๒๐ ๖.๙๗ 

วิธีวัดผล มูลค าผลลัพธ�และผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สวทช. ที่เปLนตัวเงิน คือ มูลค าท้ังท่ีส้ินสุดแลวและที่ดําเนินการอยู ในป.บัญชี ๒๕๖๑ โดย
พิจารณาถึงผลลัพธ�ที่เกิดขึ้นต อผูรับบริการหลังจากรับบริการจาก สวทช. เช น ตนทุนลดลง รายไดเพ่ิมขึ้น ทดแทนการนาํเขา ฯลฯ  
สูตรการคํานวณ :  มูลค าผลลัพธ�และผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สวทช. ที่เปLนตัวเงิน 
                                          ค าใชจ ายรวมของ สวทช. ป.บัญชี ๒๕๖๑ 

 
๓) ผลการดําเนินการด2านปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

วิธีวัดผล พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง กําหนดเกณฑ�ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สําคัญ ๓ ดาน ไดแก  
๓.๑.๑ การเบิกจ ายเงินตามแผนการเบิกจ ายที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ ๔๐) พิจารณาจาก 

- การเบิกจ ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ ายงบลงทุน ประจาํป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอยละ ๒๐) 
- การเบิกจ ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ ายภาพรวม ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอยละ ๒๐) 

๓.๑.๒ การรายงานการรับจ าย และการใชจ ายเงินรายไดทีไ่ม ตองนําส งเปLนรายไดแผ นดิน (รอยละ ๒๐) 
๓.๑.๓ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (รอยละ ๔๐) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยและองค*ความรู2ที่นําไปประยุกต*ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชใน
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาค
สังคมชุมชน 

รายการ ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๒๖๑ 

วิธีวัดผล การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน พิจารณาจาก การทํางานโดย
บุคลากรของสวทช.เพ่ือนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชผ านกลไก ๕ ประเภท ไดแก  ๑) การอนุญาติใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปiญญา ๒) 
การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� ๓) การรับจางวิจัย ๔) การใหคําปรึกษา และ ๕) การฝ�กอบรมที่มีหลักฐานยืนยันว าผูเขาอบรมไดนาํผลงานวิจัย
และองค�ความรูไปใชจริง 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ สัดส/วนทรัพย*สินทางปSญญาต/อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
สัดส วนทรัพย�สินทางปiญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐

คน/ป. 
๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๓๐.๒๕ 

วิธีวัดผล - จํานวนทรัพย�สินทางปiญยาที่ย่ืนขอรับความคุมครองต อบุคลากรการวิจัยพิจารณาจาก จํานวนคําขอทรัพย�สินทางปiญญาที่ย่ืนขอรับความคุมครองใน
ป. ๒๕๖๑  (ไม สะสม) ใน ๕ ประเภท ไดแก  ๑) สิทธิบัตร ๒) อนุสิทธิบัตร ๓) ผังภูมิวงจรรวม ๔) คุมครองพันธุ�พืชใหม  และ ๕) ความลับทางการคา 

- จํานวนทรัพย�สินทางปiญญาที่ย่ืนพิจารณานับจากวันที่ สวทช. ย่ืนขอรับความคุมครองจากหน วยงานทั้งภายในประเทศและต างประเทศ (Filing date)  
- บุคลากรวิจัย หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน role profile วิจัยและพัฒนาของ สวทช. 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จํานวน SMEs ที่ได2รับการถ/ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการ ๑๕ ๓๗๐ ๓๘๕ ๔๐๐ ๔๑๕ ๔๓๐ ๑,๓๕๕ 

วิธีวัดผล จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โดยการใหคําปรึกษาเชิงลึก
แก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (Small and Medium Enterprised: SMEs) และวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถดําเนินโครงการไดเสร็จส้ินภายใน
ป.บัญชี ๒๕๖๑ โดยที่โครงการดังกล าวมีเป&าหมายเพ่ือ 
- พัฒนาศักยภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และส งออกสินคาเพ่ิมขึ้น 
- สนับสนุนการทําธุรกิจในรูปแบบเครือข ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเช่ือมโยงกลุ มอุตสาหกรรมท่ีอยู ในบริเวณใกลเคียงกับสถาบันการศึกษา 

วิจัย และหน วยงานภาครัฐที่ใหบริการแก  SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
- สนับสนุนการถ ายทอดเทคโนโลยี โดยการนําผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีจากทั้งในและต างประเทศ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� มาก อใหเกิด

กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ�ใหม ในตลาด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จํานวนความร/วมมือและการได2รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๙ 

วิธีวัดผล จํานวนความร วมมือระหว างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคี ประจําป.บัญชี ๒๕๖๑ ประกอบดวย การรับจางวิจัย (Contract Research)                
การร วมมือทางการวิจัย (Research Collaboration) บันทึกความเขาใจ (Memorandam Of Understading: MOU) และขอตกลง (Agreement) 
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๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค/าเกณฑ*วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง 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 

 

ฐ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานด2านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน 
(ตัวชี้วัดที่ ๔) 

๑. ด2านการเงิน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการเงิน ผ านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหนาท่ี (๑) ใหความเห็นชอบในระบบบัญชีของ
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ�การแสวงหารายได เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน�อย างอ่ืนใหแก 
กองทุน (๓) กําหนดหลักเกณฑ�และกํากับดูแลการจัดหาประโยชน�จากเงินกองทุน (๔) กําหนดแนวทาง และให
ความเห็นชอบระเบียบหรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกล่ันกรองเรื่อง
ต างๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต งต้ัง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล าวมีกําหนดจัดประชุม
เปLนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี ๔ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเร่ืองต างๆ ดังน้ี  
(๑) อนุมัติหลักการการเช าที่ดินขนาดพื้นท่ีเช ารวม ๙๖.๐๐ ไร  ในบริเวณพื้นที่วังจันทร�วัลเลย� อําเภอวัง

จันทร� จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกําหนดระยะเวลาการเช า ๔๙ ป. ๕ เดือน ต้ังแต วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๖๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ 
๖๗,๐๐๔,๘๗๕.๒๐ บาท (หกสิบเจ็ดลานส่ีพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทย่ีสิบสตางค�) พรอมอนุมัติหลักการให
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติเปLนผูลงนามเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัสดุ 

(๒) อนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดจางก อสรางกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ในวงเงินงบประมาณไม เกิน ๑,๑๔๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยส่ีสิบสองลานเกาแสนบาทถวน)  
รวมภาษีมูลค าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
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กระทรวงการคลังว าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมอนุมัติหลักการให
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติเปLนผูลงนามเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัสดุ 

(๓) อนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดจางควบคุมงานก อสรางกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A ในวงเงิน
งบประมาณไม เกิน ๕๗,๑๔๕,๐๐๐ บาท (หาสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว าดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมอนุมัติหลักการใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติเปLนผูลงนามเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัสดุ 

(๔) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอม
ขอเสนอแนะก อนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ 

(๕) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน 
๒๕๖๑) พรอมขอเสนอแนะก อนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ 

(๖) อนุมัติการแต งต้ังคณะทํางานบริหารเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีวาระในการดํารงตําแหน ง ๒ ป. 
 

๒. ด2านการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยให
เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต เดือนกรกฏาคม ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
บูรณาการเขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเส่ียงของ สวทช. ดําเนินการ
ทบทวนรายการความเส่ียงดวยการวิเคราะห�ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต อการบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนกลยุทธ�
ขององค�กรควบคู ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ�ประจําป. รวมท้ังกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงระดับองค�กรใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง
เปLนไปอย างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียงต้ังแต การระบุความเส่ียง (Risk identification), 
วิเคราะห�ความเส่ียง (Risk analysis) ประเมินความเส่ียง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการความ
เส่ียงระดับองค�กร ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังน้ี คณะกรรมการจัดการความ
เส่ียง สวทช. ซึ่งมีผูอํานวยการ สวทช. เปLนประธาน ไดกําหนดรายการความเส่ียง โดยการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวของประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค�กร (ERM) ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ� สวทช. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๓) รายงานผลการดําเนินงานของ 
สวทช. ป.งบประมาณ ๒๕๖๐ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังดําเนินการสัมภาษณ�ผูบริหาร
เก่ียวกับผลการดําเนินงานปiจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส งผลกระทบต อการดําเนินงานของ สวทช. 
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ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดระบุความเส่ียง (Risk identification) ๗ รายการ ครอบคลุมความเส่ียง ๔ 
ประเภท ประกอบดวย ความเส่ียงดานกลยุทธ� (S: Strategic) ดานปฏิบัติการ (O: Operational) ดานการเงิน  
(F: Finance) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance) ไดแก  

 
ความเส่ียงด2านกลยุทธ* (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายท่ีกําหนด  
(๒) RES-4 การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป&าหมาย ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายท่ีกําหนด 
(๔) RES-6 องค�กรปรับตัวไม ทันต อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� 
ความเส่ียงด2านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๕) REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการไดอย างต อเน่ือง 
ความเส่ียงทางด2านการเงิน (Financial Risk) 
(๖) REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ความเส่ียงทางด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๗) REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๔ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ระดับ ERM ของรายการความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ ระดับสูง (สีสม) ๒ รายการ และระดับปาน
กลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ จากผลการดําเนินงานรายการความเส่ียงท้ัง ๗ รายการ สามารถดําเนินการไดตามแผน 
และคะแนนลดลงไดดีกว าเป&าหมายท่ีกําหนดไว ๖ รายการ ประกอบดวย RES-6 องค�กรปรับตัวไม ทันต อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ� คะแนนลงจาก ๔๙ คะแนนเปLน ๑๒ RES-4 การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป&าหมาย  
ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. คะแนนลงจาก ๔๘ คะแนนเปLน ๔ REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ คะแนนลงจาก ๔๘ คะแนนเปLน ๕ REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการไดอย างต อเน่ือง 
คะแนนลดลงจาก ๓๖ คะแนนเปLน ๘ REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ คะแนนลง
จาก ๒๐ คะแนนเปLน ๔ และมีคะแนนลดลงไดตามเป&าหมาย ๑ รายการ คือ RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายที่กําหนด คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเปLน ๑๒ 
ดังรูปท่ี ๑๗ 
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นอกจากน้ี ยังไดกําหนดรายการความเส่ียง (RISK ID) ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ รายการ 
ครอบคลุมความเส่ียง ๔ ประเภท ประกอบดวย ความเส่ียงดานกลยุทธ� (S: Strategic) ดานปฏิบัติการ (O: 
Operational) ดานการเงิน (F: Finance) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance) ไดแก  

ความเส่ียงด2านกลยุทธ* (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายที่กําหนด  
(๒) RES-4 การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป&าหมาย ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของสวทช 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายที่กําหนด 
(๔) RES-6 องค�กรปรับตัวไม ทันต อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� 
(๕) RES-7 การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคล่ือน Thailand 4.0 ไม เปLนไปตามเป&าหมายท่ีกําหนด 
ความเส่ียงด2านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 ไม สามารถสรางใหมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดวยกลไก/เครื่องมือดานการเงิน (Tech 

Financing) ท่ีครบและดําเนินการไดตามวัตถุประสงค� 
ความเส่ียงทางด2านการเงิน (Financial Risk) 
(๗) REF-1 งบประมาณไม เพียงพอต อการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ความเส่ียงทางด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 

 

 

รูปที่ ๑๗ แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๔ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๓. ด2านการควบคุมภายใน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ านการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จัดการ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี (๑) กล่ันกรองประเด็นที่ สําคัญดานนโยบายก อนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทําแผนดําเนินงาน กลยุทธ�ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และกําลังคน รวมถึงกําหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานใหเปLนไปตามแผน และ (๓) ร วมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนดจัดประชุมเปLนประจําทุกเดือน  
ณ ไตรมาสที่ ๔ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดการไดรับทราบการดําเนินงานต าง ๆ สรุปได ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบผลตัวช้ีวัด 
Balanced Scorecard (BSC) ประจําไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. 
ประจําไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ ๓ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานค าใชจ ายท่ีสามารถบริหารจัดการ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑ (งวด ๙ เดือน) รับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ 
รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และรับทราบความคืบหนาการเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สวทช. 

การประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม 
Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สะสมงวด ๑๐ เดือน) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินระบบ ISO 9001 และ 
มอก. ๑๘๐๐๑ โดยผูตรวจประเมินภายนอก และใหทุกหน วยงานท่ีอยู ในขอบข าย ISO 9001 จัดทําเอกสาร
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PM) โดยเฉพาะกิจกรรม/กระบวนการทํางานหลักของหน วยงาน รับทราบการจัดการความ
ปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ และเห็นชอบป�ด CAR ตามที่เสนอ และรับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลดําเนินงาน 
BSC ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงินประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวด ๑๑ เดือน 
รับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ และรับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบ (ร าง) นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม สวทช. และ
เห็นชอบใหป�ด CAR ตามที่เสนอ  
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๔. ด2านการตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ไดมีการประชุมร วมกับฝ�ายบริหาร 
๓ ครั้ง และสํานักงานการตรวจเงินแผ นดิน (สตง.) ๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผูบริหารระดับสูง และสํานักตรวจสอบภายใน เขาร วมประชุมในระเบียบ
วาระที่เก่ียวของ  ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาเห็นชอบและรับทราบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ การ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในซึ่งเปLนส วนหน่ึงตามภารกิจการบริหารทุนหมุนเวียน ดังน้ี 

(๑) เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 
และ กฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน 

(๒) เห็นชอบรายงานผลการ site visit ดานการเงินของโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของหน วยงาน
ภายนอกท่ีไดรับทุนจากฝ�ายบริหารคลัสเตอร�และโปรแกรมวิจัย 

(๓) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน สวทช. ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๔) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบบริหารความเส่ียง ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๕) เห็นชอบแผนดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายใน ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๖) เห็นชอบแนวทางการสอบทานระบบการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําป.งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๗) เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบดานวิจัยและพัฒนา (หน วยวิจัยกลาง) ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห งชาติ และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานในเรื่องการบริหารงบประมาณ
โครงการวิจัยจะตองสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชงบประมาณในทุกมิติ และตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติสัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� พ.ศ. ๒๕๕๘ อย างเคร งครัด เพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนใน
เรื่องที่เก่ียวของ อีกทั้งยังใหขอเสนอแนะในเรื่องการควบคุมดูแลสมุดบันทึกการวิจัยใหเปLนมาตรฐานเดียวกัน  
โดย สวทช. ตองกําหนดเปLนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

(๘) เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ�ายบริหารโครงสรางพื้นฐานและ
วิศวกรรมสนับสนุน ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห งชาติ และฝ�ายบริหารโครงสรางพื้นฐานภายใน ศูนย�เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห งชาติ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพในดานสารสนเทศ  
ใหสอดคลองตามนโยบายและแนวปฏิบัติดานสารสนเทศของ สวทช. อย างเคร งครัด เพื่อลดโอกาสที่จะก อใหเกิด
ความเสียหายดานความมั่นคงปลอดภัย  

(๙) เห็นชอบรายงานผลการใหคําปรึกษา เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ 
สําหรับผูรับทุนภายนอก ใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อใหผูรับทุนเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอย างถูกตอง 
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(๑๐) ประชุมร วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ นดิน ในเรื่องการรับรองงบการเงินภาพรวม สวทช. 
ประจําป. ๒๕๖๐ และรับขอสังเกตที่มีต อการดําเนินงานของ สวทช. โดยจะนําไปหารือและมอบหมายต อฝ�าย
บริหารใหไปดําเนินการต อไป 
 

๕. ด2านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานของการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สวทช. ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สวทช. โดยมีการประชุมเปLนประจําทุก ๒ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๔ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ กําหนดไวเปLนวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แต เน่ืองจากคณะกรรมการฯ หลาย
ท านติดภารกิจสําคัญ จึงงดประชุม ซึ่งฝ�ายเลขาฯ อยู ระหว างประสานงานนัดหมายเพื่อกําหนดวันประชุมใหม  

 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวทช. นําเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวทช. ประจําป. ๒๕๖๑ ต อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแล รับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ สวทช. ตามที่ระบุไวในขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ 
(กวทช.) ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวทช. 
กําหนดไวเปLนประจําทุก ๒ เดือน ซึ่งรอบการประชุมในไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๑ มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยท่ีประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ไตรมาสที่ ๔ ป. ๒๕๖๑ 
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ส/วนท่ี ๒ รายงานทางการเงนิ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 

  กันยายน ๒๕๖๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สินทรัพย*    

สินทรัพย*หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท าเงนิสด  ๓,๐๑๐.๙๔ ๔,๐๐๓.๓๗ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๒๘๕.๘๐ ๒๘๕.๘๐ 
   ลูกหนี้การคา  ๗๒.๓๘ ๖๙.๕๕ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดินคางรับ  ๕.๕๕ ๑.๕๖ 
   เงินทดลองจ าย  ๓๐.๗๒ ๒๐.๗๘ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๙๘.๘๐ ๑๗๐.๔๓ 

   รวมสินทรัพย*หมุนเวียน  ๓,๖๐๔.๑๘ ๔,๕๕๑.๔๙ 

    
สินทรัพย*ไม/หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๔๘๕.๙๕ ๔๘๐.๗๙ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๒๙๒.๒๖ ๓๐๓.๘๖ 
   เงินมัดจําและเงินค้าํประกัน  ๙.๑๐ ๘.๙๑ 
   อสังหารมิทรัพย�เพ่ือการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๙๓๒.๐๒ ๑,๙๔๕.๑๗ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� (สุทธิ)  ๓,๕๓๘.๖๕ ๓,๓๖๖.๘๘ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช าการเงิน (สุทธิ)  ๙๔.๒๔ ๙๙.๘๕ 
   สินทรัพย�ไม มีตัวตน (สุทธิ)  ๑๑๙.๓๒ ๑๐๔.๓๐ 
   สินทรัพย�ไม หมุนเวียนอ่ืน  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 

   รวมสินทรัพย*ไม/หมุนเวียน  ๖,๔๗๒.๒๗ ๖,๓๑๐.๔๙ 

รวมสินทรัพย*  ๑๐,๐๗๖.๔๕ ๑๐,๘๖๑.๙๘ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 
  กันยายน ๒๕๖๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เจาหน้ีการคา  ๔๐.๖๕ ๑๔๗.๕๗ 
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๕.๕๕ ๑.๕๖ 
   ค าใชจ ายคางจ าย  ๔๙๕.๖๙ ๖๔.๐๐ 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ๖๗๐.๐๒ ๑,๑๐๐.๔๗ 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๑,๒๑๑.๙๑ ๑,๓๑๓.๖๑ 

    
หน้ีสินไม/หมุนเวียน    
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๕๑.๙๕ ๗๒๒.๐๗ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช าการเงิน  ๙๔.๒๔ ๙๙.๘๕ 
   หน้ีสินไม หมุนเวียนอ่ืน  ๗๕.๐๘ ๖๔.๗๙ 
   รวมหน้ีสินไม/หมุนเวียน  ๙๒๑.๒๗ ๘๘๖.๗๒ 

รวมหน้ีสิน  ๒,๑๓๓.๑๘ ๒,๒๐๐.๓๓ 

    
ส/วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว าค าใชจ ายสะสมตนงวด  ๖,๙๒๒.๕๓ ๖,๙๒๒.๕๓ 
   บวก รายไดสูง (ต่ํา) กว าค าใชจ ายในงวดนี ้  (๒๕.๗๑) ๖๙๖.๐๗ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว าค าใชจ ายสะสมปลายงวด  ๖,๘๙๖.๘๒ ๗,๖๑๘.๖๐ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียงัไม เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๑๖๖.๖๐ ๑๖๓.๒๐ 

รวมส/วนของกองทุน  ๗,๙๔๓.๒๘ ๘,๖๖๑.๖๕ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๑๐,๐๗๖.๔๕ ๑๐,๘๖๑.๙๘ 

 
  



๒๑๕ | ส ว ท ช .  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบรายได2ค/าใช2จ/าย 

สําหรับงวด ๑๒ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 
  กันยายน ๒๕๖๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รายได2    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๓,๙๔๓.๐๔ ๓,๙๐๓.๖๔ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๑,๗๖๘.๓๗ ๑,๒๘๖.๕๖ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา  ๖๙๓.๓๔ ๖๒๘.๘๕ 
   รายไดอ่ืนๆ  ๖๗.๕๕ ๗๑.๓๘ 

   รวมรายได2  ๖,๔๗๒.๓๑ ๕,๘๙๐.๔๓ 

    
ค/าใช2จ/าย    
   ค าใชจ ายดานบุคลากร  ๒,๕๙๖.๘๗ ๑,๙๔๓.๖๙ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน  ๒,๙๘๖.๕๐ ๒,๔๑๑.๘๖ 
   ค าเส่ือมราคา  ๙๑๔.๖๔ ๘๓๘.๘๑ 

   รวมค/าใช2จ/าย  ๖,๔๙๘.๐๑ ๕,๑๙๔.๓๖ 
รายได2สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช2จ/าย  (๒๕.๗๑) ๖๙๖.๐๗ 
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๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย* 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบรายได2ค/าใช2จ/าย 

สําหรับงวด ๑๒ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
       หน วย : ลานบาท 
 สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 
รายได2        
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓,๙๔๓.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๙๔๓.๐๔ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน ๑,๔๔๖.๒๖ ๔๑.๘๕ ๖๐.๑๑ ๖๙.๓๑ ๑๓๒.๐๖ ๑๘.๗๙ ๑,๗๖๘.๓๗ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา ๙๗.๓๖ ๘๙.๖๙ ๙๙.๖๒ ๑๑๙.๓๑ ๒๕๗.๑๘ ๓๐.๑๘ ๖๙๓.๓๔ 
   รายไดอ่ืน ๆ ๕๖.๖๔ (๑๑.๓๓) ๘.๕๖ ๒.๕๔ ๑๗.๖๕ (๖.๔๙) ๖๗.๕๕ 

   รวมรายได2 ๕,๕๔๓.๓๐ ๑๒๐.๒๐ ๑๖๘.๒๙ ๑๙๑.๑๖ ๔๐๖.๘๙ ๔๒.๔๘ ๖,๔๗๒.๓๑ 

        
ค/าใช2จ/าย        
   ค าใชจ ายดานบุคลากร ๕๕๐.๘๐ ๕๖๘.๗๓ ๔๘๐.๐๔ ๖๒๐.๐๐ ๑๘๕.๑๗ ๑๙๒.๑๓ ๒,๕๙๖.๘๗ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน ๑,๐๗๓.๒๑ ๓๙๖.๙๙ ๒๒๑.๔๐ ๔๐๕.๐๑ ๗๑๒.๒๕ ๑๗๗.๖๔ ๒,๙๘๖.๕๐ 
   ค าเส่ือมราคา ๕๐๔.๓๔ ๑๐๒.๐๒ ๘๑.๗๘ ๙๙.๔๓ ๓๕.๘๑ ๙๑.๒๖ ๙๑๔.๖๔ 

   รวมค/าใช2จ/าย ๒,๑๒๘.๓๕ ๑,๐๖๗.๗๓ ๗๘๓.๒๒ ๑,๑๒๔.๔๓ ๙๓๓.๒๔ ๔๖๑.๐๓ ๖,๔๙๘.๐๑ 

รายได2สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช2จ/ายก/อนรายได2
และค/าใช2จ/ายระหว/างกัน ๓,๔๑๔.๙๕ (๙๔๗.๕๓) (๖๑๔.๙๔) (๙๓๓.๒๘) (๕๒๖.๓๕) (๔๑๘.๕๕) (๒๕.๗๑) 

        
รายได2และค/าใช2จ/ายระหว/างกัน        
   รายไดระหว างกัน ๕๖.๘๒ ๑๑.๕๓ ๗๕.๗๖ ๒๔.๗๓ ๑๗๗.๕๕ ๑.๑๔ ๓๔๗.๕๓ 
   ค าใชจ ายระหว างกัน ๖๗.๑๔ ๔๓.๐๔ ๘๘.๓๘ ๕๐.๑๒ ๓๕.๑๗ ๖๓.๖๘ ๓๔๗.๕๓ 

   รวมรายได2และค/าใช2จ/ายระหว/างกัน (๑๐.๓๒) (๓๑.๕๐) (๑๒.๖๒) (๒๕.๓๙) ๑๔๒.๓๘ (๖๒.๕๕) ๐.๐๐ 

รายได2สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช2จ/ายสุทธิ ๓,๔๐๔.๖๓ (๙๗๙.๐๔) (๖๒๗.๕๖) (๙๕๘.๖๗) (๓๘๓.๙๗) (๔๘๑.๑๐) (๒๕.๗๑) 
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๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวด ๑๒ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
(หน/วย : ล2านบาท ยกเว2นตามที่ได2ระบุไว2) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ข2อมูลเพ่ิมเติม 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท/าเงินสด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓,๐๑๐.๙๔ ลานบาท 

เงินฝากออมทรัพย� ๑,๓๐๕.๔๗  
เงินฝากประจํา ๑ เดือน ๕๐๕.๔๗ 
เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๑,๒๐๐.๐๐ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท/าเงินสด ๓,๐๑๐.๙๔  

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘๕.๘๐ ลานบาท 

เงินฝากประจํา ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบ้ีย ๒.๙๐% ต อป. ๒๘๕.๘๐  
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  ๒๘๕.๘๐  

เงินลงทุนช่ัวคราว ไดรวมเงินฝากธนาคารของเงินสํารองบําเหน็จพนักงาน จํานวน ๒๘๕.๘๐ ลานบาท  
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐: ๒๘๑.๕๗ ลานบาท) 
 

๑.๓ ลูกหน้ีการค2า ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒.๓๘ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค/าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค/าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค2า 
(สุทธิ) 

ลูกหน้ีการคา – ต างประเทศ ๑๕ ๓.๒๘     ๐.๐๐  ๓.๒๘ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานภาครัฐ ๓๖ ๒๑.๔๑     ๐.๐๐ ๒๑.๔๑ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานเอกชน 

๓๐๖ ๔๖.๑๖     ๐.๐๐  ๔๖.๑๖ 

๔ ๑.๗๘ ๕๐ ๔ (๐.๘๙) ๐.๘๙ 

๒ ๐.๓๘ ๗๕ ๒ (๐.๒๘) ๐.๑๐ 

๒ ๖.๒๙ ๑๐๐ ๒ (๖.๒๙) ๐.๐๐ 
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รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค/าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค/าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค2า 
(สุทธิ) 

รวมลูกหน้ีการค2า ๓๖๕ ๗๙.๓๐   (๗.๔๖) ๗๑.๘๔ 

ลูกหน้ีอยู ระหว างดําเนินคด ี

๒ ๐.๓๕ ๕๐ ๒ (๐.๑๘) ๐.๑๗  

๔ ๑.๔๗ ๗๕ ๔ (๑.๑๐) ๐.๓๗  

๙ ๑๐.๑๗  ๑๐๐ ๙ (๑๐.๑๗) ๐.๐๐  

รวมลูกหน้ีอยู/ระหว/างดําเนินคดี ๑๕ ๑๑.๙๙      (๑๑.๔๕) ๐.๕๔  

รวม ๓๘๐ ๙๑.๒๙     (๑๘.๙๑) ๗๒.๓๘ 

ลูกหน้ีการคา ประกอบดวย ลูกหน้ีผูเช าพื้นท่ี สวทช. และลูกหน้ีผูใชบริการของ สวทช. เช น จากการใชบริการท่ี
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห�ทดสอบ เปLนตน 
 
๑.๔ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ/นดินค2างรับ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.
งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕.๕๕ ลานบาท ค าพัฒนาขีดความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ�
ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� เคร่ืองมือแพทย� และยานยนต�สมัยใหม ฯ (NCTC) จํานวน ๕.๒๔ ลานบาท และพื้นท่ี  
Co-working Space เช่ือมโยงการวิจัยและพัฒนาและผลักดันใหเกิดการใชประโยชน�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ 
๐.๓๑ ลานบาท 
 
๑.๕ เงินยืมทดรองจ/าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๐.๗๒ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

เงินยืมทดรองจ/าย (พนักงานปฏิบัติงาน)               

ยังไม ครบกําหนดสะสาง ๑๐.๑๙ ๖.๔๗ ๒.๑๖ ๘.๖๒ ๑.๗๔ ๑.๕๐ ๓๐.๖๘ 

เกินกําหนดสะสาง               

         เกินกําหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๐๒ ๐.๐๑  ๐.๐๑   ๐.๐๔ 

         เกินกําหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน             

         เกินกําหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน               

         เกินกําหนดสะสางมากกว า ๖๐ วัน               

รวมเงินยืมทดรองจ/าย ๑๐.๒๑ ๖.๔๘ ๒.๑๖  ๘.๖๓  ๑.๗๔ ๑.๕๐  ๓๐.๗๒  
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๑.๖ สินทรัพย*หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๙๘.๗๙ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. วัสดุคงเหลือ ๔.๙๐ ๐.๒๗ ๐.๒๗ ๐.๑๑  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๕.๕๕ 

  ๑.๑ วัสดุสํานักงาน ๐.๔๙  ๐.๐๙  ๐.๑๘  ๐.๐๙      ๐.๘๕  

  ๑.๒ วัสดุงานบานและงานครัว   ๐.๑๕          ๐.๑๕  

  ๑.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา ๔.๒๒            ๔.๒๒ 

  ๑.๔ วัสดุคอมพิวเตอร�  ๐.๐๓ ๐.๐๙  ๐.๐๒     ๐.๑๔  

  ๑.๕ วัสดุคงเหลือ ๐.๑๙            ๐.๑๙  

๒. ค/าใช2จ/ายล/วงหน2า ๑๐.๕๒ ๐.๔๓  ๐.๙๗ ๒๖.๘๒ ๐.๒๖  ๑.๖๐ ๔๐.๖๑ 

  ๒.๑ ค าเช าจ ายล วงหนา ๐.๒๘  ๐.๐๕  ๐.๐๓  ๐.๒๕  ๐.๑๗  ๐.๐๑ ๐.๗๙  

  ๒.๒ ค าประกันภัยจ ายล วงหนา  ๐.๐๑   ๐.๐๑  ๐.๐๒ 

  ๒.๓ ค าสมาชิก/หนังสือและวารสารจ ายล วงหนา ๐.๐๖  ๐.๐๑ ๐.๐๒  ๐.๐๗  ๐.๐๗  ๐.๐๑ ๐.๒๔  

  ๒.๔ ค าลิขสิทธ์ิจ ายล วงหนา ๑.๕๘ ๐.๐๑  ๐.๗๘ ๑.๑๑   ๐.๐๑  ๓.๔๙ 

  ๒.๕ ค าใชจ ายจ ายล วงหนาอ่ืน ๆ ๘.๖๑ ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๒๕.๓๙   ๑.๕๗ ๓๖.๐๗ 

๓. ดอกเบี้ยค2างรับ ๗.๖๘ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๒ ๗.๗๙ 

๔. ภาษีมูลค/าเพิ่ม (๐.๕๘) ๐.๗๒ (๑.๓๗) ๓.๖๖ ๑.๘๓ ๑.๑๙ ๕.๔๕ 

  ๔.๑ ภาษีมูลค าเพ่ิม* (๑.๔๘) ๐.๖๓ (๑.๔๓) ๐.๔๙ ๐.๙๘ ๐.๘๑ ๐.๐๐  

  ๔.๒ พักภาษีซื้อ ๐.๙๐  ๐.๐๙  ๐.๐๖  ๓.๑๗ ๐.๘๕ ๐.๓๘  ๕.๔๕ 

๕. สินทรพัย*หมุนเวียนอ่ืน ๑๓๙.๑๓ ๐.๐๐  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๕  ๐.๐๐  ๑๓๙.๔๐ 

  ๕.๑ ลูกหนี้อ่ืน ๆ* ๑๓๘.๐๙     ๐.๑๔    ๑๓๘.๒๓ 

  ๕.๒ ลูกหนี้หน วยบริการ* ๑.๐๕        ๐.๑๑    ๑.๑๖ 

รวมสินทรัพย*หมุนเวียนอ่ืน ๑๖๑.๖๖ ๑.๔๔ (๐.๑๐) ๓๐.๖๑ ๒.๓๗ ๒.๘๑ ๑๙๘.๗๙ 

หมายเหตุ :  * สินทรัพย*หมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม 
:  ๕.๑ ลูกหนี้อ่ืน ๆ จํานวน ๑๓๘.๒๓ ลานบาท ลูกหนี้กรมสรรพากร รอขอคืนภาษีมูลค าเพ่ิม จํานวน ๑๓๘.๐๙ ลาน

บาท 
:  ๕.๒ ลูกหน้ีหน วยบริการ (DECC และ CTEC) จํานวน ๑.๑๖ ลานบาท 
 สก. จํานวน ๑.๐๕ ลานบบาท ประกอบดวย 
              - เงินเดือนพนักงาน DECC กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๗๐ ลานบาท 
              - เงินเดือนพนักงาน CTEC กันยายน ๒๕๖๑  จํานวน ๐.๓๔ ลานบาท 
              - นําส ง ภาษีซื้อ CTEC กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๑ ลานบาท 
 ศจ. จํานวน ๐.๑๑ ลานบาท ประกอบดวย 
       - ค าไฟฟ&าฉุกเฉิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๒ ลานบาท 
       - ค าเช า ค าบริการพ้ืนท่ี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๙ ลานบาท  
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๑.๗ เงินร/วมทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุนบริษัทร วมทุน หมายถึง เงินลงทุน
ของ สวทช. ในบริษัทร วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๖๐.๖๒ ลานบาท  
เงินลงทุนเผ่ือขาย ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓๖.๖๐ ลานบาท และเงินลงทุนของ สวทช.  
ในหน วยบริการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๘๘.๗๓ ลานบาท รวมเปLน ๔๘๕.๙๕ ลานบาท  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๗.๑ เงินลงทุนในบริษัทร/วมทุน 

ลําดับ ช่ือ 
ป�ที่เริม่
ลงทุน 

ถือหุ2น 
ร2อยละ 

ชําระค/าหุ2น 
ร2อยละ 

เงินลงทุน 
หัก ค/าเผ่ือ
ด2อยค/า 

เงินลงทุน
สุทธิ 

(ราคาทุน)  

๑ บริษัทเทรดสยาม จํากัด  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐  ๖.๕๐ 

๒ บริษัทเอทีเซรามิกส� จํากัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐.๐๐ 

๓ บริษัทเอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จํากัด (ช่ือเก า) 
๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐  ๔๙.๐๐ 

บริษัทไมโครอินโนเวต จํากัด (ช่ือใหม ) 

๔ บริษัทเลิร�นเทค จํากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐  ๑.๖๐ 

๕ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๓.๕๒ ๓.๕๒  ๓.๕๒ 

  รวม    ๑๒๑.๘๗ (๖๑.๒๕) ๖๐.๖๒ 

 
หมายเหตุ: บริษัทเอทีเซรามิกส* จํากัด เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติใหเพิ่มการลงทุน
ในบริษัทเปLนจํานวน ๑๔.๗๐ ลานบาท ทําให สวทช. มีสัดส วนการลงทุนในบริษัท รอยละ ๔๙ 
ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ไดมีการเรียก
ชําระค าหุนเพิ่มทุนส วนท่ีเหลืออีกหุนละ ๔๐ บาทจํานวน ๑๔๗,๐๐๐ หุน เปLนเงิน ๕.๘๘  
ลานบาท ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม รับ
ขอเสนอของผูสนใจลงทุนซื้อหุน บริษัท เอทีเซรามิกส� จํากัด ในส วนท่ี สวทช. ถือหุน และ
เห็นชอบใหเลิกบริษัทเพื่อดําเนินการเขาสู กระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการในส วนท่ี
เก่ียวของใหเสร็จเปLนท่ีเรียบรอย เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท 
สวทช. จึงไดบันทึกการดอยค าเงินลงทุนหมดท้ังจํานวน ๖๑.๒๕ ลานบาท เมื่อผูชําระบัญชีได
พิจารณาแลวปรากฏว า เงินลงทุนหรือเงินค าหุนของบริษัทไดใชเสร็จหมดแลว สินทรัพย�ไม พอ
กับหน้ีสิน จึงไดรองขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย� และพิพากษาใหบริษัทฯ ลมละลาย โดยศาล
ไดมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย�ลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปiจจุบันอยู ระหว างการ
ดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยมีการประชุมเจาหน้ีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ� 
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๒๕๕๘ และปiจจุบันอยู ระหว างการดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยอยู ระหว างทํา
ความเห็นคําขอรับชําระหน้ีเสนอต อศาลเพื่อพิจารณาแบ งชําระหน้ีต อไป 
บริษัท หลักทรัพย*จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให สวทช. สามารถลงทุนในกองทรัสต�ช่ือ “ทรัสต�เพื่อ
กิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑” ในจํานวน ๑๐๐.๐๐  
ลานบาท จากวงเงินกองทรัสต�เพื่อกิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน 
๑ ทั้งหมดจํานวน ๑,๑๓๕.๐๐ ลานบาท (ประกอบดวยผูลงทุน ๓ ราย ไดแก  ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑,๐๐๐.๐๐ ลานบาท สวทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท และตลาด
หลักทรัพย�แห งประเทศไทย จํานวน ๓๕.๐๐ ลานบาท) โดยทุกฝ�ายไดมีการลงนามในสัญญา 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปLนท่ีเรียบรอยแลวน้ัน ต อมาบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทรัสต� มีหนังสือที่ B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียกชําระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต�ฯ จํานวน ๒๐.๐๐  
ลานบาท โดยเรียกชําระตามสัดส วนเงินลงทุนของผูลงทุนแต ละราย ซึ่ง สวทช. ถูกเรียกชําระ 
จํานวน ๑.๗๖ ลานบาท และในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดชําระเงินเปLนที่เรียบรอย
แลว และมีการเรียกชําระเงินลงทุนแรกริ่มครั้งท่ี ๒ โดยบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) มีหนังสือท่ี B&MDII ๐๐๔๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน 
๒๐.๐๐ ลานบาท โดยเรียกชําระตามสัดส วนเงินลงทุนของผูลงทุนแต ละราย ซ่ึง สวทช.ถูกเรียก
ชําระ จํานวน ๑.๗๖ ลานบาท  และในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สวทช. ไดชําระเงินเปLนท่ี
เรียบรอยแลว 

๑.๗.๒ เงินลงทุนเผ่ือขาย: บริษัทอินเตอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือหุน จํานวน 
๘๕,๐๐๐,๐๐๐ หุน 

มูลค าราคาทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน หุนละ ๑ บาท  
 

๔๒.๕๐  
บวก เพิ่มทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน หุนละ ๓ บาท ๑๒๗.๕๐  

 

      กําไรท่ียังไม เกิดข้ึนของเงินลงทุน ๑๖๖.๖๐  ๒๙๔.๑๐  
      มูลค าราคายุติธรรมหุนละ ๓.๙๖ บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

๓๓๖.๖๐ 
 
บริษัท อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน มูลค าหุนละ ๓.๐๐ บาท จํานวน 
๑๒๗.๕๐ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สวทช. ไดวัดมูลค าเงินลงทุนเผ่ือขาย พบว าเงินลงทุนตราสารทุน 
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มีมูลค าจํานวน ๓๓๖.๖๐ ลานบาท กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย สําหรับป. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๖๖.๖๐ ลานบาท 

๑.๗.๓ เงินลงทุนในหน/วยบริการ: 
ศูนย*บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบการส้ินสุดอายุโครงการพิเศษที่ใชทุนประเดิมของศูนย�บริการออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และเปล่ียนสถานะเปLนหน วยบริการของ สวทช. ต้ังแต วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปLนตนไป โดยไดรับอนุมั ติจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกขอความท่ี  
วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๒๘๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการ
ของ สวทช. ตามบันทึกขอความที่ วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๔๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

ศูนย*ทดสอบผลิตภัณฑ*เคร่ืองใช2ในบ2านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center: CTEC) ตามท่ีหองปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (Ceremic 
Testing Laboratory : CTL) ไดรับอนุมัติจาก ผพว. เม่ือ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ 
สวทช. นับต้ังแต วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติเปล่ียนช่ือเปLน “ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เคร่ืองใชในบาน
และเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)” พรอม
แต ง ต้ังผู อํานวยการหน วย CTEC บันทึกขอความท่ี วท ๕๔๐๑.๐๕๐๑.๐๓๐๑/๒๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องแจงผลอนุมัติจัดต้ังหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (CTEC) เปLนหน วย
บริการ โดยมีผลนับต้ังแต วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการของ สวทช. 
 

ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๑๗.๓๒  
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ๗๑.๔๑ 
                             รวมเงินลงทุนในหน/วยบริการ  ๘๘.๗๓  

 
๑.๘ ลูกหน้ีกิจกรรมตามความต2องการของบริษัท ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙๒.๒๖ ลานบาท เปLน

เงินท่ีใหเอกชนกูยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความตองการของบริษัท 
( COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING PROJECT) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค�
เพื่อใหความช วยเหลือเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแก เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีด
ความสามารถในการทําการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมข้ึนภายในองค�กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพื่อใช
ประโยชน�จากผลการคนควาวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรม ซึ่งมีอยู ในหองทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต าง ๆ ในการทําโครงการ
เหล าน้ันเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากข้ึน โดยวงเงิน ใหกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท ต อ
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โครงการและไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าลงทุนท้ังโครงการ ระยะเวลาผ อนชําระไม เกิน ๗ ป. (อาจมีระยะเวลา
ปลอดเงินตนไม เกิน ๒ ป.) ข้ึนอยู กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เขาร วมใหการสนับสนุนแก โครงการน้ัน ๆ 
ทั้งน้ี สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบ้ียจากผูขอกู ดังน้ี 

 

อัตราดอกเบี้ยจากผูขอกู = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ๑ ป. + ๒.๒๕ 
๒

 

 
แหล งท่ีมาเงินใหกูประกอบดวยเงินท่ีรัฐบาลไทยจัดสรรให และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เขาร วมโครงการ 
โดยเงินทุนจากแหล งแรกจะจัดสรรใหสองในสามส วนของวงเงินกูท้ังหมดต อโครงการ 
ผลประโยชน�ในรูปดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการใหกูเงินตามโครงการน้ีจะตกเปLนของสถาบันการเงินท่ีเขาร วม
โครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม ไดรับประโยชน�ในรูปดอกเบ้ียจากการน้ีแต อย างใด และสถาบัน การเงินท่ี
เขาร วมโครงการจะเปLนผูคํ้าประกันการจ ายเงินตนคืนแก  สวทช. เงินตนที่ สวทช. ไดรับคืนจะสามารถนําไปใช
ในการใหกูเพิ่มเติมภายใตโครงการน้ีได 
 

สถาบันการเงินที่เข2าร/วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 
หน/วย: ล2านบาท 

๑ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) ๑๒๙.๒๔ 

๒ ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) ๑๔.๑๓ 

๓ ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๑.๗๐ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ๕๒.๑๓ 

๕ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๗.๓๐ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ๔๙.๘๒ 

๗ ธนาคารเพ่ือการส งออกและนําเขาแห งประเทศไทย ๓๗.๙๔ 
 

รวม ๒๙๒.๒๖ 

 
๑.๙ เงินมัดจําและเงินคํ้าประกัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๙.๑๐ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๗.๐๘ ๐.๑๑ ๐.๗๖  ๐.๕๙ ๐.๐๓ ๐.๐๗  ๘.๖๔ 

๒. เงินมัดจาํค าเช าอาคาร       ๐.๓๓      ๐.๓๓  

๓. เงินมัดจาํอ่ืน ๆ ๐.๐๖  ๐.๐๔  ๐.๐๑  ๐.๐๒      ๐.๑๓  

    รวม ๗.๑๔ ๐.๑๕  ๐.๗๗  ๐.๙๔  ๐.๐๓  ๐.๐๗  ๙.๑๐ 
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๑.๑๐ อสังหาริมทรัพย*เพ่ือการลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๙๓๒.๐๒ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ก.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๒,๙๗๔.๗๙  (๑,๑๑๑.๖๕) ๑,๘๖๓.๑๔ 

ส วนปรับปรุงอาคารเพ่ือการลงทุน ๑๕๗.๕๗ ๑.๕๖ ๐.๐๐ ๑๕๙.๑๓  (๙๐.๒๕) ๖๘.๘๘ 

รวม ๓,๑๓๒.๓๖ ๑.๕๖ (๐.๐๐)  ๓,๑๓๓.๙๒ (๑,๒๐๑.๙๐) ๑,๙๓๒.๐๒ 

 
๑.๑๑ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ* สินทรัพย*ตามสัญญาเช/าการเงิน และสินทรัพย*ไม/มีตัวตน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑ จํานวน ๓,๗๕๒.๒๑  ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ก.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ* ๑๑,๖๙๙.๙๖  ๖๑๒.๕๖  (๖๕๖.๙๑) ๑๑,๖๕๕.๖๑  (๘,๑๑๖.๙๖) ๓,๕๓๘.๖๕  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและส่ิงปลูกสร2าง ๔,๖๒๔.๑๑ ๓๕.๐๘ (๔๐.๘๖)  ๔,๖๑๘.๓๓ (๒,๙๔๓.๔๐) ๑,๖๗๔.๙๓ 

   - อาคาร ๓,๓๕๒.๗๔  ๐.๐๐ (๕.๐๙)  ๓,๓๔๗.๖๕  (๒,๑๔๖.๖๕) ๑,๒๐๑.๐๐ 

   - อาคารช่ัวคราว  ๖.๔๖  ๑.๒๓ (๐.๐๐) ๗.๖๙  (๕.๐๙) ๒.๖๐  

   - ส่ิงปลูกสราง  ๕๔๘.๘๙  ๑๙.๒๐ (๐.๐๐) ๕๖๘.๐๙  (๒๖๓.๗๕) ๓๐๔.๓๔ 

   - ส วนปรับปรุงอาคาร ๗๑๖.๐๒ ๑๔.๖๕ (๓๕.๗๗) ๖๙๔.๙๐ (๕๒๗.๙๑) ๑๖๖.๙๙ 

   ครุภัณฑ* ๖,๗๙๗.๔๑  ๔๓๐.๖๑ (๔๘๗.๖๔) ๖,๗๔๐.๓๘ (๕,๐๕๙.๗๑) ๑,๖๘๐.๖๗ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�สํานักงาน ๒๘๐.๘๐  ๔.๙๒ (๑๓.๕๖) ๒๗๒.๑๖  (๒๒๘.๖๐) ๔๓.๕๖ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�วิทยาศาสตร� ๔,๔๔๑.๙๑  ๒๗๕.๖๙  (๑๗๗.๔๖) ๔,๕๔๐.๑๔ (๓,๓๒๙.๘๗) ๑,๒๑๐.๒๗  

   - ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร  ๘๒.๘๘ ๕.๑๒  (๖.๖๑) ๘๑.๓๙ (๕๗.๕๘) ๒๓.๘๑ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�ไฟฟ&าและวิทยุ ๑,๑๖๖.๐๕ ๕๓.๑๓  (๖๓.๒๗) ๑,๑๕๕.๙๑ (๙๑๐.๒๗) ๒๔๕.๖๔ 

   - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ๗๐๐.๔๐ ๔๗.๒๔ (๒๒๕.๔๑) ๕๒๒.๒๓ (๔๓๑.๖๗) ๙๐.๕๖ 

   - ครุภัณฑ�งานบานงานครัว ๘๑.๐๐  ๔๔.๐๗ (๑.๒๑) ๑๒๓.๘๖  (๖๔.๓๘) ๕๙.๔๘ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�การแพทย� ๔๔.๐๕ ๐.๔๔  (๐.๑๒)  ๔๔.๓๗ (๓๗.๐๓) ๗.๓๔ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�กีฬา ๐.๓๒  ๐.๐๐  (๐.๐๐)  ๐.๓๒  (๐.๓๑) ๐.๐๑  

   ยานพาหนะ ๑๒๑.๐๕  ๑.๓๙ (๐.๓๓)  ๑๒๒.๑๑ (๑๑๓.๘๕) ๘.๒๖ 

   สินทรัพย*ระหว/างก/อสร2าง ๕๘.๕๙  ๑๕.๔๔  (๒๙.๗๓)  ๔๔.๓๐  ๐.๐๐  ๔๔.๓๐ 

   สินทรัพย*ระหว/างทาง ๙๒.๔๐  ๑๓๐.๐๔ (๙๘.๓๕) ๑๒๔.๐๙  ๐.๐๐  ๑๒๔.๐๙ 

สินทรัพย*ตามสัญญาเช/าการเงิน ๑๗๕.๐๒  ๕.๗๖ (๑๐.๓๗) ๑๗๐.๔๑  (๗๖.๑๗) ๙๔.๒๔  

   - อุปกรณ�ตามสัญญาเช าการเงนิ ๑๕๖.๐๗ ๕.๗๖ (๒.๓๗) ๑๕๙.๔๖ (๗๑.๒๐) ๘๘.๒๖ 
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รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ก.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

   - ยานพาหนะตามสัญญาเช าการเงิน ๑๘.๙๕ ๐.๐๐ (๘.๐๐) ๑๐.๙๕ (๔.๙๗) ๕.๙๘ 

สินทรัพย*ไม/มีตัวตน ๓๘๘.๖๐  ๓๘.๘๐ (๔๑.๘๕) ๓๘๕.๕๕  (๒๖๖.๒๓) ๑๑๙.๓๒ 

รวม ๑๒,๒๖๓.๕๘  ๖๕๗.๑๒  (๗๐๙.๑๓) ๑๒,๒๑๑.๕๗  (๘,๔๕๙.๓๖) ๓,๗๕๒.๒๑  

 
๑.๑๒ เงินอุดหนุนกันไว2เบิก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๑ 

คงเหลือจํานวน ๕.๕๕ ลาน ค าพัฒนาขีดความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและ
อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือแพทย� และยานยนต�สมัยใหม ฯNCTC จํานวน ๕.๒๔ ลานบาท และพื้นท่ี  
Co-working Space เช่ือมโยงการวิจัยและพัฒนาและผลักดันใหเกิดใชประโยชน�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ 
จํานวน ๐.๓๑ ลานบาท 

 
๑.๑๓ ค/าใช2จ/ายค2างจ/าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๑๖๕.๗๐ ลานบาท  

มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

ค/าใช2จ/ายค2างจ/าย ๑๐๗.๑๔ ๑๐๒.๗๘ ๘๕.๖๙ ๑๑๓.๑๓ ๕๒.๑๐ ๓๔.๘๕ ๔๙๕.๖๙ 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๖๒๐.๖๘ ๐.๗๒ ๒๑.๐๘ ๓.๒๙ ๒๓.๙๔ ๐.๓๐ ๖๗๐.๐๑ 

๑. เจ2าหน้ีอ่ืน ๙.๑๘ ๐.๒๓ ๐.๓๘ ๒.๔๔ ๓.๖๙ ๐.๐๔ ๑๕.๙๖ 

    ๑.๑  เจาหนี้อ่ืน ๐.๐๕    ๓.๕๖  ๓.๖๑ 

    ๑.๒  เงินรอรับรู ๙.๑๓ ๐.๒๓ ๐.๓๘ ๒.๔๔ ๐.๑๓ ๐.๐๔ ๑๒.๓๖ 

๒. รายได2รับล/วงหน2า ๕๖๕.๘๕ ๐.๐๖  (๐.๒๕) ๐.๐๔ ๑๘.๗๘ (๐.๓๗) ๕๘๔.๑๑ 

๓. พกัภาษีขาย ๐.๖๙ ๐.๔๔ ๐.๙๔ ๐.๘๒ ๑.๔๗ ๐.๒๕  ๔.๖๐ 

๔ หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๔๖.๙๖ ๐.๐๐  ๒๐.๐๑ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๓๘  ๖๕.๓๔ 

    ๔.๑  รายไดรอการรับรู* ๔๖.๙๖   ๒๐.๐๑     ๐.๓๘  ๖๕.๓๔ 

     รวม ๗๒๗.๘๒ ๑๐๓.๕๐ ๑๐๖.๗๗ ๑๑๖.๔๒ ๗๖.๐๔ ๓๕.๑๕ ๑,๑๖๕.๗๐ 

หมายเหตุ: * ๔.๑ รายไดรอการรับรู จํานวน ๖๕.๓๔ ลานบาท จะทยอยรับรูเปLนรายไดจากการรับบริจาคครุภัณฑ�
ตามสัดส วนของค าเส่ือมราคาในแต ละป. 
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๑.๑๔ หนี้สินผลประโยชน*พนักงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๗๕๑.๙๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินค/าสมนาคุณ สวทช. รอจ/าย   ๐.๐๖  ๑.๘๖ ๗.๘๖      ๙.๗๘ 

๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน ๗๔๒.๑๗            ๗๔๒.๑๗ 

     รวม ๗๔๒.๑๗  ๐.๐๖  ๑.๘๖  ๗.๘๖ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๗๕๑.๙๕  

 
หมายเหตุ: ๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน คํานวณโดย 

เงินเดือน × ระยะเวลาการทํางานถึงวันท่ีพนักงานเกษียณอายุ × �จํานวนถัวเฉล่ียพนักงานท่ีลาออกระหว างป.

จํานวนคงเหลือพนักงานถัวเฉล่ียระหว างป.
� 

 

๑.๑๕ หนี้สินตามสัญญาเช/าการเงิน และหน้ีสินไม/หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖๙.๓๒ 
ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

หน้ีสินตามสัญญาเช/าการเงิน ๒๔.๑๙ ๑๕.๐๕ ๑๙.๗๔ ๒๖.๐๖ ๒.๗๓ ๖.๔๗ ๙๔.๒๔ 

หน้ีสินไม/หมุนเวียนอ่ืน ๒๓.๐๔ ๓.๔๖ ๓.๗๗ ๘.๑๕ ๓๕.๓๓ ๑.๓๓ ๗๕.๐๘ 

๑.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าสํานักงาน     ๐.๐๑  ๐.๐๑  ๑๖.๗๕   ๑๖.๗๗ 

๒.  เงินมัดจํารับ-ค าบริการส วนกลาง ๐.๑๐      ๑๖.๒๘   ๑๖.๓๘ 

๓.  เงินมัดจํารับ-ค าตกแต งพ้ืนท่ี         ๐.๐๒    ๐.๐๒  

๔.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าป&าย         ๐.๒๔    ๐.๒๔  

๕.  เงินค้าํประกันรับตามสัญญา ๒๒.๗๐ ๓.๐๘ ๓.๖๒ ๗.๙๙ ๐.๘๕ ๑.๓๓ ๓๙.๕๗ 

๖.  เงินมัดจํารับอ่ืน ๆ   ๐.๑๔  ๐.๐๕    ๑.๑๙   ๑.๓๘ 

๗.  รายไดรอการรับรู ๐.๒๔ ๐.๒๔ ๐.๐๙ ๐.๑๕   ๐.๗๒ 

     รวม ๔๗.๒๔ ๑๘.๕๐ ๒๓.๕๑ ๓๔.๒๑ ๓๘.๐๖ ๗.๘๐ ๑๖๙.๓๒ 
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๑.๑๖ ผลการดําเนินงาน ในงวด ๑๒ เดือน ป.งบประมาณ ๒๕๖๑  สวทช. มีรายไดรวมท้ังส้ิน ๖,๔๗๒.๓๑ ลานบาท 
โดยแยกรายละเอียดของรายได ดังน้ี 

 ล2านบาท ร2อยละ 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดิน ๓,๙๔๓.๐๔  ๖๐.๙๒ 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๑,๗๖๘.๓๗  ๒๗.๓๒ 
เงินรายไดจากการดําเนินงาน ๖๙๓.๓๕  ๑๐.๗๑ 
เงินรายไดอ่ืน ๖๗.๕๕ ๑.๐๕ 

รวม ๖,๔๗๒.๓๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

สวทช. มีค าใชจ ายรวมท้ังส้ิน ๖,๔๙๘.๐๑ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๑๐๐.๔๐ ของรายไดรวม นอกจากน้ัน

ในส วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มียอดคงเหลือรวม ๓,๐๑๐.๙๔ ลานบาท 

 

๑.๑๗ ภาระผูกพัน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สวทช. มีภาระผูกพันท่ีไม ไดรับรู ในงบการเงิน จํานวน 

๑๓,๘๑๖.๗๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑๗.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี สวทช. มีค าใชจ าย

ในอนาคตสําหรับการเบิกจ าย งบดําเนินงาน ครุภัณฑ� งบก อสราง และโครงการสนับสนุน ว และ ท จํานวน 

๑๒,๔๑๓.๗๗  ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

    (หน/วย : ล2านบาท) 

 ไม/เกิน ๑ ป� 
 เกิน ๑ ป� 

แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

- งบดําเนินงานหน วยงาน ๑,๕๕๕.๗๖  ๖๙๖.๑๒ 

- งบดําเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจาง/ร วมวิจัย ๖๖๙.๖๐  ๒,๑๗๑.๑๙ 
สนับสนุนหน วยงานภายนอก ๑๖๙.๐๗  ๑,๑๖๓.๐๓ 
ดําเนินการเอง ๖๙๙.๑๙  ๓,๓๘๗.๕๒ 

- งบก อสราง ๓๔๗.๐๒  ๑,๕๕๕.๒๗ 

รวม ๓,๔๔๐.๖๔  ๘,๙๗๓.๑๓ 
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๑.๑๗.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จํานวน ๑,๔๐๒.๙๓  ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช/าดําเนินงาน 

สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช าดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเช าอุปกรณ� เช ารถยนต� เช า

พื้นท่ีสํานักงาน และเช าทรัพย�สินอ่ืน โดยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าตามสัญญาที่ตองจ ายในอนาคตภายใตสัญญา

เช าดําเนินงาน ดังน้ี 

      (หน/วย : ล2านบาท) 

 ไม/เกิน ๑ ป�  เกิน ๑ ป�  เกิน ๕ ป� 
แต/ไม/เกิน ๕ ป�  

เช าที่ดิน ๐.๖๖  ๓.๕๒  ๖๒.๕๕ 
เช าเครื่องคอมพิวเตอร� ๐.๙๐  ๐.๐๑   
เช าเครื่องฉายภาพ ๑.๖๘  ๑.๖๔   
เช าเครื่องถ ายเอกสาร ๐.๐๔   

  
เช ารถยนต� ๑.๗๕   

  
เช าพื้นท่ีสํานักงาน ๐.๗๗  ๐.๕๘  ๐.๐๘ 
เช าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ๐.๕๗   

  
เช าทรัพย�สินอ่ืน ๑.๓๑   

  
รวม ๗.๖๘  ๕.๗๕  ๖๒.๖๓ 
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- ภาระผูกพันตามสัญญาจ2างเหมาบริการ  

สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจางรักษาความสะอาด 

สัญญาจางรักษาความปลอดภัย สัญญาจางบริการบํารุงรักษาอุปกรณ� และสัญญาจางเหมาบริการอ่ืน ดังน้ี 

     (หน/วย : ล2านบาท) 
 

 
ไม/เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 
 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 
 จางเหมาบริหารงานระบบอาคาร ๓๓.๓๗  ๑.๙๓ 

 จางรักษาความสะอาด ๓๙.๘๗  ๖.๓๘ 
 จางรักษาความปลอดภัย ๓๙.๐๗  ๗.๕๐ 
 จางบริการบํารุงรักษาอุปกรณ� ๖.๑๔  ๐.๒๐ 
 จางเหมาบริการอ่ืน ๑๔๘.๑๒  ๖๑.๐๘ 
 รวม ๒๖๖.๕๗  ๗๗.๐๙ 

 

- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ/ายฝ�ายทุน 

 
    (หน/วย : ล2านบาท) 

 สัญญาที่ยังไม/ได2รับรู2 
ไม/เกิน ๑ ป� 

 
เกิน ๑ ป� 

 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

 
ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ๔.๒๐  - 

 อุปกรณ� ๒๑๔.๐๘  ๑๒๗.๓๗ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� ๑๖.๓๖  - 

 รวม ๒๓๔.๖๔  ๑๒๗.๓๗ 
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- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ2างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

สวทช. มีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาจัดซ้ือจัดจางพัสดุและบริการอ่ืน ๆ จําแนกตามระยะเวลา
ของสัญญาได ดังน้ี 

 
    (หน/วย : ล2านบาท) 

  
ไม/เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 

 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

 ค าสาธารณูปโภค ๑๙๖.๓๓   ๔๒๐.๔๔ 

 ค าจางที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ ๔.๔๓  - 

 รวม ๒๐๐.๗๖   ๔๒๐.๔๔ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๑๕  
https://www.nstda.or.th 
E-mail: info@nstda.or.th 

 


