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5สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อ 

ก�รเปลี่ยนผ่�นประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในปีที่ผ่�นม� อว. ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล 

ขับเคลื่อนประเทศไปข้�งหน้�ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มุ่งเน้นต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 

20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเป็นนโยบ�ยสำ�คัญในก�รปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กลไกหลักใน 

ก�รขับเคล่ือน คือ ก�รพัฒน�คนและเทคโนโลยี ซ่ึงในบริบทของก�รพัฒน�และก�รส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์นั้น  

ถือเป็นภ�รกิจสำ�คัญในลำ�ดับต้นของ อว. มุ ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นใน 4 มิติ ได้แก่ วิทย์สร้�งคน วิทย์แก้จน  

วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภ�ค โดยใช้ วทน. เป็นกลไกสำ�คัญในเตรียมคว�มพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้�ง

อ�ชีพ ลดคว�มเหลื่อมลำ้� สร้�งช�ติให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ ในระดับส�กล รวมทั้งสร้�งคว�มตระหนักรู้ นำ� วทน.  

ไปแก้ปัญห�ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของคนในประเทศ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผล 

อย่�งเป็นรูปธรรม เกิดก�รบูรณ�ก�รง�นระหว่�งหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคล่ือนก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน 

และก้�วพ้นกับดักประเทศร�ยได้ป�นกล�ง สวทช. เป็นหน่วยง�นด้�นก�รวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ที่สำ�คัญของ 

ประเทศ มีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและยกระดับคว�มเป็นอยู่

ของคนในสงัคม ซ่ึงผลงานท่ีผ่านมาของ สวทช. เป็นผลงานวิจยัท่ีใช้ได้จริง แสดงให้เหน็ถึงคว�มมุง่มัน่ สร้�งเสริม

ง�นวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม จนเกิดก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในภ�คอุตส�หกรรม เกษตรกรรม และชุมชน

อย่�งกว้�งขว�ง พร้อมทั้งส่งเสริมด้�นพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  

เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและพัฒน�ประเทศอย่�งมั่นคงและยั่งยืน

 ในน�มของคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิขอแสดงคว�มยนิดกัีบคว�มสำ�เร็จของ 

สวทช. ในก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งสมำ่�เสมอ และขอให้กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นของ สวทช. ในระยะ

ต่อจ�กนี้เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นเส�หลักท�งด้�น วทน. เป็นแรงสำ�คัญ ในก�รนำ�พ�ประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเป็น

กำ�ลังขับเคลื่อนประเทศสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

(นายสุวิทย์	เมษินทรีย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการ



6 รายงานประจำาปี 2561

 รัฐบ�ลมีนโยบ�ยที่ชัดเจนในก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ม�เป็นเครื่องมือสำ�คัญ

ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งดำาเนินงาน

สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน. ให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ก�รสร้�งสรรค์ง�นวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม  

ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยสู่ีภ�คเอกชน/ชุมชน ก�รพัฒน�กำ�ลงัคน และพัฒน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดปีงบประม�ณ 2561 สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒน� วทน. ไปสู่ก�รใช้

ประโยชน์เพื่อก�รพัฒน�ประเทศต�มเป้�หม�ยประเทศไทย 4.0 ส่งมอบผลง�นวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้ง

ในประเทศและระดับน�น�ช�ติ สร้�งผลกระทบม�กกว่� 45,000 ล้�นบ�ท ส่งมอบผลง�นวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 5 ด้�น 

ตลอดจนใช้ศกัยภ�พและคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น ผลติผลง�นวิจยัและนวัตกรรมตอบโจทย์โครงก�รขน�ดใหญ่ของ

รัฐบ�ล ได้แก่ โครงก�ร Big Rock โดยอ�ศัยศักยภ�พด้�นก�รวิจยัและพัฒน� รวมไปถึงก�รจดัก�รเทคโนโลยทีี ่สวทช. 

มีอยู่

 ภ�ยใต้คว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลก  

ก�รดำ�เนินง�นในช่วงต่อไป สวทช. ได้ปรับกระบวนทัศน์นำ�คว�มส�ม�รถของนักวิจัย สวทช. ใน 5 ส�ข�วิช�หลัก  

ทีเ่ป็นคว�มเช่ียวช�ญของ สวทช. ม�ขับเคลือ่น 10 กลุม่เทคโนโลยเีป้�หม�ย มกี�รเตรียมหน่วยง�นให้บริก�รโครงสร้�ง

พ้ืนฐ�นระดับช�ติ เพ่ือสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน� วทน. ของประเทศ 5 หน่วย ได้แก่ National Biobank of  

Thailand, National Omics Center, NSTDA Supercomputer Center, Center for Cyber-Physical System และ 

Technology and Informatics Institute for Sustainability ควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม  

ที่เอื้อให้เกิดก�รลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้�งผู้ประกอบก�รนวัตกรรม และสต�ร์ทอัพผ่�นกลไกต่�ง ๆ  

พร้อมทัง้ส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมในภ�คสังคมชุมชน รวมถึงพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคณุภ�พ 

(National Quality Infrastructure: NQI) เพ่ือยกระดบัก�รวิเคร�ะห์ ทดสอบ และให้ก�รรับรองม�ตรฐ�นในระดบัส�กล 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ส�ม�รถออกสู่ตล�ดส�กลได้

 พร้อมกันน้ีขอขอบคุณบุคล�กรของ สวทช. ทุกคนที่ร่วมกันผลักดันก�รพัฒน�ประเทศด้วย วทน. สร้�ง 

ผลง�นที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อให้เกิดผลกระทบในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง สวทช. พร้อมก้�วไป 

ข้�งหน้�ร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตร โดยใช้ศักยภ�พของ วทน. ขับเคลื่อนทุกภ�คส่วนเพื่อก�้วข้�มอุปสรรคต่�ง ๆ  

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้�วพ้นคำ�ว่� “ประเทศกับดักร�ยได้ป�นกล�ง” ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจไทยให้เตบิโตอย่�งมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยนืต่อไป

(นายณรงค์	ศิริเลิศวรกุล)
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สารจากผู้อำานวยการ



7สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ เพ่ือก�รพัฒน�ประเทศต�มเป้�หม�ยประเทศไทย 4.0 ในปีงบประม�ณ 2561 

สวทช. มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ดังนี้

 ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย ีสวทช. มีบทคว�มตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รน�น�ช�ติ 546 

เร่ือง ม�กกว่� 1 ใน 4 ตีพิมพ์ในว�รส�รน�น�ช�ติช้ันนำ�ของโลก และนำ�ไปใช้อ้�งอิงท�งวิช�ก�รสูงกว่�ค่�เฉลี่ย 

ภ�พรวมของประเทศ นอกจ�กน้ี มีก�รยื่นขอจดทรัพย์สินท�งปัญญ�ม�กถึง 383 ร�ยก�ร สำ�หรับก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยี สวทช. ถ่�ยทอดผลง�น 261 โครงก�ร ให้แก่หน่วยง�นต่�ง ๆ รวม 335 หน่วยง�น สร้�งผลกระทบท�ง

เศรษฐกิจและสังคมม�กกว่� 45,000 ล้�นบ�ท ผลักดันให้เกิดก�รลงทุนด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ของภ�คก�รผลิตและบริก�รมูลค่�เกือบ 14,000 ล้�นบ�ท

 สำ�หรับตัวอย่างผลงานวิจัย ในปีงบประม�ณ 2561 สวทช. เดินหน้�ง�นวิจัยประเด็นมุ่งเน้น เพ่ือสร้�ง 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 5 ด้�น ได้แก่

•	 สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร เช่น ส�รยับยั้งแบคทีเรียจ�กโปรตีนไข่ eLysozyme  

 ใช้แทนส�รกันบูดในอ�ห�รหรือย�ปฏชีิวนะในก�รเลีย้งสัตว์ และตวัปรับเนือ้สมัผสัอ�ห�รประเภทเนือ้สัตว์ 

 ให้บดเคี้ยวง่�ยเพื่อผู้สูงอ�ยุ

•	 ระบบขนส่งสมยัใหม่ เช่น แบตเตอร่ีต้นแบบสำ�หรับรถยนต์นัง่ไฟฟ้� และบริก�รทดสอบแบตเตอร่ีลเิทยีม 

 ระดับโมดูล เพื่อรองรับก�รเติบโตของอุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้�

•	 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชวิีต เช่น บริก�รถ่�ยทอดก�รส่ือส�รแบบแปลงเสยีงพูดเป็นข้อคว�ม  

 และระบบถอดคว�มเสียงพูดแบบทันต่อเวล�ผ่�นระบบสื่อส�รท�งไกล เพื่อผู้ที่มีปัญห�ท�งก�รได้ยิน

•	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีก�รยกระดับคุณภ�พไบโอดีเซล หรือ  

 H-FAME และระบบบำ�บัดนำ้�เสียเพื่อผลิตก๊�ซชีวภ�พ

•	 นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน เช่น โมไบล์แอปพลิเคชันสำ�หรับวินิจฉัยโรคข้�ว และก�รสืบห�ยีนใน 

 เชื้อร�ส�เหตุโรคไหม้ ในข้�วพันธุ์ข�วดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 6

 สวทช. ยังดำ�เนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ Big Rock ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ได้แก่ โครงก�ร

สื่อก�รสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนหรือ Coding at School Project ฝึกเย�วชนเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกล

ฝังตัว KidBright โครงก�รโรงประลองต้นแบบท�งวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ Fab Lab พัฒน�ทักษะ 

คว�มเป็นนวัตกรแก่เดก็และเย�วชนไทย โครงก�รธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ตเิพ่ืออนรัุกษ์ วิจยั และใช้ประโยชน์ 

ในอุตส�หกรรมและชุมชน (National Biobank) โครงก�รนวัตกรรมเทคโนโลยีก้�วหน้�เพื่อก�รผลิตสมุนไพร (Plant 

Factory) และโครงก�รขย�ยผลง�นวจิัย DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�มมิติท�งทันตกรรม เพื่อพัฒน�

อุตส�หกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย

 ด้านการสร้างเสรมิความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มกีลไกสนบัสนนุสร้�งแรงจงูใจให้ภ�คเอกชนลงทนุ

วิจัยเพ่ิมข้ึน อ�ทิ เทคโนโลยีร�ค�เดียว 30,000 บ�ท มีผู้ขอรับถ่�ยทอดเทคโนโลยีกว่� 485 ร�ยก�ร ภ�ษี 300%  

มีก�รรับรอง 404 โครงก�ร มูลค่� 1,313 ล้�นบ�ท บัญชีนวัตกรรมไทย คณะกรรมก�รตรวจสอบคุณสมบัติผลง�น

นวัตกรรมได้อนุมัติผู้ยื่นขอข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยรวมทั้งสิ้่น 270 ผลง�น โดยสำ�นักงบประม�ณประก�ศข้ึนบัญชี

นวัตกรรมไทยแล้วทั้งส้ิน 226 ผลง�น Startup Voucher สนับสนุนเงินด้�นก�รตล�ด 87 ร�ย สร้�งร�ยได้รวม  

บทสรุปผู้บริหาร
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399 ล้�นบ�ท โปรแกรมสนบัสนนุก�รพัฒน�เทคโนโลยแีละนวัตกรรม หรือ ITAP ได้สนบัสนนุ SMEs จำ�นวน 1,610 ร�ย  

มีก�รลงทุน 730 ล้�นบ�ท สร้�งผลกระทบมูลค่�กว่� 3,039 ล้�นบ�ท เช่น ผลิตภัณฑ์น�ฬิก�โทรศัพท์ป้องกันเด็กห�ย 

และศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบให้บริก�รม�กกว่� 50,000 ร�ยก�ร คิดเป็นมูลค่�กว่� 125 ล้�นบ�ท โดยให้บริก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบที่ได้ม�ตรฐ�น เช่น ศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้�และอเิลก็ทรอนกิส์ หรือ PTEC ได้รับก�รข้ึนทะเบยีน

ให้เป็นห้องปฏิบัติก�รทดสอบของอ�เซียน

 สำ�หรับการสร้างเสรมิขีดความสามารถเกษตรชมุชน สวทช. ถ่�ยทอดเทคโนโลยสีูเ่กษตรกร จำ�นวน 6,781 คน  

264 ชุมชน ใน 42 จังหวัด อ�ทิ ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตมันสำ�ปะหลัง ก�รแปรรูปข้�วเพ่ือเพ่ิมมูลค่� 

สู่ก�รสร้�งธุรกิจ และก�รยกระดบัเกษตรอนิทรีย์บ้�นหนองมงั พัฒน�เกษตรกรแกนนำ� ผูป้ระกอบก�รนวัตกรรม 825 คน 

ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพ�ตนเองอย่�งยั่งยืน

 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. ให้ทุนก�รศึกษ� พัฒน�บัณฑิต และนักวิจัยอ�ชีพที่มี

ศกัยภ�พให้กับประเทศม�กกว่� 790 คน สนับสนนุนกัศกึษ�และบคุล�กรวิจยัทัง้ในและต่�งประเทศเข้�ร่วมง�นในห้อง

ปฏบิตักิ�รของศนูย์แห่งช�ต ิ324 คน และส่งเสริมพัฒน�เย�วชนสู่อ�ชีพนกัวิจยั เช่น ก�รจดัประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ 

Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018

 นอกจ�กนี้ ด้านการบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบก�ร ผู้เช่�พื้นที่ใน

อทุย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยประกอบธรุกิจได้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดยีิง่ อ�ท ิบริษัทท-ีเนต็ จำ�กัด ให้คำ�ปรึกษ� 

คว�มปลอดภยัในก�รใช้ง�นระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเบท�โกร จำ�กัด (มห�ชน) ผูน้ำ�ธรุกิจอตุส�หกรรมก�รเกษตรและ

อ�ห�รครบวงจรของประเทศไทย บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทระดับโลกที่ดูแลผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พ

ของสัตว์เลี้ยง บริษัทโพลิพล�สติกส์ ม�ร์เก็ตติ้ง (ที) จำ�กัด ผู้ผลิตเม็ดพล�สติกเชิงวิศวกรรมชั้นนำ�จ�กประเทศญี่ปุ่น

ได้จัดตั้ง ASEAN Polyplastics Technical Solution Center ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย รวมท้ังได้รับ 

มอบหม�ยให้เป็นผู้ดูแลโครงก�รที่เก่ียวข้องกับ EECi และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ  

ARIPOLIS โดยประส�นง�นกับพันธมิตรทั้งในและต่�งประเทศ อ�ทิ ก�รพัฒน�ผังแม่บทและออกแบบกลุ่มอ�ค�ร 

EECi ระยะที่ 1A ยกระดับคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีของ SMEs ในพื้นที่ EECi จำ�นวน 101 ร�ย และถ่�ยทอด

เทคโนโลยีและองค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรสู่ชุมชนในพื้นที่ภ�คตะวันออก 63 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

 ทั้งหมดนี้เป็นผลง�นเพียงบ�งส่วนในปี 2561 ที่เกิดจ�กคว�มร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัย บุคล�กร สวทช. 

และหน่วยง�นพันธมติร ทีมุ่ง่หวังสร้�งผลง�นต่อเนือ่งอย่�งมุง่เป้� เพ่ือเสริมแกร่งผูป้ระกอบก�ร สร้�งช�ตใิห้เข้มแข็ง  

ยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนไทยด้วยนวัตกรรมอย่�งยั่งยืน
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บุคลากร สวทช.

บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

44%

34% 22%

ปริญญาเอก
637 คน

ปริญญาโท
1,266 คน

ปริญญาตรี
และต่ํากว่า
970 คน

บุคลากรจำแนกตามกลุ่มงาน

68%

32%
วิจัยและวิชาการ
1,968 คน

สนับสนุน+บริหาร
905 คน
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สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร
Functional Ingredient & Food Innovation

 ไบโอเทค สวทช. วิจัยและพัฒน� “ไลโซไซม์ 

(Lysozyme)” เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในไข่ข�วของไก ่

ซ่ึงทำ�หน้�ทีป่กป้องตวัอ่อนของไก่จ�กก�รรุกร�นของเช้ือ

แบคทีเรียในส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในอุตส�หกรรมอ�ห�รมี 

ก�รนำ�ไลโซไซม์ม�ใช้ประโยชน์ในฐ�นะของส�รยับยั้ง

แบคทีเรียหรือส�รกันบูดจ�กธรรมช�ติ (natural  

preservative) ทั้งนี้ ไลโซไซม์ได้รับก�รยอมรับจ�ก

องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ (FAO) 

องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) และหล�ย ๆ  ประเทศ ทัง้ใน 

ยุโรปและเอเชีย ถึงคว�มปลอดภยัในก�รบริโภค และได้

รับอนุญ�ตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ย� และก�รบำ�บัด 

รักษ�บ�งประเภท

 อย่�งไรก็ต�มโดยธรรมช�ติแล้ว ไลโซไซม์จ�ก

ไข่ข�วของไก่มีคว�มส�ม�รถในก�รยับยั้งแบคทีเรีย 

แกรมบวก และแบคทีเรียในกลุ่มแบคทีเรียแลกติกได้ดี

กว่�แบคทีเรียแกรมลบ ทว่�ด้วยคว�มก้�วหน้�ท�ง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีชีวภ�พ ทำ�ให้คณะผู้วิจัย 

ส�ม�รถพัฒน�ไลโซไซม์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีข้ึน 

ทัง้แกรมบวกและแกรมลบ จงึยบัยัง้ครอบคลมุแบคทเีรีย

ทีท่ำ�ให้อ�ห�รเน่�เสีย แบคทเีรียก่อโรคทีม่กัพบปนเป้ือน

ในอ�ห�ร และแบคทีเรียก่อโรคที่มีคว�มสำ�คัญในระบบ

ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�และปศุสัตว์ โดยผลง�นวิจัย 

ดังกล ่�วกำ�ลังนำ�ไปผลิตเป ็นผลิตภัณฑ์ ไลโซไซม ์

ประสิทธิภ�พสูง ภ�ยใต้ช่ือท�งก�รค้� eLysozyme
TM

 

(eLYS-T1) สำ�หรับใช้เป็นส�รยบัยัง้แบคทเีรียในอ�ห�ร 

และ eLysozyme
TM

 (eLYS-T2) สำ�หรับใช้เป็นส�รยับยั้ง

แบคทเีรียในอ�ห�รสัตว์ ทัง้นี ้สวทช. ได้ทำ�สญัญ�อนญุ�ต

ให้ใช้สิทธใินผลง�นวิจยัก�รผลติส�รยบัยัง้แบคทเีรียจ�ก 

โปรตนีไข่ข�วให้แก่บริษัทดเีอม็เอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

และบริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จำ�กัด เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

และจำ�หน่�ยในเชิงพ�ณิชย์

eLysozymeTM สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว
สารยับยั้งแบคทีเรียแทนสารกันบูดและยาปฏิชีวนะ
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ตัวปรับเนื้อสัมผัสอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ต่อยอดสเต๊กเนื้อนุ่มจากเนื้อวัว และ 
ส่งมอบสูตรสเต๊กหมูบดเคี้ยวง่ายให้บริษัทเอกชน

 เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒน�ตัวปรับเนื้อสัมผัส 

อ�ห�รสำ�หรับสเต๊กเนื้อนุ่มพร้อมอุ่นร้อน (pre-cooked) 

จ�กเนื้อหมูหรือเนื้อวัวบดหย�บ ตัวปรับเนื้อสัมผัสนี้เป็น

ของผสมของไฮโดรคอลลอยด์สำ�หรับอ�ห�รที่ทำ�หน้�ที่

เป็นทั้งตัวยึดเก�ะ ตัวปรับเน้ือสัมผัส และตัวทดแทน 

ไขมนัในคร�วเดยีวกัน เพ่ือใช้กับสเต๊กเนือ้นุม่จ�กเนือ้หมู

หรือเนื้อวัวบดหย�บ (ที่มีปริม�ณเนื้อสัตว์ม�กกว่� 70 

เปอร ์ เ ซ็นต ์ โดยนำ้ �หนัก และมีไขมันน ้อยกว ่� 5 

เปอร์เซ็นต์) ให้มีเน้ือสัมผัสคล้�ยเนื้อช้ิน แต่นุ่มและ 

บดเคี้ยวได้ง่�ย ช่วยลดอุปสรรคในก�รบริโภคของคน 

ที่มีปัญห�ในก�รบดเคี้ยว เช่น คนที่ดัดฟัน และคนท่ีมี

ปัญห�สุขภ�พฟัน แต่ยังคงคว�มสุนทรีย์ในก�รบริโภค  

ก�รพัฒน�เพ่ือให้ได้สเต๊กเนื้อนุ่มจ�กเนื้อหมูหรือเนื้อวัว

บดหย�บใช้คว�มรู้เชิงวัสดุศ�สตร์ด้�นอ�ห�ร (food 

materials science) เพ่ือออกแบบโครงสร้�งและปรับ

เนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์

 ผลง�นวิจัยนี้ ได้นำ�ไปต่อยอดร่วมกับบริษัท

เอกชนเพ่ือพัฒน�ผลติภณัฑ์ทีเ่หม�ะกับผูสู้งอ�ย ุซ่ึงเป็น

อีกท�งเลือกสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�รของไทย ใน

ก�รนำ�ไปพัฒน�ต่อยอดเพ่ือสร้�งนวัตกรรมอ�ห�รสำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุ เพื่อจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์
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ระบบขนส่งสมัยใหม่
Modern Transportation

 อุตส�หกรรมย�นยนต ์และ ช้ินส ่วนเป ็น

อุตส�หกรรมสำ�คัญที่ทำ�ร�ยได้เป็นอันดับต้น ๆ ให้แก่

ประเทศไทย ในขณะที่สังคมโลกมีแนวโน้มที่จะก้�วไปสู่

สั งคมที่ ใช ้ เทคโนโลยีสะอ�ดม�กยิ่ ง ข้ึน ขณะที ่

อตุส�หกรรมย�นยนต์ก็มุง่พัฒน�ไปสู่ระบบไฟฟ้�เป็นส่วน

ใหญ่ เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเติบโตของ

เทคโนโลยีย�นยนต์ไฟฟ้�ในอน�คตอันใกล้ นักวิจัย 

สวทช. จงึได้ศึกษ�พัฒน�เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องกับย�นยนต์ 

ไฟฟ้� หนึ่งในนั้นคือ แพ็กแบตเตอร่ีสำ�หรับรถยนต์นั่ง

ไฟฟ้� โดยต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ที่พัฒน�ขึ้น ประกอบ

ด้วย 4 โมดูล มีจำ�นวนเซลล์ 1,408 ก้อน มีคว�มจุไฟฟ้� 

228.8 แอมป์-ช่ัวโมง เมื่อนำ�ไปประกอบกับรถยนต์นั่ง

ไฟฟ้� ส�ม�รถว่ิงได้ระยะท�งประม�ณ 160 กิโลเมตร ที่

สำ�คัญคือวัสดุและช้ินส่วนในแพ็กแบตเตอร่ีส่วนใหญ่

ผลิตในประเทศไทย ส�ม�รถต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�

รถยนต์ไฟฟ้�โดยคนไทยได้ ปัจจบุนัทดสอบและส�ธติใช้

ง�นกับต้นแบบรถยนต์นัง่ไฟฟ้�ขน�ดเลก็ และส่งมอบให้

กับสถ�บันย�นยนต์ซึ่งเป็นหน่วยง�นผู้ร่วมสนับสนุน

 

แบตเตอรี่ต้นแบบสำาหรับรถยนต์นั่งไฟฟา้
พัฒนาต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนส�าหรับรถยนต์นั่งไฟฟา้  
ส่งมอบให้สถาบันยานยนต์
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 ก�รผลกัดนัให้เกิดก�รใช้ง�นย�นยนต์ไฟฟ้�จ�ก

นโยบ�ยภ�ครัฐ และกระแสก�รผลักดันก�รใช้ย�นยนต์

ไฟฟ้�จ�กน�น�ประเทศ ทำ�ให้คว�มต้องก�รแบตเตอร่ี

แพ็กสูงข้ึน ในขณะที่ร�ค�ของแบตเตอร่ีลิเทียมม ี

แนวโน้มลดตำ่�ลงอย่�งต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประเทศไทย

ไม่ส�ม�รถผลิตแบตเตอร่ีลิเทียมเองได้ แต่ส�ม�รถนำ�

ลเิทยีมม�ประกอบเป็นแบตเตอร่ีแพ็กเพ่ือสร้�งมลูค่�เพ่ิม

ได้ จึงมีหล�ยโรงง�นปรับไปสู่ก�รผลิตแบตเตอรี่สำ�หรับ

ย�นยนต์ไฟฟ้� ในด้�นม�ตรฐ�นองค์กรควบคุมต่�ง ๆ 

บงัคบัให้ก่อนนำ�แบตเตอร่ีขน�ดใหญ่ม�ใช้ง�นหรือขนส่ง

ต้องผ่�นก�รทดสอบด้�นคว�มปลอดภัย เน่ืองจ�ก

แบตเตอร่ีชนดินีส้�ม�รถล�มไฟและเกิดก�รระเบดิข้ึนได้

 สวทช. โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และ

อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) จึงปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อ 

ผู้ประกอบก�รไทยที่มีศักยภ�พรองรับก�รเติบโตของ

อุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้� ให้ส�ม�รถตั้งฐ�นก�รผลิต

อยู่ในประเทศไทยได้ ปัจจุบัน PTEC ส�ม�รถให้บริก�ร

ทดสอบประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยแบตเตอร่ี

ลิเทียมทั้งในระดับเซลล์และระดับโมดูลได้แล้วต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล เช่น UN ECE R100, IEC 62660, UL 

2580, SAE J2929, RTCA DO-311 DO-160, ISO 

12405-3 และ IEC 62619 รวมทัง้ข้อกำ�หนดของผูผ้ลติ

รถยนต์ไฟฟ้� เช่น โตโยต้� ฮอนด้� บีเอ็มดับเบิลยู และ

ฟอร์ด

บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมระดับโมดูล
เพ่ือความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้
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 ระบบบริก�รถ่�ยทอดก�รส่ือส�รแบบแปลง

เสียงพูดเป็นข้อคว�ม เป็นบริก�รที่ช่วยให้คนที่มีปัญห�

ท�งก�รได้ยิน (คนหูตึง) ให้ส�ม�รถส่ือส�รกับคนหูดีได้ 

โดยข้ันตอนก�รใช้ง�นเร่ิมจ�กคนทีม่ปัีญห�ท�งก�รได้ยนิ 

โทรเข้�ศูนย์บริก�รทีม่เีจ้�หน้�ทีถ่อดคว�มเสยีงพูดประจำ�

อยู่ เมื่อเจ้�หน้�ที่ถอดคว�มรับส�ยคนที่มีปัญห�ท�ง 

ก�รได้ยิน เจ้�หน้�ที่ถอดคว�มเสียงพูดจะโทรออกไปยัง 

เบอร์ที่คนมีปัญห�ท�งก�รได้ยินต้องก�รสนทน� เมื่อคน

หูดีปล�ยท�งรับส�ยและเร่ิมพูด เจ้�หน้�ที่ถอดคว�ม

เสียงพูดจะเร่ิมถอดคว�มเสียงของคนหูดีแล ้วส ่ง 

ข้อคว�มให้กับคนที่มีปัญห�ท�งก�รได้ยิน คนที่มีปัญห�

ท�งก�รได้ยินก็จะได้ยินทั้งเสียงพูดของคนหูดีและ

ข้อคว�มทีถ่อดคว�มเสยีงไปพร้อมกัน ด้วยวิธกี�รนีท้ำ�ให้ 

คนที่มีปัญห�ท�งก�รได้ยินเข้�ใจในสิ่งที่คนหูดีพูดได้

 จุดเด่นของเทคโนโลยีดังกล่�ว คือ มีฟังก์ชัน 

Interactive Voice Response (IVR) บนระบบโทรศัพท์

ตอบรับอัตโนมัติ มีฟังก์ชัน Real-Time Text (RTT) 

สำ�หรบัแสดงผลแบบทนัตอ่เวล� ทำ�ให้ผูร้บัเหน็ข้อคว�ม

ทีผู่ส่้งกำ�ลงัพมิพ์อยู ่โดยทีผู่ส่้งยงัไม่กดส่งไปให้ มฟัีงก์ชัน  

Customer Relationship Management (CRM) สำ�หรับ

เจ้�หน้�ทีรั่บเร่ือง และมฟัีงก์ชันเช่ือมต่อระบบแปลงเสยีง

พูดเป็นข้อคว�มแบบทันต่อเวล� (Rea-Time Speech 

to Text System) ปจัจุบนัได้ติดตั้งระบบบรกิ�รไว้ที่ศนูย์

บริก�รถ่�ยทอดก�รสื่อส�รแห่งประเทศไทย และเปิดให้

บริก�รให้กับคนหูตึงเรียบร้อยแล้ว

การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
Health & Quality of Life

บริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ  
(Captioned Phone Service)
เปลีย่นเสยีงพูด...เป็นขอ้ความ แบบ Real-Time เตรยีมขยายผลบรษิทั Call Center

เจ#าหน#าที่ถอดความเสียงพูด

TTRS Caption : บริการถEายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเปJนข#อความ

สำหรับคนที่บกพรEองทางการได#ยิน (คนหูตึง) 

เพื่อใช#ติดตEอกับศูนยVบริการถEายทอดการสื่อสารแหEงประเทศไทย (TTRS)

คนหูตึง

(1) คนหูตึงโทรออกผEาน TTRS Caption

เมื่อเจ#าหน#าที่รับสายจะโทรออกหาคนหูดี  

และเร่ิมสนทนาเมื่อคนหูดีรับสาย

(3) เจ#าหน#าที่ถอดเสียงพูดของคนหูดี

(4) ข#อความถูกสEงไป

แสดงผลแบบทันตEอเวลาจริง

(2) คนหูตึงสนทนากับคนหูดี

ข้อความที*คนหดีูพดู

ต้องการสั*งอะไรบ้างครับ

เสียงพดูคนหดีู

เสยีงพดูสนทนา



19สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 ระบบถอดคว�มเสยีงพูดแบบทนัต่อเวล�ฯ เป็น

นวัตกรรมทีช่่วยให้คนพิก�รท�งก�รได้ยนิและผูสู้งอ�ยทุี่

มีปัญห�ท�งก�รได้ยินส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�ข้อมูลใน 

ก�รประชุมสัมมน�หรือร�ยก�รโทรทัศน์ได้ ด้วยก�รอ่�น

ข้อคว�มที่ได้จ�กก�รถอดคว�มเสียงพูด โดยอ�ศัย

เทคโนโลยกี�รส่ือส�รท�งไกลในก�รส่งสัญญ�ณเสียงพูด

ผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์ถอดคว�มที่มี 

เจ้�หน้�ทีถ่อดคว�มเสยีงพดูเป็นข้อคว�ม โดยใช้เทคนคิ 

แบง่พมิพ์ ซึง่จะแบง่เสยีงพดูส่งไปให้เจ�้หน�้ทีแ่ตล่ะคน

ถอดคว�ม และรวมข้อคว�มจ�กเจ้�หน้�ทีต่�มลำ�ดบัเวล� 

เพือ่ให้ได้ข้อคว�มทีม่คีว�มถูกต้องสูง และส�ม�รถแสดง 

ผลได้ทันกับเสียงพูดของผู ้พูด ซ่ึงข้อคว�มที่ได้จ�ก 

ก�รถอดคว�มจะถูกส่งผ่�นเทคโนโลยกี�รส่ือส�รท�งไกล

กลับไปยังผู้ ใช้แบบ real-time ซ่ึงผู้ ใช้ส�ม�รถเลือกรับ

ชมได้หล�ยรูปแบบต�มคว�มต้องก�ร เช่น รับชมผ่�นจอ

มอนิเตอร ์ ในง�นประชุมสัมมน� หรือรับชมผ ่�น

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงแสดงผลได้ทั้งแบบ

ข้อคว�มอย่�งเดียว หรอืแบบภ�พวิดีโอพร้อมข้อคว�มที่

แสดงใต้ภ�พ นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถนำ�ระบบถอดคว�ม

เสยีงพูดแบบทนัต่อเวล�ฯ ไปเช่ือมต่อกับระบบบริก�รคำ�

บรรย�ยแทนเสยีงของสถ�นโีทรทศัน์ในระบบดิจิทัลเพือ่

ให้บริก�รคำ�บรรย�ยแทนเสียงแบบปิด (closed caption)

 ปัจจุบันระบบถอดคว�มเสียงพูดแบบทันต่อ

เวล�ฯ เปิดให้ทดสอบใช้ง�นในระบบสำ�หรับก�รเรียน 

ก�รสอนและง�นประชุมสัมมน� และทดสอบเช่ือมต่อกับ

ระบบบริก�รคำ�บรรย�ยแทนเสียงของสถ�นีโทรทัศน์ใน 

ระบบดิจิทัลแล้ว

ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบส่ือสารทางไกล
(A Real-Time Transcription System)
เปิดโลกสื่อสารคนพิการทางการได้ยิน

1

23 LIVE

LIVE
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 เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมพัฒน�พลังง�น 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน

ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น ดำ�เนิน

โครงก�รสนบัสนนุก�รเพ่ิมสัดส่วนก�รใช้นำ�้มนัไบโอดเีซล

ให้สูงข้ึน ซ่ึงนำ้�มันดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีก�รผสม 

เช้ือเพลงิไบโอดเีซลได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 หรือทีเ่รียก

ว่� B7 แต่ในอน�คตจะมีก�รเพิ่มสัดส่วนผสมเป็น B10 

จึงจำ�เป็นต้องเพิ่มคุณภ�พไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยี 

H-FAME ซ่ึงต่อยอดจ�กโครงก�รร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น 

(JST-JICA SATREPS) ที่ส�ม�รถผลิตไบโอดีเซล

คณุภ�พสูงม�ขย�ยผลเพ่ือสนบัสนนุก�รใช้ไบโอดเีซลใน 

สัดส่วนทีส่งูข้ึน ทมีวิจยัร่วมกับโรงง�นผลติไบโอดเีซลเชิง

พ�ณิชย์ที่ได้รับคัดเลือก 2 บริษัท ทำ�ก�รขย�ยกำ�ลัง 

ก�รผลิต H-FAME เพื่อส�ธิตเทคโนโลยี H-FAME เชิง

เทคนิคและเศรษฐศ�สตร์ โดยตรวจสอบคุณภ�พ 

เช้ือเพลิงให้ผ่�นต�มเกณฑ์สม�คมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น  

(Japan Automobile Manufacturers Association: 

JAMA) และนำ�ไปผสมเป็น B10 เพื่อทดสอบวิ่งจริงกับ

รถกระบะคอมมอนเรลในประเทศ จำ�นวน 8 คัน เป็น

ระยะท�งกว่� 100,000 กิโลเมตรต่อคัน เพ่ือประเมิน

คว�มเป็นไปได้เชิงพ�ณิชย์ของเทคโนโลยี H-FAME 

ตลอดจนผลกระทบต่อก�รใช้นำ�้มนั B10 ในระยะย�ว ซ่ึง

เทคโนโลยที�งเลอืก H-FAME ได้รับก�รบรรจอุยู่ในแผน

พัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก 2558-

2579 เพ่ือช่วยสนับสนุนก�รใช้นำ้�มัน B10 และนำ้�มัน 

B20 ในอน�คต ช่วยลดก�รนำ�เข้�นำ้�มันดิบจ�กต่�ง

ประเทศ และเป็นก�รใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภ�ยในประเทศ  

ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Biochemical & Biofuels

เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME)
พัฒนาก�าลังผลิต 0.5-1 ตัน/วัน ติดตั้งที่โรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 บริษัท
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 ก๊�ซชีวภ�พเป็นท�งเลือกของแหล่งพลังง�น

หมุนเวียนที่มีศักยภ�พสูง เน่ืองจ�กประเทศไทยม ี

ของเสียและของเหลือจ�กก�รเกษตร และกระบวนก�ร

แปรรูปผลิตผลท�งก�รเกษตรจำ�นวนม�ก ซ่ึงเป็นแหล่ง

วัตถุดบิทีส่ำ�คญัสำ�หรับก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พ อ�ทิ ของเสีย

จ�กฟ�ร์มปศุสัตว์ และนำ้�เสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม

ก�รเกษตรและอ�ห�ร ไบโอเทค สวทช. จึงวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตก๊�ซชีวภ�พอย่�งต่อเนื่อง  

เกิดเป็นก�รพัฒน�ระบบบำ�บัดนำ้�เสียแบบตรึงฟิล์ม 

จุลินทรีย์ไม่ใช้อ�ก�ศ เพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รเก็บกัก 

ตะกอนจุลินทรีย์ ในถังปฏิกรณ์ และลดโอก�สสูญเสีย

จุลินทรีย์ออกจ�กระบบ ทำ�ให้ระบบมีเสถียรภ�พสูง โดย 

ทำ�ให้จุลินทรีย์ยึดเก�ะกับตัวกล�งที่เป็นวัสดุที่ผลิตใน

ประเทศ ร�ค�ไม่สูง เช่น ต�ข่�ยไนล่อน เชือก เพื่อใช้ 

ตรึงเซลล์จุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์อยู่ภ�ยในระบบบำ�บัดใน

ปริม�ณที่ม�กที่สุดและระยะเวล�น�น ทำ�ให้มีก�รย่อย

สล�ยส�รอินทรีย์ภ�ยในระบบม�กข้ึน ส่งผลให้ระบบมี

ประสิทธิภ�พสูง ใช้ระยะเวล�ในก�รบำ�บัดนำ้�เสียและ

ผลิตก๊�ซชีวภ�พน้อย และตัวระบบยังมีขน�ดเล็กจึง

ประหยัดพื้นที่กว่�ก�รบำ�บัดนำ้�เสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิด

 ป ัจจุบันระบบบำ�บัดนำ้�เสียแบบตรึงฟ ิล ์ม

จุลินทรีย์ไม่ใช้อ�ก�ศเพื่อผลิตก๊�ซชีวภ�พ ได้ติดตั้งแล้ว

ในหล�ยอตุส�หกรรม เช่น โรงง�นผลติแป้งมนัสำ�ปะหลงั 

โรงง�นนำ้�มันป�ล์ม และโรงง�นผลไม้แช่อิ่ม/อบแห้ง 

ระบบดังกล่�วมีคุณสมบัติที่ทนต่อก�รเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิ ส�ม�รถรับนำ้�เสียที่มีส�รเเขวนลอยสูง รองรับ

ชนดินำ�้เสียทีม่กี�รเปลีย่นเเปลงกะทนัหนัได้ด ีอกีทัง้เป็น

ระบบปิด ไม่มีปัญห�เร่ืองกลิ่น ดูแลง่�ย ไม่ซับซ้อน  

ซ่ึงก๊�ซชีวภ�พทีผ่ลติได้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ทดแทน 

นำ้�มันเต�ในหม้อต้มนำ้�มันร้อน และใช้เดินเคร่ืองยนต ์

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ได้

ระบบบำาบัดนำ้าเสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
เปลี่ยนน�้าเสียเป็นพลังงาน...ก๊าซชีวภาพ





24 รายงานประจำาปี 2561

 ไบโอเทค สวทช. ศึกษ�ห�ตำ�แหน่งยีนที ่

เก่ียวข้องกับก�รก่อให้เกิดโรคไหม้ในข้�วพันธุข์�วดอกมะลิ 

105 และพันธุ ์กข 6 โดยเก็บรวบรวมตวัอย่�งเช้ือส�เหตุ

โรคไหม้จ�กพ้ืนที่ปลูกข้�วทั่วประเทศ เพ่ือนำ�ม�สกัด 

ดีเอ็นเอและห�ลำ�ดับเบสด้วยเทคโนโลยี genotype by 

sequencing ขณะเดียวกันทำ�ก�รประเมินก�รเกิดโรค 

ไหม้ระยะต้นกล้�ของข้�วทัง้ 2 ส�ยพันธุ ์ด้วยเช้ือส�เหตุ

โรคไหม้ชุดเดียวกันภ�ยใต้สภ�พโรงเรือน

 จ�กนัน้นำ�ข้อมลูดเีอน็เอและข้อมลูคว�มรุนแรง

ของเช้ือส�เหตโุรคไหม้บนข้�วทัง้ 2 พันธ์ุม�วิเคร�ะห์ด้วย 

วิธี association mapping เพ่ือห�ตำ�แหน่งยีนที่อยู ่

ใกล้เคียงหรือบนยีนก่อให้เกิดโรค ตำ�แหน่งที่ได้นี้จะ 

ถูกนำ�ไปพัฒน�ออกแบบเคร่ืองหม�ยโมเลกุลทีจ่ำ�เพ�ะกับ 

ยนีนัน้ ๆ เพ่ือใช้ ในก�รตรวจสอบเช้ือร�ส�เหตุโรคไหม้ 

ที่พบในธรรมช�ติว่�มียีนก่อให้เกิดโรคใดอยู่ในตัวบ้�ง 

และมพ้ืีนทีก่�รระบ�ดอยูบ่ริเวณใด ช่วยให้ก�รตรวจสอบ

เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุก�รณ์ และม ี

คว�มแม่นยำ�สูง อีกทั้งยังช่วยให้เลือกใช้ยีนต้�นท�น 

โรคไหม้ ในก�รปรับปรุงพันธุ์ข้�วข�วดอกมะลิ 105  

พันธุ์ กข 6 และพันธุ์อื่น ๆ ได้อย่�งเหม�ะสม

 ปัจจบุนัได้ทำ�ก�รคดัเลอืกตวัแทนเช้ือส�เหตโุรค

ไหม้จำ�นวน 96 ไอโซเลต แบ่งเป็นตวัอย่�งทีเ่ก็บจ�กพ้ืนที่ 

ปลกูข้�วทัว่ประเทศรวม 41 จงัหวัด จำ�นวน 94 ไอโซเลต  

และจ�กต่�งประเทศจำ�นวน 2 ไอโซเลต ซึ่งเชื้อโรคไหม ้

ที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดจะนำ�ม�เลี้ยงแยกกันในอ�ห�ร

เหลวสังเคร�ะห์ ทำ�ก�รสกัดดีเอ็นเอ เพื่อนำ�ไปห�ลำ�ดับ 

เบสด้วยเทคโนโลยี genotype by sequencing ต่อไป

นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน
Innovation for Sustainable Agriculture

การสืบหายีนในเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Magnaporthe oryzae)
ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไหม้ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 6
ลดความเสียหายและช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์เลือกใช้ยีนต้านทานที่เหมาะสม
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 ปัจจุบันแอปพลิเคชันสำ�หรับวินิจฉัยโรคข้�ว 

ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของข้อมลูส�รสนเทศและฐ�นข้อมลู

บนเว็บไซต์ ซ่ึงผู้สนใจต้องเข้�ไปศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจด้วย 

ตนเอง จึงยังไม่เป็นที่นิยมและไม่ได้รับก�รเผยแพร่ 

เท่�ที่ควร สวทช. จึงมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�โมบ�ย

แอปพลเิคชันสำ�หรับก�รวินจิฉยัโรคข้�ว โดยให้ผู้ ใช้ง�น

ส่งภ�พถ่�ยโรคข้�วผ่�นอุปกรณ์มือถือเข้�สู่ระบบ โดย 

ระบบจะวินิจฉัยโรคจ�กภ�พถ่�ยนั้น แล้วแจ้งผล 

ก�รวินจิฉยัแบบทนัท่วงท ีพร้อมให้คำ�แนะนำ�ในก�รดแูล 

และส�ม�รถสอบถ�มข้อสงสัยเพ่ิมเติมจ�กผู้เช่ียวช�ญ

ผ่�นระบบได้

 ระบบดังกล่�วประกอบด้วย คลังภ�พโรคข้�ว 

เซิร์ฟเวอร์สำ�หรับประมวลผลภ�พและวินิจฉัยโรคข้�ว 

ระบบโต้ตอบข้อคว�มอตัโนมตั ิและไลน์กลุม่ผู้เช่ียวช�ญ

โรคข้�ว เพ่ือแนะนำ�และตรวจสอบผลก�รวินิจฉัยโรค 

โดยทั้งหมดให้บริก�รผ่�นโมไบล์แอปพลิเคชันสำ�หรับ

วิเคร�ะห์โรคข้�วโดยใช้ภ�พถ่�ยในสภ�พแปลงธรรมช�ติ

คณะวิจยัไบโอเทค เนคเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิจยัจ�ก

ภ�ควิช�โรคพืช และภ�ควิช�วิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ 

มห�วิทย�ลยัเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน พัฒน�

ต้นแบบแอปพลิเคชันสำ�รวจโรคข้�ว ที่ส�ม�รถบันทึก

ข้อมลูร�ยละเอยีดโรคและภ�พของโรคจ�กมอืถือ ส่งตรง

เข้�คลงัภ�พทำ�ให้มทีัง้ภ�พและข้อมลูก�รระบ�ดทีพ่ร้อม

ใช้ประโยชน์ ผลจ�กโครงก�รจะช่วยยกระดบัคว�มรู้ด้�น

ก�รวินิจฉัยโรคข้�วเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในวงกว้�ง 

เพิม่ช่องท�งก�รตดิต่อระหว่�งเกษตรกรและนกัวิช�ก�ร 

และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รโรคข้�ว ซ่ึงข้อมูลที่

เก็บรวบรวมจ�กก�รร�ยง�นก�รระบ�ดของโรค จะนำ�ม�

พัฒน�เป็นระบบเตอืนภยัโรคข้�วอบุตัใิหม่และอบุตัซิำ�้ได้

ต่อไปในอน�คต

โมไบล์แอปพลิเคชันสำาหรับวินิจฉัยโรคข้าว
วินิจฉัยโรคจากภาพถ่าย แจ้งผลวินิจฉัยพร้อมค�าแนะน�า
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 สวทช. เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�

เย�วชน ซ่ึงจะเป็นอน�คตที่สำ�คัญของช�ติ จึงดำ�เนิน

โครงก�ร “Coding at School” เพื่อพัฒน�สื่อก�รสอน

โปรแกรมมิง่เบือ้งต้นสำ�หรับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิด

คว�มคิดเชิงระบบ ส�ม�รถเข้�ใจกระบวนก�รเขียน

โปรแกรม ผ่�นชุดคำ�สั่งโปรแกรม KidBright ซึ่งรองรับ

ก�รเช่ือมต่อกับเซนเซอร์ทีห่ล�กหล�ย และก�รเช่ือมต่อ

ระหว่�งอุปกรณ์ (Internet of Things)

 KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒน�ข้ึนเพ่ือกระตุ้น

ศักยภ�พก�รคดิเชิงระบบ และก�รคดิเชิงสร้�งสรรค์ใน 

เดก็วัยเรียน ผ่�นก�รเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ด

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร�้งชุดคำ�ส่ัง 

และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตวั ทีป่ระกอบด้วยจอแสดงผล 

ลำ�โพง และเซนเซอร์พ้ืนฐ�น เช่น เซนเซอร์วัดแสง 

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้ง�นได้ง่�ยโดยก�รล�กและว�ง

บลอ็กคำ�ส่ังทีต้่องก�ร ผ่�นแอปพลเิคชันหรือหน้�เว็บไซต์ 

ชุดคำ�ส่ังดงักล่�วจะถูกส่งไปทีบ่อร์ด ให้ทำ�ง�นต�มคำ�ส่ัง

ที่ต้องก�ร เช่น รดนำ้�ต้นไม้ต�มระดับคว�มชื้นที่กำ�หนด 

เปิด-ปิดไฟต�มเวล�ที่กำ�หนด

การดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

 โครงก�รส่งมอบบอร์ด KidBright 160,000 

บอร์ด ให้แก่ 1,340 โรงเรียน จัดอบรมก�รใช้บอร์ดกับ

เทรนเนอร์ 3,293 คน และจัดประกวดโครงง�นส่ิง

ประดษิฐ์ด้วยบอร์ด KidBright นอกจ�กนี ้มกี�รประยกุต์

ใช้บอร์ด KidBright ม�ประดษิฐ์ผลง�นอืน่ ๆ  อ�ท ิMuEye 

RoboKid, ChemKid, KidBright วัดฝุ่น PM2.5 และ 

TuktukKid

โครงการ Big Rock 2561

โครงการส่ือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
(Coding at School Project)
ฝึกระบบการคิดกับ KidBright
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 สวทช. ดำ�เนินโครงก�รโรงประลองต้นแบบท�ง

วิศวกรรม (Fabrication Lab) โดยส่งเสริมให้มีก�รจัด

พ้ืนที่ก�รเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม” หรือ 

“Fab Lab” ในสถ�นศึกษ�และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 

และพัฒน�กิจกรรมสำ�หรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะ

ด้�นวิศวกรรม มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ ส�ม�รถออกแบบ

และสร้�งช้ินง�นโดยใช้เคร่ืองมือท�งวิศวกรรม และ

เครื่องมือวัดท�งวิทย�ศ�สตร์ รวมทั้งเกิดแรงบันด�ลใจ 

และสนใจที่จะมีอ�ชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอน�คต

 Fab Lab ได้รับคว�มร่วมมือจ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมแห่งช�ต ิ(สวทน.) และมห�วิทย�ลยัพีเ่ลีย้ง 10  

แห่ง ได้แก่ (1) มห�วิทย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลกรุงเทพ  

(2) มห�วิทย�ลัยเทคโนโล ยี ร�ชมงคลล ้ �นน�  

( 3 )  มห� วิทย�ลั ย เทคโน โลยี ร �ชมงคล ธัญบุ รี  

(4) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้�ธนบุรี  

(5) สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ ้�คุณทห�ร

ล�ดกระบัง (6) มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ (7) มห�วิทย�ลัยบูรพ� (8) มห�วิทย�ลัย

เชียงใหม ่  (9) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร ์  และ 

(10) มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ รวมทั้งจัดตั้ง 

โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร 

เพ่ือจัดตั้งห้องปฏิบัติก�ร พัฒน�หลักสูตรและกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมสำ�หรับนักเรียนและครู

การดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

 ลงน�มบนัทกึข้อตกลง (MOU) กับมห�วิทย�ลยั

พ่ีเลีย้ง 10 แห่ง และจดักิจกรรมอบรม Fabrication Lab 

ท�งเทคนิค สำ�หรับมห�วิทย�ลัยพ่ีเลี้ยงในโครงก�ร มี

เดก็และเย�วชนในระดบัมธัยมศกึษ�และอ�ชีวศกึษ�เข้�

ร่วมกิจกรรมค่�ย 1,453 คน มีครูเข้�ร่วมกิจกรรม 387 

คน มีสถ�นศึกษ�และแหล่งเรียนรู้ เข้�ร่วมในโครงก�ร 

150 แห่ง ภ�ยใต้ก�รดแูลของมห�วิทย�ลยัพ่ีเลีย้ง ในทกุ

ภูมิภ�ค

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
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 ปัจจุบันคว�มต้องก�รใช้ประโยชน์ “ชีววัสดุ”  

เพ่ือตอบโจทย์ภ�คอุตส�หกรรม มีแนวโน้มเพ่ิมม�กข้ึน 

สวทช. จึงดำ�เนินโครงก�รจัดตั้ง “ธน�ค�รทรัพย�กร 

ชีวภ�พแห่งช�ติ” หรือ “National Biobank” เพื่อเป็น

แหล่งเก็บรักษ�ทรัพย�กรชีวภ�พไว้นอกสภ�พธรรมช�ติ 

เพ่ือควบคมุคณุภ�พ และบำ�รุงรักษ�ให้คงสภ�พมชีีวิตได้

ย�วน�น สำ�หรับเป็นแหล่งวัตถุดิบต้นท�งที่มีข้อมูล 

วิทย�ศ�สตร ์ครบถ ้วน เ พ่ือก�รใช ้ประโยชน ์ ใน

อุตส�หกรรมและในระดับชุมชน ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

รวดเร็ว และยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่� National Biobank นี้

จะเป็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญด้�นวิทย�ศ�สตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือคว�มมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ของประเทศ

 

การดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

 อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�งปรับปรุงพื้นที่

อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม 2 (Tower A) ชั้น 1, 3 และ 4 

เพ่ือเป็น National Biobank เร่ิมดำ�เนินก�รสำ�รวจ  

จำ�แนกชนิด จัดทำ� DNA barcode ตรวจสอบส�ยพันธุ์  

และคณุสมบตัเิฉพ�ะของตวัอย่�งทีจ่ดัเก็บ ได้แก่ จำ�นวน

จลุนิทรีย์ในคลงัทีม่ข้ีอมลู DNA barcode 7,898 ร�ยก�ร 

จำ�นวนสมุนไพรที่มีข้อมูล DNA barcode 200 สปีชีส์ 

และจำ�นวนเซลล์ไลน์สัตว์ 20 ชนดิ (clone) รวมทัง้จดัทำ� 

Digital Biobank จุลินทรีย์และสมุนไพร นอกจ�กนี้ ยัง

สร้�งเครือข่�ยพันธมิตรเพ่ือก�รเก็บรักษ�ทรัพย�กร

ชวีภ�พ โดยลงน�มบนัทกึข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) 

กับหน่วยง�นต่�ง ๆ  ได้แก่ สำ�นกัง�นพัฒน�เศรษฐกิจจ�ก

ฐ�นชีวภ�พ (องค์ก�รมห�ชน) องค์ก�รสวนพฤกษศ�สตร์ 

(อสพ.) จังหวัดเชียงใหม่ สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� มห�วิทย�ลัย

แม่โจ้ มห�วิทย�ลัยพะเย� และศูนย์วิทย�ศ�สตร์ข้�ว 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 
เพ่ืออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์
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 เทคโนโลยีก�รผลิตพืชมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก 

ต่อก�รผลิตอ�ห�รและย�รักษ�โรค ทั้งด้�นก�รเพ่ิม

ปริม�ณให้เพียงพอต่อก�รบริโภค ก�รเพ่ิมคุณภ�พ 

ผลผลิต ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ และใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวทช. เล็งเห็นถึง

คว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีโรงง�นผลิตพืช หรือ “Plant  

Factory” ต่อภ�คก�รเกษตร ซ่ึงเทคโนโลยีนีเ้ป็นก�รผลติ

พืชในระบบปิดหรือก่ึงปิด ทีค่วบคมุสภ�พแวดล้อมภ�ยใน

ให้เหม�ะต่อก�รเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นก�รต่อยอด 

องค์คว�มรู้ของ สวทช. ทั้งด้�นสรีรวิทย�พืช เกษตร 

วิศวกรรม รวมถึงก�รจัดก�รเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของ

เทคโนโลยีนี้คือ ส�ม�รถผลิตพืชได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สูง (ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต ่อเวล�) ผลผลิตที่ ได้สะอ�ด 

ปลอดภยั ปร�ศจ�กส�รปนเป้ือน จงึดำ�เนินโครงก�รจดัตัง้ 

Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเนน้เพือ่ก�รเพ�ะปลกู 

พืชสมุนไพรที่มีมูลค่�สูง ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยยังต้อง

นำ�เข้�สมุนไพร รวมถึงส�รสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่� 

1,000 ล้�นบ�ทต่อปี ซึ่งแน่นอนว่� Plant Factory จะ

สนับสนุนอุตส�หกรรมสมุนไพรไทยให้ก้�วกระโดดได้

อย่�งแน่นอน

การดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

 อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเป็น 

Plant Factory ณ อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม 2 (Tower A) 

ชั้น 7 และจัดซื้อครุภัณฑ์/เครื่องมือ

โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพ่ือการผลิตสมุนไพร
Plant Factory โรงงานผลิตพืชเพ่ือขับเคลื่อน เพ่ิมมูลค่าสมุนไพรไทย
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 เพ่ือให้คนไทยได้รับบริก�รด้�นทันตกรรมด้วย

เทคโนโลยีข้ันสูง ที่ปลอดภัยและทันสมัย สวทช. โดย 

เนคเทคและเอ็มเทค ได้ร่วมกันพัฒน�เคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สำ�หรับง�นทันตกรรม หรือ “DentiiScan 

2.0” เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�หรับง�นทันตกรรม 

และศัลยกรรมบริเวณช่องป�ก ข�กรรไกร และใบหน้�

เคร่ืองแรกของประเทศไทย DentiiScan ประกอบด้วย 

เคร่ืองกำ�เนดิรังสีเอกซ์ทีม่ลีำ�รังสีแบบทรงกรวย และฉ�ก

รับภ�พซ่ึงอยู่ตรงข้�มกัน เมือ่เร่ิมทำ�ง�น อปุกรณ์ทัง้สอง

นี้จะหมุนรอบศีรษะ 1 รอบ ใช้เวล�เพียง 18 วิน�ที เพื่อ

เก็บข้อมูล แล้วส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้�งเป็น

ภ�พส�มมิติ จุดเด่นของ DentiiScan คือ ภ�พส�มมิติที่

ได้ จะเห็นข้อมูลบริเวณศีรษะและข�กรรไกรของผู้ป่วย 

ที่มีคว�มลึกและไม่มีก�รซ้อนทับของอวัยวะ ต่�งจ�ก

เคร่ืองถ่�ยภ�พเอกซเรย์แบบสองมิติทั่วไป ทำ�ให้

ทนัตแพทย์วินจิฉยัโรค และว�งแผนก�รผ่�ตดัได้แม่นยำ� 

ปลอดภัย

การดำาเนินการ ปีงบประมาณ 2561

 จัดจ้�งผลิตและติดตั้งเคร่ือง DentiiScan รุ่น 

2.0 จำ�นวน 50 เครื่อง กับบริษัทพิกซ�เมด จำ�กัด โดย

บริษัทส่งมอบเครื่องฯ แล้วจำ�นวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่�ง

สรรห�โรงพย�บ�ล 50 แห่ง เพื่อเข้�ร่วมโครงก�ร โดย 

จัดส่งบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) ไปต�ม 

ต้นสังกัดของโรงพย�บ�ลต่�ง ๆ ได้แก่ มห�วิทย�ลัย  

กรมก�รแพทย์ทห�รบก กรมก�รแพทย์ทห�รอ�ก�ศ และ

กระทรวงส�ธ�รณสุขเรียบร้อยแล้ว รวมท้ังอยู่ระหว่�ง

เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รสำ�หรับทันตแพทย์และ 

ผูช่้วยทนัตแพทย์ หลงัจ�กลงน�ม MOU กับโรงพย�บ�ล

ที่เข้�ร่วมโครงก�ร

โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย





33สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
สำาหรับภาคเอกชน

กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคเอกชน

บัญชีนวัตกรรม

ภาษี 300%

Startup Voucher

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP)

มีผู้มาขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
มากกว่า 485 รายการ

มีการรับรอง 404 โครงการ
มูลค่า 1,313 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ อนุมัติ 270 ผลงาน
ประกาศข้ึนบัญชีฯ 226 ผลงาน

บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ
มากกว่า 50,000 รายการ 
คิดเปน็มูลค่ากว่า 125 ล้านบาท

สนับสนุนผุ้ประกอบการ 87 ราย
สร้างรายได้ 399 ล้านบาท

สนับสนุน SMEs 1,610 ราย 
สร้างผลกระทบ 3,039 ล้านบาท
เกิดการลงทุน 730 ล้านบาท

เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท
Thailand Tech Show 2018

TAXES
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 คณะรัฐมนตรีอนุมตัใิห้จดัทำ�บัญชีนวัตกรรมไทย

ข้ึน เพ่ือใช้เป็นบัญชีสินค้�หรือบริก�รนวัตกรรม ให้ 

หน่วยง�นภ�ครัฐที่สนใจส�ม�รถจัดซ้ือจัดจ้�งได้ผ่�นวิธี

กรณีพิเศษ โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบก�รไทยที่พัฒน�

นวัตกรรมจ�กก�รวิจยัหรือพัฒน�ภ�ยในประเทศส�ม�รถ

ข้ึนทะเบยีนบญัชีนวัตกรรมได้ โดย สวทช. เป็นหน่วยง�น

ตรวจสอบคณุสมบัตขิองผลติภณัฑ์และบริก�รนวัตกรรม

ทีข่อข้ึนทะเบยีนบญัชีนวัตกรรมไทย และสำ�นกังบประม�ณ 

เป็นหน่วยตรวจสอบร�ค�และจัดทำ�บัญชีนวัตกรรม  

ณ วันที่ 12 ตุล�คม 2561 มีผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรม 

รวมทั้ ง ส้ิน  529 ผลง�น ผ ่ �นก�ร รับรองโดย 

คณะกรรมก�รฯ 270 ผลง�น สำ�นกังบประม�ณประก�ศ

ขึ้นบัญชีนวัตกรรม 226 ผลง�น โดยสินค้�หรือบริก�รที่

ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยมียอดก�รจัดซ้ือจัดจ้�งทั้งส้ิน 

1,337 ล้�นบ�ท (สำ�รวจ ณ เดือนมกร�คม 2559 -

ธันว�คม 2560)

บัญชีนวัตกรรม
เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล

บัญชีนวัตกรรมไทย

สํานักงบประมาณ 
ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการนวัตกรรม

ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
จัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สินค้าและบริการจะได้รับ
การข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย
เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี

โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม เกิดจากผลงานวิจัยซ่ึงพัฒนาโดย

หน่วยงานรัฐหรือเอกชนไทย 
อย่างมีนัยสําคัญ
ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานโดยสถาบันท่ีน่าเช่ือถือ

หน่วยงานของรัฐสามารถซ้ือสินค้า
และบริการท่ีอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ด้วยวิธีกรณีพิเศษ

เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดยใช้ตลาดภาครัฐ

* จําหน่ายออกจากระบบเน่ืองจากขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 26 ผลงาน
และผู้ย่ืนไม่ประสงค์ดําเนินการต่อ 83 ผลงาน

นิติบุคคลไทย
ท่ีมีผลงานนวัตกรรม
และต้องการข้ึนทะเบียน

สถานะ รวม

สวทช. ได้รับแบบคําขอ*

คณะกรรมการฯ อนุมัติ

สํานักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชี

529

270

226

2561

217

137

145

2560

144

61

47

2559

168

72

34
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 สวทช. ได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวงก�รคลัง

ให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบและรับรองโครงก�รวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยแีละนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบก�รภ�ค

เอกชน เพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีในรูปแบบ 

Pre-approval ตัง้แต่ปี 2545 จนถึงปัจจบุนั (30 กันย�ยน 

2561) มีผู้ประกอบก�รยื่นขอรับรองโครงก�รวิจัยฯ 508 

ร�ย และมีแนวโน้มว่�ผู้ประกอบก�รที่เคยยื่นขอรับรอง

โครงก�รวิจยัฯ ในปีแรกจะกลบัม�ยืน่ขอรับรองในปีต่อ ๆ  

ไปเพ่ิมม�กข้ึน โดยมีโครงก�รวิจัยที่ยื่นขอรับรองทั้งส้ิน 

4,519 โครงก�ร ได้รับก�รรับรองแล้วทั้งส้ิน 3,951 

โครงก�ร ตั้งแต่ปี 2560 สวทช. เปิดให้บริก�รรับรอง 

“ระบบบริห�รก�รวิจยัและพัฒน�เทคโนโลยแีละนวัตกรรม” 

หรือ RDIMS โดยผู้ประกอบก�รที่ผ่�นก�รรับรองระบบ 

RDIMS และขึ้นทะเบียนร�ยชื่อกับ สวทช. ส�ม�รถขอ

ใช้สิทธิยกเว้นภ�ษี 300% ได้ด ้วยตนเอง (Self- 

Declaration) สำ�หรับโครงก�รวิจัยที่มีมูลค่�โครงก�รไม่

เกิน 3 ล้�นบ�ท ทีผ่่�นม�มผีูป้ระกอบก�รส�ม�รถใช้สิทธิ

ยกเว้นภ�ษีในรูปแบบ Self-Declaration แล้ว 1 บริษัท 

ได้แก่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) ทั้งนี้ ใน

ปีงบประม�ณ 2561 ไม่มีบริษัทร�ยใหม่เพิ่มเติม แต่เป็น

กรณีบริษัทที่เคยยื่นขอรับรองและได้รับรองระบบแล้ว

ขอรับก�รตรวจตดิต�มผลก�รรับรองระบบ (surveillance) 

คร้ังที่ 1 ทั้งนี้จ�กก�รดำ�เนินง�นภ�ษี 300% ใน

ปีงบประม�ณ 2561 สร้�งมูลค่�ผลกระทบกว่� 4,000 

ล้�นบ�ท

ภาษี 300%
กระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ย่ิงจ่าย ย่ิงได้คืน
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1. Pre-approval เพ่ือขอรับรอง
 โครงการวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

ผู้ประกอบการ

หรือ 
2. Self-declaration เพ่ือขอรับการตรวจ
 ประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ และข้ึนทะเบียน
 ใช้สิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง

ขอยกเว้นภาษี
300%

หน่วยงาน
ผู้รับทำวิจัย 
หน่วยงาน

ผู้รับทําวิจัย 

ซ่ึงข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพากรและ
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

60% ของรายได้ 
ส่วนท่ีไม่เกิน 50 ล้านบาท 

บวกเพ่ิม 6% ของรายได้
ส่วนท่ีเกิน 200 ล้านบาท 

บวกเพ่ิม 9% ของรายได้ ส่วนท่ีเกิน
50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี
ใบรับรอง

ผลการดําเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)

ปงีบประมาณ โครงการวิจัย
ท่ีย่ืนขอรับรอง

มูลค่าโครงการ โครงการวิจัย
ท่ีได้รับรอง

โครงการวิจัย
ท่ีพิจารณาแล้ว

มูลค่าโครงการ บริษัท

2545-2557 2,844 10,391
(ล้านบาท)  (ล้านบาท) (ราย)

บริษัทท่ีย่ืนขอรับรองระบบ
(ราย)

บริษัทท่ีได้รับรองระบบ
(ราย)

Self-declarationPre-approval

2,572 8,337 281
2275,8271,3797,6381,675
1131,313404 2,355

2,720
1,562
550447

2558-2561
2561

- -
1*1*

หมายเหตุ *ปี 2561 ไม่มีบริษัทรายใหม่เพ่ิมเติม แต่เปน็กรณีบริษัทท่ีเคยย่ืนขอรับรองและได้รับรองระบบแล้ว ในป ี2560
ขอรับการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ (surveillance) คร้ังท่ี 1

ยกเว้นภาษี 300%

ผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจํานวน 3 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายจริง ท้ังน้ีสิทธิในการหักรายจ่ายเพ่ิมเติมในเท่าท่ี 3 ซ่ึง
เม่ือรวมในเท่าท่ี 2 (จากรายจ่ายปกติ) เพ่ือยกเว้นภาษี ต้องไม่เกิน
อัตราส่วนของรายได้ของกิจการท่ีต้องนํามารวมคํานวณกําไร
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามลําดับต่อไปน้ี



36 รายงานประจำาปี 2561

 สวทช. ดำ�เนินโครงก�รหิ้งสู่ห้�งม�เป็นปีท่ี 3 

โดยทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยง�นวิจัยภ�ครัฐ 

หน่วยง�นวิจัยสถ�บันก�รศึกษ� และหน่วยง�นวิจัย

เอกชน เพ่ือนำ�ทรัพย์สนิท�งปัญญ� (IP) ผลง�นนวัตกรรม 

ของนักวิจัยไทยออกม�ให้ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีเข้�ถึง 

ได้ โดยง่�ย ลดข้ันตอนต่�ง ๆ ลง และตกลงร�ค�ที่ 

30,000 บ�ท ร�ค�เดียว มีเงื่อนไขจ่�ยให้เจ้�ของผลง�น

เพียง 2% ของยอดข�ย สวทช. ร่วมกับหน่วยง�น

พันธมิตร จัดง�น Thailand Tech Show 2018 ระหว่�ง

วันที่ 4-8 กรกฎ�คม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและ 

ก�รประชุมไบเทค บ�งน� โดยรวบรวมผลง�นที่ใช้ได้จริง

พร้อมต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ม�จัดแสดงกว่� 300 ผลง�น 

พร้อมเปิดเวทีให้นักวิจัยนำ�เสนอผลง�นเด่นในรูปแบบ  

Pitching จับคู่นักลงทุน และเวทีสัมมน�ที่ให้คว�มรู้ด้�น

ก�รทำ�ธรุกิจ จดุประก�ยคว�มคดิ และให้คำ�ปรึกษ�พร้อม

บริก�รแบบครบวงจร ซึ่งมีนักลงทุน ผู้ประกอบก�ร และ

ผู้สนใจเข้�ร่วมง�นจำ�นวนกว่� 14,000 คน ซึ่งโครงก�ร

นี้ได้รับคว�มสนใจอย่�งต่อเนือ่ง ปี 2561 มผีูส้นใจขอรับ

ถ่�ยทอดเทคโนโลยี 485 ร�ยก�ร เกิดสัญญ�อนุญ�ตใช้

สิทธิที่ลงน�มแล้วจำ�นวน 48 ร�ยก�ร

Thailand Tech Show 2018
เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

โอกาสดี 1 ปี
มี 2 คร้ัง

จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ
เพียง 30,000 บาท

หาไอเดียทําธุรกิจนวัตกรรม
ในงาน  Technology show
งานแสดงผลงานเทคโนโลยี
ท่ีพร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ 

3-5

2%

3หม่ืน

ซ้ือแล้วใช้สิทธ์ิได้นาน 3-5 ปี

ขายได้ จ่ายคืน เจ้าของ IP
2% จากยอดขาย

30,000 บาทท่ีจ่ายไป
นํามาหักลดได้อีก

ใช้งานร่วมกับคูปองนวัตกรรมได้

ผลป ี2560

จํานวนเทคโนโลยี 336 รายการ
พันธมิตรงานวิจัย 26 หน่วยงาน
สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 626 รายการ

ผลป ี2559 

จํานวนเทคโนโลยี 193 รายการ
พันธมิตรงานวิจัย 34 หน่วยงาน
สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลย 306 รายการ

ผลป ี2561
จํานวนเทคโนโลยี 299 รายการ
พันธมิตรงานวิจัย 46 หน่วยงาน
สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 485 รายการ

Technology show
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 สวทช. ร่วมกับสำ�นกัง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ด

กล�งและขน�ดย่อม (สสว.) ดำ�เนินโครงก�รสร้�ง 

ผู ้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup 

Voucher) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 เพ่ือพัฒน�คว�มคดิ ต่อยอด

นวัตกรรม และอปัเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ให้เกิดผลในท�ง

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รดำ�เนนิธรุกิจให้กับผูป้ระกอบก�รธรุกิจเทคโนโลยี 

นวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมคว�มเข้มแข็งให้วิส�หกิจ

นวัตกรรม โดยสร้�งหลักสูตร e-learning ให้กลุ ่ม 

สต�ร์ตอัปเข้�ม�เรียน รวมถึงก�รส่งเสริม national 

event ต่�ง ๆ และนำ�กลุ่มสต�ร์ตอัปเหล่�นี้ ไปสร้�ง 

คว�มร่วมมือทั้งในและต่�งประเทศในเวทีน�น�ช�ติ ซึ่ง 

สวทช. ให้เว�เชอร์ประม�ณ 800,000 บ�ทต่อโครงก�ร  

ปีงบประม�ณ 2561 สนับสนุนผู้ประกอบก�รที่ได้รับ 

เว�เชอร์ 87 ร�ย สร้�งร�ยได้รวม 399 ล้�นบ�ท จ�ก

ก�รดำ�เนินโครงก�รผู ้ประกอบก�รส�ม�รถพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ และส�ม�รถขย�ยช่องท�งก�รตล�ด รวมทั้ง

สร้�งโอก�สให้ผู้ประกอบก�รพร้อมออกตล�ดทั้งในและ

ต่�งประเทศ

Startup Voucher
สร้างโอกาสทางการตลาด เพ่ิมรายได้ เร่งการเติบโตสตาร์ตอัป

Startup Voucher

EdTech
TravelTech

Industry
E-Commerce
Agri & Food
HealthTech

ผู้ประกอบการท่ีได้รับ Voucher 53 ราย
แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Digital
Tech
26
ราย

Culture
Tech
17
ราย

Auto
Tech

6
ราย

Health
Tech

2
ราย

Food
Tech

2
ราย

STARTUP
VOUCHER

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่

Property

FinTech
Lifestyle

Innovation Hub
สนับสนุนเวที/กิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่โลกปัจจุบันและเวทีการ
เช่ือมโยงแหล่งทุนและนักลงทุน (Event Sponsor)

National Innovation
e-Learning Center
จัดทําหลักสูตร e-Learning เพ่ือสอน
กระบวนการคิดในการจัดต้ังธุรกิจใหม่
อย่างมีระบบและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Start-up Voucher
ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรับ Voucher 
เพ่ือสร้างยอดขาย หรือเสริมศักยภาพ
ทางการผลิตและการค้า

International 
Innovation Fair/Competition
สร้างช่ือเสียงธุรกิจไทย
สู่การยอมรับระดับสากล

STARTUP
VOUCHER

2
6

8
7

9
10
10

12
18

EdTech
E-Commerce

TravelTech
Industry
FinTech

HealthTech

Property

Lifestyle
Agri & Food

STARTUP
VOUCHER

1
3

5
4

11
13
13

17
20

ป ี59 ป ี60 ป ี61

International Innovation
Fair/Competition

ป ี59 : 21 ราย
    ป ี60 : 36 ราย /4 ประเทศ

ป ี61 : 3 คร้ัง

ผู้ประกอบการท่ีได้รับ Voucher
ป ี59 : 53 ราย
เกิดรายได้ 269 ล้านบาท
ป ี60 : 82 ราย
เกิดรายได้ 354 ล้านบาท
ป ี61 : 87 ราย
เกิดรายได้ 399 ล้านบาท

National Event Sponsor
ป ี59 : 2 คร้ัง
ป ี60 : 3 คร้ัง
ป ี61 : 1 คร้ัง

ระบบ e-Learning
ป ี59 : 5 หลักสูตร
ป ี60 : 5 หลักสูตร
ป ี61 : 5 หลักสูตร

(Communication/Business/
 Legal & IP/Marketing/Finance)
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 สวทช. ใช้ศักยภ�พของ ITAP ช่วยเหลอื SMEs 

ไทยอย่�งรอบด้�น สร้�งกลไกเช่ือมโยงระหว่�งผู้ ให้ 

บริก�รเทคโนโลยีกับผู ้ ใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบของ 

ก�รจดัห�ผูเ้ช่ียวช�ญด้�นเทคนิค เพือ่ให้คว�มช่วยเหลอื 

ด้�นก�รวิจัยและพัฒน� เข้�ไปให้คำ�ปรึกษ�และแก้ไข

ปัญห�ถึงในโรงง�น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม� ITAP ได้รับ 

ก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�กรัฐบ�ล และมีตัวเลขโครงก�ร

เติบโตอย่�งต่อเน่ือง ได้แก่ ปี 2559 จำ�นวน 1,001 

โครงก�ร ปี 2560 จำ�นวน 1,551 โครงก�ร และปี 2561 

จำ�นวน 1,610 โครงก�ร โดยทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ย 

ผู ้เช่ียวช�ญทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รวมถึงองค์กร

พันธมิตรทั้งในและต่�งประเทศม�กกว่� 2,500 คน 

โปรแกรม ITAP ให้ก�รสนบัสนนุในส่วนของค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รว่�จ้�งผู้เช่ียวช�ญร้อยละ 50 ภ�ยใต้วงเงินสูงสุด 

ไม่เกิน 400,000 บ�ท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้น ที่จะช่วยลด

คว�มเสี่ยงในก�รลงทุนของผู้ประกอบก�รเพ่ือพัฒน�

เทคโนโลยีก�รผลิต และเช่ือมโยงไปสู่ก�รสร้�งขีด 

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�วิจยัและพัฒน�ของอตุส�หกรรม

ไทย อนัจะนำ�ไปสูก่�รเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันในตล�ด

โลกได้อย่�งยั่งยืน

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
มุ่งมั่นยกระดับ SMEs เพ่ือเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

END

ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ
ผลิตนวัตกรรมอย่างไรบ้าง  

ITAP เพ่ือนคู่คิด SMEs 
ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 

ITAP

ผู้เช่ียวชาญทําข้อเสนอโครงการให้ผู้ประกอบการ
อนุมัติตามท่ีตกลงกันไว้ 

จัดทํา ข้อเสนอโครงการ

1
เปน็ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี สรรหาผู้เช่ียวชาญ บริหารโครงการ 
วินิจฉัยปญัหาและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

ทําหน้าท่ี ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนา

2

ติดตาม ประเมินผลโครงการ3

สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 50% 
ของงบประมาณโครงการ
ในวงเงิน 400,000 บาท 

สนับสนุน งบประมาณ45

ป ี2559 : 1,001 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 2,199 ล้านบาท
ป ี2560 : 1,551 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 2,573 ล้านบาท
ป ี2561 : 1,610 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 3,039 ล้านบาท

การพัฒนาเทคโนโลยีของ SME

START

TAXES

ช่วยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้ประกอบการสามารถนําสินค้าใหม่
เข้าบัญชีนวัตกรรมและนํา
รายจ่าย ขอคืนภาษี 300%

สารพัด สิทธิประโยชน์
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 บริษัทโพโมะ เฮ�ส์ จำ�กัด สต�ร์ตอัปไทย ด้�น 

Internet of Things สำ�หรับเด็ก ที่ผ่�นม�บริษัทดำ�เนิน

ธรุกิจโดยพ่ึงพิงเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ เช่น ก�รผลติ

ตัวเรือน เฟิร์มแวร์ต่�ง ๆ ซึ่งเกิดอุปสรรคในก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น คว�มล่�ช้� ไม่ส�ม�รถปรับแต่ง 

ได้เอง จึงต้องก�รเสริมก�รพัฒน�เทคโนโลยีของบริษัท 

เพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ต่อยอดสินค้� 

ได้เอง

 ITAP จึงช ่วยยกระดับคว�มส�ม�รถด้�น 

ก�รวิจัยและพัฒน�ของบริษัท จนมีเทคโนโลยีเป็นของ

ตวัเอง ทำ�ให้เกิดคว�มคล่องตวัในก�รออกแบบหรือปรับ

แต่งฟังก์ชันและพฒัน�ตวัเรือนน�ฬิก�ให้มกี�รใช้ง�นได้

ต�มที่ตล�ดต้องก�ร รวมทัง้มรูีปลกัษณ์ทีท่นัสมยั น�ฬิก�

โพโมะ คดิส์ วอตช์ มคีณุสมบัตเิด่นเพ่ือเสริมคว�มปลอดภยั 

สร้�งคว�มอุน่ใจของพ่อแม่ โดยส�ม�รถรับและโทรได้ใน

เคร่ืองเดียว มีระบบจีพีเอสติดต�มตัว มีเซนเซอร์ตรวจ

จบัน�ฬิก�หลดุ ส�ม�รถส่งข้อคว�มเสยีง (ปุม่ SOS) เมือ่

มีเหตุเร่งด่วน มีเครื่องนับก้�ว และเครื่องกันยุง

 จ�กก�รดำ�เนนิง�นดงักล่�วส่งผลให้บริษัทมยีอด

ข�ยเพิ่มขึ้นจ�กปี 2558-2559 ที่ 40 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น

เป็น 52 ล้�นบ�ท และมสัีดส่วนก�รส่งออกเพ่ิมข้ึน 2 เท่�

ตัวอย่างผลงาน ITAP สนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ
“โพโมะ คดิส ์วอตช”์ นาฬิกาโทรศัพทป้์องกนัเดก็หาย เพ่ิมยอดขาย ลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ

ที่ม� : https://www.pomohouse.com/
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 สวทช. พร้อมเป็นองค์กรเปิด (Open NSTDA) 

ให้ภ�คเอกชนและหน่วยง�นวิจยัจ�กมห�วิทย�ลยัต่�ง ๆ  

เข้�ม�ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีข้ันสูง โดยให้บริก�ร

วิเคร�ะห์และทดสอบด้วยอปุกรณ์และเคร่ืองมอืทีท่นัสมยั 

ได้ม�ตรฐ�นส�กล รวมทั้งบุคล�กรที่มีคว�มเช่ียวช�ญ 

เฉพ�ะท�ง สวทช. มีศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ  

ให้บริก�ร 7 วัน 24 ช่ัวโมง ปีงบประม�ณ 2561 ให้บริก�ร 

วิเคร�ะห์/ทดสอบม�กกว่� 50,000 ร�ยก�ร คิดเป็นมลูค่�

กว่� 125 ล้�นบ�ท ผ่�นหน่วยบริก�รวิเคร�ะห์และ

ทดสอบของ สวทช. อ�ทิ ศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 

สวทช. (NCTC) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และ

อเิลก็ทรอนกิส์ (PTEC) ศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้

ในบ้�นและเซร�มิกอุตส�หกรรม (CTEC) และศูนย์

วิเคร�ะห์ทดสอบท�งน�โนเทคโนโลยีข้ันสูง (NANC) 

เพ่ือรองรับภ�คเอกชน และเป็นกลไกขับเคลื่อนภ�ค

อุตส�หกรรมอย่�งต่อเนื่อง

บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช.
บริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมวิจัยคุณภาพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย เชื่อถือได้ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช.

ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์
ทดสอบต่างประเทศ

สนับสนุนการวิจัย
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

เพ่ิมขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการไทย

ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยสินค้า
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 PTEC เป็นหน่วยง�นบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 

ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ครบวงจร ที่ส ่งเสริม 

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ร่วมกับภ�คธุรกิจเพ่ือยกระดับ

อุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ด้วย

บคุล�กรมอือ�ชีพ PTEC ได้จดัตัง้ห้องปฏบัิตกิ�รทดสอบ

แบตเตอร่ีแพ็กขน�ดกำ�ลังไฟฟ้� 600 กิโลวัตต์ ต�ม

ม�ตรฐ�น UN ECE R100 และม�ตรฐ�นส�กลอื่น ๆ 

ปัจจบุนับริษัทเดมเลอร์ ผูผ้ลิตรถยนต์เบนซ์ ร่วมกับบริษัท

ธนบุรีประกอบรถยนต์ เป็นลูกค้�ร�ยแรกของ PTEC 

โดยบริษัทเดมเลอร์ กำ�ลงัลงทนุก่อสร้�งโรงง�นประกอบ

แบตเตอรี่ในประเทศไทย และส่งแบตเตอรี่ม�ทดสอบที่ 

สวทช. ถือเป็นแห่งแรกในอ�เซียนและเป็นแห่งที ่4 ของ

โลก ต่อจ�กโรงง�นแบตเตอรี่ในประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น 

และจีน นอกจ�กย�นยนต์ไฟฟ้�แล้ว ยังมีผู้ประกอบก�ร

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้� รถโดยส�ร

ขนส่ง และแหล่งเก็บกักพลังง�น

อีกหล�ยร�ยสนใจ ถือได้ว่�เป็น

ก้�วแรกที่ประเทศไทยได้เข้�สู ่

อตุส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้�ยุคใหม่

อย ่�งเป ็นรูปธรรม ด ้วยก�รมี

โรงง�นผลิต ห ้องปฏิบัติก�ร

ทดสอบ รับรอง และจำ�หน่�ยใน

ตล�ดอย่�งครบถ้วน

 นอกจ�กนี้ PTEC ยังได้รับก�รขึ้นทะเบียนจ�ก 

ASEAN SECTORAL MRA ON ELECTRICAL AND  

ELECTRONIC EQUIPMENT (ASEAN EE MRA)  

เมื่อเดือนกันย�ยนท่ีผ่�นม� ให้เป็นห้องปฏิบัติก�ร

ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ของอ�เซียน 

โดยมีประเทศสม�ชิกอ�เซียนให้ก�รยอมรับม�กถึง 7 

ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูช� อินโดนีเซีย ม�เลเซีย  

เมียนม� สิงคโปร์ และเวียดน�ม และได้รับก�รยอมรับ

ให้เป็นห้องปฏิบัติก�รก�รทดสอบ EMC ซ่ึงเป็นก�ร

ทดสอบคว�มคงทนต่อสัญญ�ณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้�ของ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต�มม�ตรฐ�นในประเทศและ

ม�ตรฐ�นส�กล จ�กสถ�บัน QUACERT ประเทศ

เวียดน�มด้วย

ตัวอย่างผลงานบริการวิเคราะห์และทดสอบ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
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สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
(สท.)

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

                        

 

รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้

• ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ถั่วเขียว พริก 

 มะเขือเทศ เห็ด สตรอวเบอรรี กาแฟ

เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• สาร TAP ทดแทนแอมโมเนีย และ GRASS

 ทดแทนกรดซัลฟวริก

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

• บิวเวอเรีย กําจัดเพล้ีย

• NPV กําจัดหนอนกระทู

• สเตรปโตไมซิส กําจัดเชื้อราและแบคทีเรีย

 ในพืชตระกูลแตง

เทคโนโลยีด้านสัตว์
(การเพาะเล้ียง/อาหารสัตว์)

• ไรนํ้านางฟา/ไรแดงสยาม อาหารสัตวนํ้าวัยออน

• เทคโนโลยีการเลี้ยงกุงระบบปด

• การเพาะเลี้ยงนางพญาชันโรง/                             

 การเพิ่มคุณภาพนํ้าผึ้ง

• ออยอาหารสัตว

• อาหารหมักโคตามชวงอายุ

• ชุดตรวจโรคสัตว

• จุลินทรียบําบัดกลิ่นฟารมปศุสัตว

เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ํา

• การผลิตปุยอินทรียจากวัสดุตาง ๆ

• การผลิตปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง

• การผลิตปุยมูลไสเดือน

• การจัดการนํ้าเพ�อการเกษตร

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

• การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร

• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

อุปกรณ์และเคร่ืองจักร

• เคร�องสีขาวขนาดเล็กสําหรับชุมชน

• โรงเรือนพลาสติกสําหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ

• โรงอบและเคร�องอบแหงผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม
(Smart Farm)

• โรงเรือนอัจฉริยะ  

• สถานีตรวจวัดอากาศ  

• ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช

เทคโนโลยีด้านส่ิงทอ

• การใชเอนไซม ENZease (เอนอีซ) 

 ในกระบวนการเตรียมผาฝาย

• การผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น

 และการเตรียมแปงพิมพสีธรรมชาติ

 จากวัสดุในทองถิ่น

• การเพิ่มคุณสมบัติผาทอพื้นเมืองดวย

 นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต
(สายพันธ์ุ/ผลิตเมล็ดพันธ์ุ/การจัดการแปลง/ผลผลิต)
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พื้นที่ถายทอดเทคโนโลยี ป 2561

อ.แมแจม จ.เชียงใหม

(อาหารหมักโค)

264 ชุมชน 42 จังหวัด (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561) 

กาญจนบุรี  กาฬสินธุ  กําแพงเพชร  ขอนแกน  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม  ตรัง  ตาก  นครนายก  นครพนม            

นครราชสีมา  นราธิวาส  น�าน  บุรีรัมย  ปตตานี  พัทลุง  พิจิตร  แพร  ภูเก็ต  มหาสารคาม  แมฮองสอน  ยโสธร              

ยะลา  รอยเอ็ด  ลําปาง  ลําพูน  สกลนคร  สงขลา  สตูล  สุราษฎรธานี  สุรินทร  หนองบัวลําภู  อุดรธานี  อุตรดิตถ 

 อุบลราชธานี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ระยอง  สระแกว

หมายเหตุ ป 2560 ดําเนินการ 220 ชุมชน 45 จังหวัด

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

(โรงเรือนอัจฉริยะ)

อ.ปาซาง จ.ลําพูน

 (เทคโนโลยีสิ่งทอ)

อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองลาน

จ.กําแพงเพชร

(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลัง)

จ.อุทัยธานี

(ถั่วเขียว)

อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา

(ขาว/สารชีวภัณฑ/พืชหลังนา)

จ.พัทลุง จ.สงขลา (ขาว)

อ.เมือง อ.เชียงคํา จ.พะเยา (เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักโคคุณภาพ)

อ.บอเกลือ จ.น�าน (ขาวไร/ขาวสาลี)

อ.นาแหว จ.เลย (สตรอวเบอรรี/มะคาเดเมีย)

อ.เตางอย จ.สกลนคร

(ขาว/การแปรรูป)

พื้นที่ทุงกุลารองไห

(ขาว/พืชหลังนา)

อ.ชนบท จ.ขอนแกน

(เทคโนโลยีสิ่งทอ)

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลัง)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(เทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตมันสําปะหลัง)

อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี

(โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง)

จ.สุรินทร 

(พลังงานแสงอาทิตย/ผักอินทรีย)

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

(เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักโคคุณภาพ)

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

(ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช)

อ.วังจันทร อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

(ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช)

อ.แวง จ.นราธิวาส

(เพาะเลี้ยงเนื้อเย�อ/การแปรรูป)



45สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 สวทช. โดยสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร (สท.) ขย�ยผลก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รผลติมนัสำ�ปะหลัง โดยใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังให้มีผลผลิตสูง ส�ม�รถ 

ต้�นท�นต่อโรค แมลง และสภ�พแวดล้อมที่ไม่เหม�ะสม 

เช่น ใช้ “บิวเวอเรีย” ควบคุมและกำ�จัดเพลี้ยแป้ง  

ก�รประเมินและทดสอบพันธุ์มันสำ�ปะหลังส�ยพันธุ์ใหม่

ทีเ่หม�ะสมกับชนดิดนิต่�ง ๆ  ของประเทศ ก�รขย�ยท่อน

พันธุ์มันสำ�ปะหลังปลอดโรคจ�กก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โดยส�ม�รถเพ่ิมผลผลติจ�ก 3-4 ตนั/ไร่ เป็น 5-6 ตนั/ไร่ 

ส่งผลให้ ในปี 2561 เกษตรกรมีร�ยได้เพ่ิมข้ึน 9.34  

ล้�นบ�ท (เพิ่มขึ้น 57 เปอร์เซ็นต์จ�กปี 2560)

 นอกจ�กนี้ยังได้ส่งเสริมก�รปลูกมันสำ�ปะหลัง

พิรุณ 4 ซ่ึงเป็นส�ยพันธุ์ที่วิจัยและพัฒน�ข้ึนใหม่โดย 

สวทช. มห�วิทย�ลยัมหดิล และกรมวิช�ก�รเกษตร พ้ืนที่

ปลกูรวมกว่� 3,200 ไร่ ครอบคลมุพ้ืนทีจ่งัหวัดก�ญจนบรีุ 

กำ�แพงเพชร ขอนแก ่น ก�ฬสินธุ ์  อุบลร�ชธ�นี 

นครร�ชสีม� ลำ�ป�ง และนครสวรรค์ ให้ผลผลิตหัวสด

สูง ปริม�ณไซย�ไนด์ในหัวสดตำ่� ส�ม�รถรับประท�นได้ 

เหม�ะสำ�หรับทำ�แป้งฟล�วที่ปร�ศจ�กส�รกลูเตน 

ทดแทนแป้งส�ลีในผลติภณัฑ์เบเกอร่ี อกีทัง้ได้เช่ือมโยง

กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกมันสำ�ปะหลังพิรุณ 4 กับกลุ ่ม

วิส�หกิจแปรรูปผลผลติ ยกระดบัก�รแปรรูปมนัสำ�ปะหลงั 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�สูงข้ึน เช่น มันแผ่นอบกรอบ  

(มันชิป) บร�วนี่อบกรอบ และมันบอล

การขยายผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลัง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 90 ราย สร้างรายได้ 16.45 ล้านบาท
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 สวทช. โดยสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับศูนย์บ่มเพ�ะและพัฒน� 

ผู้ประกอบก�ร SMAEs ธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและ

สหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

หลักสูตร “ก�รแปรรูปข้�วด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพ่ิมมูลค่�ท�งก�รเกษตรสู ่

ก�รเร่ิมต้นธุรกิจ” เผยแพร่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ

ก�รเพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์จ�กก�รแปรรูปข้�ว รวมถึง 

ก�รเร่ิมต้นทำ�ธุรกิจ ก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งร�ค� และ 

ก�รบ่มเพ�ะเกษตรกรในเครือข่�ยให้มคีว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เก่ียวกับก�รเพ่ิมมลูค่�ข้�ว และเกิดก�รแลกเปลีย่นเรียน

รู้ระหว่�งเครือข่�ย

 ก�รอบรมดังกล่�วมีเกษตรกรแกนนำ�เข้�รับ 

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี จำ�นวน 51 ร�ย จ�ก 3 กลุ่ม

วิส�หกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิส�หกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

ตำ�บลนิเวศน์ อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ผลิตภัณฑ์

เซร่ัมบำ�รุงผิวหน้�จ�กนำ้�มันข้�วหอมมะลิอินทรีย์) 

วิส�หกิจชุมชนเกษตรพ่ึงตนคนอนิทรีย์ อำ�เภอสน�มชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทร� (ผลิตภัณฑ์เซรั่มพญ�ข้�ว) และกลุ่ม 

บริษัทไรซ์ซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อำ�เภอท่�มะก� จังหวัด

ก�ญจนบุรี (ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มนำ้�ข้�วกล้องงอกผสม 

ถ่ังเช่�และชะเอมเทศ) จ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้�ว ส่งผลให้ ในปี 2561 เกษตรกรมีกำ�ไรเพิ่มขึ้น

จ�กเดิมปีละ 4.65 ล้�นบ�ท (เพิ่มขึ้น 82 เปอร์เซ็นต์)

การแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่การสร้างธุรกิจ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 51 ราย สร้างก�าไร 5.63 ล้านบาท
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 ก�รเตบิโตอย่�งเข้มแข็งของกลุ่มวิส�หกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย์บ้�นหนองมัง ตำ�บลโนนกล�ง อำ�เภอ

สำ�โรง จงัหวัดอบุลร�ชธ�นี ด้วยก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มคุณภ�พผลผลิต สร้�ง

ร�ยได้ และเพ่ิมคุณภ�พชีวิตให้สม�ชิก ผลผลิตของ 

กลุ่มฯ ได้รับก�รตอบรับอย่�งดีจ�กผู้บริโภคทั้งในและ

นอกพ้ืนที่ และยังจัดส่งผลผลิตให้ซูเปอร์ม�ร์เก็ตช้ันนำ�

ในกรุงเทพมห�นคร ปัจจุบันกลุ ่มฯ จัดทำ�กระบวน 

ก�รรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory 

Guarantee System) ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�นเกษตร

อนิทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมที�ย�ทเกษตรกร

และนักก�รตล�ดรุ่นใหม่ที่บ่มเพ�ะคว�มรู้เพ่ือต่อยอด 

ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ ให้ก้�วหน้�อย่�งมั่นคง

และยั่งยืน

ยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ิมคณุภาพผลผลติ สรา้งรายได ้เพ่ิมคณุภาพชีวิต สรา้งผลกระทบ 5.44 ลา้นบาท

 ชุดเทคโนโลยีที่ สวทช. สนับสนุนกลุ่มวิส�หกิจ

เกษตรอินทรีย์บ้�นหนองมัง ได้แก่ โรงเรือนพล�สติก 

คดัเลือกแสงและระบบบริห�รจดัก�รโรงเรือน จำ�นวน 34 

โรงเรือน เทคโนโลยกี�รควบคมุแมลงศตัรูพืชด้วยชีวภณัฑ์

ธรรมช�ติ (บิวเวอเรีย ไวรัสเอ็นพีวี ไส้เดือนฝอย) 

เทคโนโลยกี�รผลติปุย๋หมกัมลูไส้เดอืนดนิจ�กขยะอนิทรีย์  

เทคโนโลยีก�รปลูกมะเขือเทศพันธุ ์สแนคสลิม ข้�ว 

ธัญสิริน และพืชหลงัน� (ง�และถ่ัวเขียว) และเทคโนโลยี

ก�รแปรรูปไอศกรีมข้�วหอมมะลแิดงและง�คัว่ ส่งผลให้

ในปี 2561 คดิเป็นมลูค่�ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทีบ้่�นหนองมงั 

5.44 ล้�นบ�ทต่อปี
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 ก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยพ้ืนฐ�นสำ�คัญประก�รหนึ่งสำ�หรับ

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีก�รทีป่ระเทศใด

ประเทศหนึง่จะส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยไีด้อย่�งเตม็ที ่จำ�เป็นต้องมกีำ�ลงัคนอย่�ง 

พอเพียง และได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง สวทช. จึง

เน้นก�รจดัหลักสตูรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รผลติกำ�ลงัคน 

รุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตส�หกรรม ในขณะเดียวกัน

พัฒน�เด็กและเย�วชนไปสู่บุคล�กรวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือ 

ต่อยอดง�นวิจัยที่ สวทช. มีอยู่เดิมและเทคโนโลยีใหม่ 

โดยให้ทนุทีส่อดคล้องกับประเดน็มุง่เน้น สร้�งคว�มร่วมมอื 

กับสถ�บันก�รศึกษ�เพ่ือพัฒน�กำ�ลังคน และนำ�

เทคโนโลยีม�ใช้เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์

นวัตกรรม ตลอดจนใช้ “บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร” เป็น

ศูนย์กล�งก�รพัฒน� มุ่งเน้นก�รสร้�งและพัฒน�กำ�ลัง

คน ส่งเสริมก�รเรียนรู้ และสร้�งคว�มตระหนักด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย สวทช. 

สนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษ� 

ระดับมัธยมศึกษ� ระดับอุดมศึกษ� และระดับบัณฑิต 

ศึกษ� (ปริญญ�โท-เอก) จำ�นวนทั้งส้ิน 790 คน ผ่�น

โครงก�รต่�ง ๆ อ�ทิ โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�ง

วิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กและเย�วชน (JSTP) โครงก�ร

สร้�งปัญญ�วิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงก�รทุน 

สถ�บัน วิทย�ศ�สตร ์และเทคโนโลยี ข้ัน สูงแห ่ง

ประเทศไทยและสถ�บันเทคโนโลยแีห่งโตเกียว (TAIST) 

โครงก�รทุนสถ�บันบัณฑิตวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

(TGIST) โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรเพื่อก�รวิจัย

และพัฒน�สำ�หรับภ�คอตุส�หกรรม (NU-IRC) โครงก�ร

พัฒน�ศกัยภ�พบคุล�กร STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) เพ่ือก�รวิจัยและ

พัฒน�สำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม และโครงก�รทักษะ

วิศวกรรมอ�ห�ร (FEPs) นอกจ�กนี้ ยังสนับสนุนและ

ดึงดูดนักศึกษ� (ปริญญ�ตรี-เอก) และบุคล�กรวิจัยทั้ง

ในและต่�งประเทศ เข้�ร่วมง�นในห้องปฏิบัติก�รของ

ศูนย์แห่งช�ติ 324 คน เป็นนักศึกษ�ร่วมวิจัย 53 คน  

นกัวิจยัร่วมวิจยั 41 คน และผูช่้วยปฏบิตังิ�นวิจยั 230 คน

 การพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่

อาชีพนักวิจัย สวทช. ส่งเสริมให้เย�วชนมีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ และเกิดคว�มสนใจวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ผ่�นกิจกรรมวิช�ก�รและค่�ย อ�ทิ ค่�ยถนนนักวิจัย 

รุ่นเย�ว์ ค่�ยนวัตกรรุ่นเย�ว์ (Young Makers Camp) 

ค่�ยวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ และค่�ย STEAM 

Summer Camp โดยมเีดก็และเย�วชนเข้�ร่วม 4,817 คน

 ก า รส ่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภาพบุ คล าก รด ้ า น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ นกัเรียน 

นักศึกษ� และผู้ประกอบอ�ชีพด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับก�รบ่มเพ�ะและพัฒน�ศักยภ�พให้มี

คุณภ�พศักยภ�พตรงคว�มต้องก�รของภ�คก�รผลิต

และบริก�ร ผ่�นกลไกก�รฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิ�ร จำ�นวน 

18,500 คน ผ่�นหลกัสตูรต่�ง ๆ  อ�ท ิหลกัสูตรก�รตรวจ

สอบและบำ�รุงรักษ�ระบบผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง

อ�ทิตย์ หลักสูตรคว�มรู้เพ่ือให้บริก�รสถ�นีประจุไฟฟ้�

สำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ้� หลักสูตรพัฒน�ผู้ประกอบก�ร

บริก�รระบบง�นเกษตรอจัฉริยะ หลกัสูตร Fundamentals 

of Machine Learning for Trainer และหลักสูตร The 

Future of Trends in Logistics and Supply Chain  

Management
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 สวทช. จัดกิจกรรมค่�ยวิทย�ศ�สตร์ “ถนน 

นักวิจัยรุ่นเย�ว์ ปีที่ 4” บ่มเพ�ะเย�วชนที่กำ�ลังศึกษ�อยู ่

ในระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 จำ�นวน 50 คนจ�ก 29 

โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเย�วชนที่มีศักยภ�พสูงที่ได้

รับร�งวัลในโครงก�รพัฒน�อจัฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์

และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปี 2559 จ�กสถ�บันส่งเสริม 

ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่�ง 

วันที ่9-12 ตุล�คม 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร  

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดยเย�วชนที่เข้�ร่วม

กิจกรรมฯ ได้เปิดโลกวิทย�ศ�สตร์ผ่�นกิจกรรมต�ม 

แนวท�งสะเต็มศึกษ� ได้เรียนรู ้ วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีผ่�นกิจกรรมบรรย�ยพิเศษเส้นท�งอ�ชีพใน

อน�คต กิจกรรมสนุกกับฟิสิกส์ เรียนรู้คณิตศ�สตร์จ�ก

ส่ิงรอบตัว ได้สัมผัสเทคโนโลยีผ่�นบอร์ดสมองกล  

KidBright และกิจกรรมทัศนศึกษ� ณ พิพิธภัณฑ์ 

กองทัพอ�ก�ศ ตลอดจนก�รรับฟังบรรย�ยพิเศษจ�ก 

นักวิทย�ศ�สตร์ นักคณิตศ�สตร์ และนักคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้เย�วชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำ�วิจัยภ�ยใต ้

ก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดจ�กนักวิจัยและนักวิทย�ศ�สตร ์

ช้ันนำ�ของไทย เพือ่จดุประก�ยและสร้�งแรงบนัด�ลใจสู่ 

เส้นท�งอ�ชีพนักวิทย�ศ�สตร์ต่อไปในอน�คต

ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4
บ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์



51สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

 สวทช. ร ่วมกับพันธมิตรเป ็นเจ ้�ภ�พจัด 

ก�รประชุม APCG2018 ระหว่�งวันที่ 20-24 สิงห�คม 

2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ท�งวิช�ก�ร

ด้�นก�รวิจยัและพัฒน�ผูม้คีว�มส�ม�รถพิเศษ เผยแพร่

องค์คว�มรู้พัฒน�เครือข่�ยก�รทำ�ง�นระดับน�น�ช�ติ

ด้�นก�รส่งเสริมผู ้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ และสร้�ง 

แรงบันด�ลใจให้เย�วชนได้พัฒน�ศักยภ�พอย่�งเต็ม 

คว�มส�ม�รถ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ต ิณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ต ิ

สิริกิติ ์กรุงเทพมห�นคร มผีูเ้ข้�ร่วมประชุม 533 คน จ�ก 

22 เขตเศรษฐกิจ (ต่�งประเทศ 173 คน ไทย 360 คน) 

ในหัวข้อ Inspiration, Motivation, and Creativity:  

Leading the Way to Giftedness มีจำ�นวนบทคว�ม 

วิช�ก�รทีน่ำ�เสนอ 127 ผลง�น และกิจกรรมค่�ยเย�วชน  

ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทย จงัหวัดปทมุธ�น ีมเีย�วชนผูม้คีว�มส�ม�รถ

พิเศษด้�นวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ดนตรี กีฬ� และ

ศิลปะ ระดับช้ันประถมศึกษ�ตอนปล�ยถึงมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ยเข้�ร่วม 255 คน จ�ก 13 เขตเศรษฐกิจ  

(ต่�งประเทศ 180 คน ไทย 75 คน) เย�วชนได้ทำ�

กิจกรรมแบบบูรณ�ก�รคว�มรู้ทั้งวิทย�ศ�สตร์ ศิลปะ 

วัฒนธรรม กีฬ� และกิจกรรมค่�ย Creative Gym,  

Creative in You, Creative Art by Applying Math  

รวมทั้งกิจกรรมต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ เช่น  

ก�รออกแบบ ก�รว�ดภ�พ ก�รเรียนรู้ก�รทำ�หัวโขนจิ๋ว  

และเยีย่มชมมหกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ

และเมอืงโบร�ณ ทำ�ให้เย�วชนได้รับทัง้ศ�สตร์และศลิป์

ที่หล�กหล�ย รวมทั้งมิตรภ�พระหว่�งประเทศ

การประชมุวิชาการนานาชาตด้ิานการพัฒนาผูม้คีวามสามารถพิเศษ ครัง้ที ่15
(The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018)
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 เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย นำ�ทีมเย�วชนผู้ชนะเลิศจ�ก 

ก�รเเข่งขัน “ออกเเบบเเละสร้�งหุน่ยนต์ระดบัประเทศ : 

RDC 2018” เข้�ร่วมก�รแข่งขัน “ออกเเบบและสร้�ง

หุ่นยนต์ในระดับน�น�ช�ติ : IDC RoBoCon 2018” ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่�งวันที่ 6-18 สิงห�คม 

2561 ภ�ยใต้โจทย์ “The World Star Hunting Swallow” 

ซึ่งมีนักศึกษ�เข้�ร่วมก�รแข่งขันจ�ก 8 ประเทศ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริก� สิงคโปร์ เม็กซิโก อินเดีย จีน เก�หลีใต้ 

ไทย และญี่ปุ่น รวม 54 คน โดยผู้เข้�แข่งขันจะถูกคละ

ประเทศเพ่ือจดัเป็นทีมใหม่ ทมีละ 4 - 5 คน รวม 11 ทมี 

เพ่ือนำ�คว�มรู้ด้�นวิศวกรรมและทกัษะต่�ง ๆ  ของสม�ชิก

ในทีมม�ใช้ ในก�รออกแบบและสร้�งหุ่นยนต์จำ�นวน 2 

ตัวภ�ยในระยะเวล� 10 วัน สำ�หรับผลก�รแข่งขันทีมที่

มีนักศึกษ�ไทยเป็นสม�ชิกส�ม�รถคว้�ร�งวัลจ�ก 

ก�รแข่งขันม�ได้ถึง 3 ร�งวัล ได้แก่ (1) ร�งวัลรองชนะ

เลศิอนัดบัที ่2 และร�งวัลคว�มคดิสร้�งสรรค์ (Creative 

Award) คือ ทีมสีเขียว ที่มีน�ยปัณฑ์ธร ตรีวัฒน� 

นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นสม�ชิก และ  

(2) ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมสีม่วง ที่ม ี

น�ยวีรยทุธ บัวเพชร นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี 

ร�ชมงคลล้�นน� วิทย�เขตพ�ยัพเป็นสม�ชิก จ�กก�รที่ 

เย�วชนไทยได้มีส่วนร่วมในก�รคว้�ร�งวัลกลับม�คร้ังนี้ 

เป็นก�รยนืยนัว่�เย�วชนไทยมศัีกยภ�พในระดบัเวทโีลก 

สำ�หรับโครงก�รนี้เอ็มเทคได้ส่งเสริมให้นักศึกษ�เข้� 

แข่งขันตั้งเเต่ในระดับภูมิภ�คจนถึงระดับน�น�ช�ติเพ่ือ

สนบัสนนุก�รพัฒน�กำ�ลงัคนรองรับกิจกรรมวิจยั พัฒน� 

เเละนวัตกรรมก�รใช้เทคโนโลยข้ัีนสูงด้�นระบบอตัโนมตัิ 

เเละหุ ่นยนต์ของประเทศให้พร้อมปรับเปลี่ยนภ�ค

อุตส�หกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoboCon 2018)
เสริมแกร่งเยาวชนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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 สวทช. ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กสมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จ

พระร�ชดำ�เนินทรงเป็นประธ�นเปิดง�นประชุมวิช�ก�ร 

สวทช. ประจำ�ปี 2561 ภ�ยใต้แนวคิด “ตอบโจทย์

ประเทศไทยด้วยง�นวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ระหว่�งวันที่ 

9-13 มนี�คม 2560 ณ อทุย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธ�นี เพ่ือนำ�เสนอศักยภ�พผลง�นวิจัยและ

พัฒน�ของ สวทช. และเครือข่�ยพันธมิตร ที่ตอบโจทย์

ก�รพัฒน�ประเทศด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่ม ได้แก่ อ�ห�รเพื่อ

อน�คต ระบบขนส่งสมยัใหม่ ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและ

คุณภ�พชีวิตคนไทย เคมีชีวภ�พและเช้ือเพลิงชีวภ�พ 

และนวัตกรรมเพ่ือก�รเกษตรย่ังยืน ภ�ยในง�น 

NAC2018 ประกอบด้วย ก�รสัมมน�วิช�ก�รเพ่ือแลก

เปลีย่นและเผยแพร่คว�มรู้ในก�รพัฒน�และประยกุต์ใช้

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยเีพือ่เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันของประเทศและสร้�งคว�มเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

จำ�นวน 55 หัวข้อ ก�รแสดงนิทรรศก�รผลง�นวิจัย

ม�กกว่� 100 ผลง�น ที่ผสมผส�นง�นวิจัยและพัฒน�

ของ สวทช. ผลง�นวิจัยที่ดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�น

ภ�ยนอกทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และสถ�บันก�รศึกษ� 

รวมถึงผลง�นนวัตกรรมของผู้เช่�พ้ืนที่ในอุทย�นวิทย�

ศ�สตร์ฯ ก�รเยีย่มชมห้องปฏบิตักิ�รวิจยัและทดสอบของ 

สวทช. สำ�หรับภ�คเอกชนใน 37 ห้องปฏิบัติก�ร รวมทั้ง

มหกรรมรับสมคัรง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีที่

มีบริษัทต่�ง ๆ ร่วมออกบูท 88 บริษัท ง�น NAC2018 

ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วมง�นเพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม� 

โดยมีผู ้เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร 4,719 คน ผู้เข้�ชม

นทิรรศก�ร 4,887 คน กิจกรรมเยีย่มชมของเอกชน 415 

คน และผูเ้ข้�ร่วมมหกรรมรับสมคัรง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี 1,449 คน

 

งานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ประจำาปี 2561
(NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)
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 สวทช. บริห�รจัดก�รเขตนวัตกรรม ได้แก่ 

อทุย�นวิทย�ศ�สตร์ และเขตนวัตกรรมของประเทศ เช่น 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก 

(EECi) ให้มีทิศท�งก�รดำ�เนินง�นแบบบูรณ�ก�ร  

เช่ือมโยงก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรร่วมกันอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ เพ่ือสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

รวมทัง้ดงึดดูผูป้ระกอบก�รฐ�นเทคโนโลยหีรือสต�ร์ตอปั

ให้เข้�ม�ดำ�เนินก�รในเขตนวัตกรรมม�กขึ้น

 สวทช .  พัฒน�โครงสร ้ � ง พ้ืนฐ�นด ้ �น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริก�รพ้ืนที่เช่�แก่

เอกชนผู้สนใจทำ�วิจัยและพัฒน�ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทย และเขตอตุส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ง�นวิจยัของประเทศอย่�ง

มปีระสทิธภิ�พ ส�ม�รถนำ�ผลง�นวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิง

พ�ณิชย์ได้อย่�งเป็นรูปธรรม อุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทยถือเป็น “นิคมวิจัย” แห่งแรกของเมืองไทย 

เป็นสถ�นที่ตั้งหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ระดับประเทศ 

รวมถึงพ้ืนที่เช่�คุณภ�พสูง ที่มีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก 

และบริก�รที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของธุรกิจ

เทคโนโลยีอย่�งครบวงจร เป็นแหล่งรองรับก�รขย�ย 

กิจกรรมด้�นวิจัยและพัฒน�ของภ�คเอกชน

 ปีงบประม�ณ 2561 ให้บริก�รเช่�พื้นที่กับภ�ค

ธุรกิจเอกชนช้ันนำ�ทั้งในและต่�งประเทศ จำ�นวน 93 

บริษัท คิดเป็นพ้ืนที่ 39,439.43 ต�ร�งเมตร และที ่

เขตอตุส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จำ�นวน 56 ร�ย 

พื้นที่รวม 7,558.15 ต�ร�งเมตร เพื่อทำ�วิจัยและพัฒน� 

เป็นสำ�นักง�น ห้องปฏิบัติก�ร และโรงง�นต้นแบบ ที่

ตอบโจทย์ทกุคว�มต้องก�รด้�นง�นวิจยั โดยร่วมผลกัดนั

ให้ผู ้ประกอบก�ร ผู ้เช่�พ้ืนที่ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดี

ยิง่ อ�ท ิบริษัทท-ีเนต็ จำ�กัด ให้คำ�ปรึกษ�คว�มปลอดภยั

ในก�รใช้ง�นระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเบท�โกร จำ�กัด 

(มห�ชน) ผู้นำ�ธุรกิจอุตส�หกรรมก�รเกษตรและอ�ห�ร

ครบวงจรของประเทศไทย บริษัทโซเอทสิ (ประเทศไทย) 

จำ�กัด บริษัทระดับโลกที่ดูแลผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พของ

สัตว์เลี้ยง บริษัทโพลิพล�สติกส์ ม�ร์เก็ตติ้ง (ที) จำ�กัด  

ผูผ้ลติเมด็พล�สตกิเชิงวิศวกรรมช้ันนำ�จ�กประเทศญีปุ่น่

ได้จัดตั้ง ASEAN Polyplastics Technical Solution 

Center ในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
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 สวทช. ได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวงก�รอุดม 

ศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง

วิทย�ศ�สตร ์และเทคโนโลยี ในขณะนั้น) ให ้เป ็น 

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงก�ร EECi ในก�รขับเคลื่อน 

กิจกรรมของ BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE 

INNOPOLIS ณ วังจันทร ์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง  

โดยประส�นง�นกับพันธมิตรทั้งในและต่�งประเทศ  

ก�รดำ�เนินง�นในปี 2561 เร่ิมตั้งแต่ก�รว�งแนวท�ง 

ก�รบริห�รจัดก�ร EECi ก�รจัดเตรียมกำ�ลังคนเพ่ือไป 

ปฏบิตังิ�นที ่EECi ในระยะสัน้ ระยะกล�ง และระยะย�ว 

พัฒน�ผังแม่บทและออกแบบกลุ่มอ�ค�ร EECi พัฒน�

แผนที่นำ�ท�งเทคโนโลยีอุตส�หกรรม (Industrial  

Technology Roadmap) รวมไปถึงก�รถ่�ยทอด 

เทคโนโลยแีละองค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรสู่ชุมชนในพ้ืนที่

ภ�คตะวันออก และยกระดบัคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยี

ของ SMEs และบ่มเพ�ะผู้ประกอบก�รฐ�นชีวภ�พ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

 บทบ�ทสำ�คัญหนึ่งของ สวทช. คือ ก�รพัฒน�

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในพ้ืนที่เขตนวัตกรรมแห่งนี้ เพื่อสร้�งให้เกิด

ระบบนเิวศนวัตกรรมทีส่มบรูณ์ (innovation ecosystem) 

ไปสู่ก�รเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีคว�มเข้มข้นของง�น

วิจัย พัฒน� และนวัตกรรม ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติ

ก�รวิจยั ทัง้ภ�ครัฐและเอกชน สน�มทดลอง (test bed) 

แหล่งรวมโรงง�นต้นแบบและโรงง�นส�ธิต เคร่ืองมือ

และกระบวนก�รเพื่อก�รทดสอบเทคโนโลยีในระดับ

อุตส�หกรรม ก�รผลิตสินค้�เพ่ือทดสอบตล�ด รวมถึง

ก�รให้บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบของศนูย์วิเคร�ะห์ทดสอบ

ช้ันนำ� รวมถึง EECi จะมีบทบ�ทเป ็นศูนย ์กล�ง 

ก�รพัฒน�นวัตกรรมของอ�เซียน (ASEAN Innovation 

Hub) โดยมุ ่งพัฒน� 6 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยของ

ประเทศ ได้แก่ แบตเตอรี่และย�นยนต์สมัยใหม่ ระบบ
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อตัโนมตัแิละอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉริยะ เกษตรสมยัใหม่และ

เทคโนโลยีชีวภ�พ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภ�พ เครื่องมือ

แพทย์ และก�รบินและอวก�ศ โดยคว�มคืบหน้�ส่วน

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นน้ัน ได้จัดจ้�งออกแบบกลุ่มอ�ค�ร 

EECi Phase 1A โดยจะเริ่มก่อสร้�งในช่วงต้นปี 2562 

และค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 2564

 ก�รพัฒน�พื้นที่โดยรอบ EECi ในปี 2561 

สวทช. ใช้ศักยภ�พของโปรแกรม ITAP ลงพื้นที่ทำ�ง�น

ร่วมกับ SMEs ในพ้ืนที่ และนำ�ง�นวิจัยและนวัตกรรม

ด้�นก�รเกษตรของสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร (สท.) ลงพ้ืนที่ชุมชนในรูปแบบ area 

based พร้อมทั้งเช่ือมโยงกับเกษตรกรรุ่นใหม่ และ

พย�ย�มผลักดันพื้นที่ในระยะย�วต่อไป ปีงบประม�ณ 

2561 สวทช. พัฒน� EECi ผ่�นก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ 

อ�ทิ

 (1) ยกระดับคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีของ 

SMEs และบ่มเพ�ะผูป้ระกอบก�รฐ�นชีวภ�พ (เป้�หม�ย 

100 ร�ย) ให้ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเชิงลึกแก่ SMEs ใน

พื้นที่ EECi จำ�นวน 101 ร�ย เป็น SMEs ฐ�นชีวภ�พ 

จำ�นวน 60 ร�ย และบ่มเพ�ะผู้ประกอบก�รฐ�นชีวภ�พ 

จำ�นวน 13 ร�ย รวมทั้งสิ้น 114 ร�ย โดยเทคโนโลยีที่

นำ�เข้�ไปช่วยเหลือ เช่น ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิต  

ก�รประยุกต์ ใช้ส�ยพ�นลำ�เลียงในกระบวนก�รหมัก  

ก�รประเมินด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พของ

กระบวนก�รแปรรูปไม้ ก�รพัฒน�ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

และก�รยกระดบัม�ตรฐ�นก�รผลติของผลิตภณัฑ์อ�ห�ร 

 (2) ถ่�ยทอดเทคโนโลยีและองค์คว�มรู้ด้�น

ก�รเกษตรสู่ชุมชนในพื้นที่ภ�คตะวันออก (เป้�หม�ย 50 

ชุมชน) ได้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนแล้ว 63 ชุมชน 

ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทร� ระยอง จันทบุรี 

ตร�ด และสระแก้ว มีเกษตรกรได้รับก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยี 1,432 คน เทคโนโลยีที่นำ�ไปถ่�ยทอด ได้แก่ 

เทคโนโลยีก�รผลิตหัวเช้ือบิวเวอเรียและเช้ือสดระดับ

ม�ตรฐ�น เทคโนโลยีก�รผลิตอินทรียวัตถุบำ�รุงดินและ

ปุย๋ (ปุย๋หมกัไม่พลกิกลบักองและจลุนิทรีย์ช่วยย่อยสล�ย

เศษวัสดุท�งก�รเกษตร) ก�รปลูกพืชผักในโรงเรือน

พล�สติกเพื่อยกระดับคุณภ�พผลผลิต ก�รตล�ด

ออนไลน์ธรุกิจเกษตร เทคโนโลยกี�รผลติอ�ห�รหมกัจ�ก

เศษวัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรเพ่ือก�รเล้ียงโคเนื้อ 

ก�รเตรียมก�รติดตั้งระบบเซนเซอร์ ไร ้ส�ยสำ�หรับ 

ก�รตดิต�มสภ�วะแวดล้อมในฟ�ร์มเพ่ือก�รควบคมุและ

บริห�รจัดก�ร ก�รจัดก�รแปลงเพ่ือผลิตลำ�ไยคุณภ�พ

ด้วยวิธกี�รตดัแต่งก่ิงและควบคมุทรงพุ่ม เทคโนโลยกี�ร

จดัก�รมะม่วงก�รรักษ�คณุภ�พและยดือ�ยหุลงัก�รเก็บ

เกี่ยวผลสด ระบบก�รติดต�มสภ�วะแวดล้อมและให้นำ้�

แบบอัติโนมัติในสวนทุเรียน ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

ไส้เดอืน ก�รยดือ�ยกุ�รเก็บรักษ�สับปะรดตดัแต่งพร้อม

บริโภคและก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กสับปะรด และ 

ก�รแปรรูปผลติภณัฑ์ลำ�ไยด้วยก�รอบแห้งแบบโฟมแมต



 สวทช. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งเครือข่�ย

คว�มร่วมมอืกับพันธมติรต่�งประเทศ เพ่ือผลกัดนัให้เป็น

ทีรู้่จกัและเป็นทีย่อมรับในก�รวิจยัและพัฒน�ในเวทรีะดบั

ประเทศ รวมถึงก�รสร้�งพันธมิตรเพ่ือก�รเรียนรู ้ 

ถ่�ยทอดเทคโนโลย ีและก�รแบ่งปัน แลกเปลีย่น พัฒน�

บุคล�กรวิจัย เพ่ือเตรียมคว�มพร ้อม และสร ้�ง 

คว�มส�ม�รถในก�รวิจยัและพัฒน�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีของประเทศในระยะย�ว ปีงบประม�ณ 

2561 สวทช. ดำ�เนินกิจกรรมคว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศเพ่ือสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน� มีตัวอย่�ง

กิจกรรมคว�มร่วมมือในรูปแบบต่�ง ๆ ดังนี้
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 สวทช. ลงน�มคว�มร่วมมือด้�นเกษตรและ

อ�ห�รกับ National Agriculture and Food Research  

Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 

กุมภ�พนัธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่่น เพ่ือร่วม

วิจัยและพัฒน�ในส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พ สู่ก�รพัฒน�

อตุส�หกรรมเกษตรและอ�ห�รอย่�งยัง่ยนื คว�มร่วมมอื

ระหว่�ง สวทช. กับ NARO ในครั้งนี้ครอบคลุมง�นวิจัย

ทั้งพืช สัตว์ อ�ห�ร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

โครงก�รนำ�ร่องจะเน้นเก่ียวกับเร่ืองพืชเป็นอันดับแรก 

โดยจัดทำ�โครงก�รวิจัยร่วมกัน มีก�รแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

เพ่ือศึกษ�และพัฒน�วิธีก�รปรับแต่งจีโนมในพืชกลุ่ม 

ไม้ดอกไม้ประดับที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ เช่น 

กล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภ�พและใช้ประโยชน์ได้ม�กข้ึน 

รวมถึงก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�รและประชุมเชิง 

ความร่วมมือด้านเกษตรและอาหาร - ประเทศญี่ปุ่น

การลงนามในบันทึกความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding) และ
บันทึกข้อตกลง (Agreement)

ความร่วมมือด้านการเกษตร - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 สวทช. ลงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

ด ้�นวิช�ก�รและง�นวิจัยกับกรมวิช�ก�รเกษตร  

(Department of Agricultural Research: DAR) 

ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ เมื่อวันที่ 5 มีน�คม 

2561 ณ กรุงเนปิดอว์ ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมยีนม�ร์ 

เพ่ือดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน� สร้�งขีดคว�มส�ม�รถ 

และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีด้�นก�รเกษตร

ของ 2 หน่วยง�น รวมทั้งสร้�งเครือข่�ยนักวิจัยพัฒน�

พันธุข้์�วประเทศลุม่นำ�้โขงเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถอ�เซียน  

สืบเนือ่งจ�กก�รดำ�เนนิโครงก�รคว�มร่วมมอืของ สวทช. 

กับประช�คมลุ่มนำ้�โขงในก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พและ

ปฏิบัติก�ร โดยเชิญนักวิจัยหลักจ�ก NARO ม�เป็น 

วิทย�กรผูท้รงคณุวุฒ ิ(keynote speaker) รวมถึงก�รจดั 

คอนซอร์เทียมเพ่ือประเมินคว�มก้�วหน้�ของง�น 

ปรับแต่งจโีนมในประเทศไทยโดยม ีสวทช. เป็นศนูย์กล�ง

ด้�นจีโนม ในก�รปรับปรุงและพัฒน�พันธุ์ข้�วประเทศ

ลุ่มนำ้�โขงทั้งประเทศกัมพูช� ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว และส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์
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 สวทช. โดยน�โนเทค ลงน�มคว�มร่วมมือใน

ก�รนำ�น�โนเทคโนโลยีม�พัฒน�ง�นวิจัยด้�นวัสดุน�โน

เพ่ือพลังง�นและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green  

NanoMaterials) กับมห�วิทย�ลัยเซี่ยงไฮ้ (NTC-SHU) 

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน เมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2561 

ณ อ�ค�รกลุ ่มนวัตกรรม 2 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนบุคล�กรวิจัยระหว่�งกัน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ผลง�นและนกัวิจยัด้�น

น�โนเทคโนโลยีของไทยต่อไป นอกจ�กนี้ เมื่อวันที่ 27 

กันย�ยน 2561 ดร.อรุช� รักษ์ต�นนท์ชัย รองผูอ้ำ�นวยก�ร 

น�โนเทค ได้รับเกียรติเป็นประธ�นร่วมก�รประชุม

สัมมน�เร่ือง “International Roundtable Nanoscience 

and Nanotechnology” ณ มห�วิทย�ลัยเซ่ียงไฮ้ 

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ก�รประชุมดังกล่�วจัดข้ึนเพ่ือ

เชิญนักวิจัยจ�กแต่ละประเทศท่ีมีคว�มร่วมมือกับ

มห�วิทย�ลัยเซ่ียงไฮ้ (สหรัฐอเมริก� สวีเดน ญี่ปุ ่น 

เก�หลี และไทย) ม�แลกเปลีย่นคว�มรู้ง�นวิจยั พร้อม

ร�ยง�นคว�มคบืหน้� และนำ�เสนอผลง�นวิจัยที่นักวิจัย

แต่ละประเทศได้ร่วมมือทำ�วิจัยด้วยกัน รวมทั้งเพ่ือ

ติดต�มคว�มก้�วหน้�เพ่ิมโอก�สสร้�งคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศในลักษณะไตรภ�คีต่อไป

 

ความรว่มมอืด้านวสัดนุาโนเพ่ือพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม - สาธารณรฐัประชาชนจนี
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 สวทช. ลงน�มคว�มร่วมมือวิจัยพัฒน�ด้�น

พลังง�นและสิ่งแวดล้อมเพื่อคว�มเป็นอยู ่ที่ดีของ

ประช�ชน กับมห�วิทย�ลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ

วันที่ 28 กันย�ยน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ 

แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมห�นคร ในโครงก�รวิจัยเกี่ยว

กับพลังง�นและส่ิงแวดล้อมด้�นอุตส�หกรรมพลังง�น

และเคมชีีวภ�พ (biorefinery) พร้อมมุง่สร้�งห้องปฏบิตัิ

ก�รร ่วม ( joint- lab) เ พ่ือทำ� วิจัยร ่วมกัน เสริม 

คว�มแข็งแกร่งท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) ให้เพ่ิมพูนยิ่งข้ึนในภูมิภ�คอ�เซียน  

มุ่งเน้นก�รสร้�งง�นวิจัยมีเป้�หม�ยหลักให้ผลง�นวิจัย

และนวัตกรรมนำ�ไปสู่ก�รยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ของไทย โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พชีวิต คว�มเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

ของประช�ชน รวมถึงรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

ส่ิงแวดล ้อม สำ �ห รับคว�มร ่วมมือด ้ �น วิช�ก�ร  

ก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู ้และบุคล�กรนี้  จะนำ�ไปสู ่ 

ก�รกินดีอยู่ดีและสภ�พแวดล้อมที่สะอ�ด สะดวกสบ�ย

สำ�หรับประช�กรไทย เพื่อนบ้�นในอ�เซียน และภูมิภ�ค

เอเชียโดยรวม ตลอดจนนำ�ไปสู่ก�รสร้�งผลง�นวิจัยที่ 

ได้รับก�รยกย่องในเวทีน�น�ช�ติ บ่งบอกถึงม�ตรฐ�น

วิจัยของภูมิภ�คอ�เซียนในระดับโลกต่อไป

 

ความร่วมมือด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม - ประเทศญี่ปุ่น



64 รายงานประจำาปี 2561

 สวทช. โดยเอ็มเทค ร่วมกับมห�วิทย�ลัย 

ว�เซดะ ประเทศญีปุ่น่ จดัประชุม e-ASIA JRP กิจกรรม

ภ�ยใต้ โครงก�รก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ ในก�รใช้

พลงัง�นชีวภ�พเชิงสังคมในเอเซียตะวันออก (Feasibility 

Study on Social Implementation of Bioenergy in 

East Asia) เมื่อวันที่ 30-31 ตุล�คม 2560 ณ อุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี มีผู้เข้�ร่วม

ประชุม 35 คน จ�ก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 

ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมยีนม� ส�ธ�รณรัฐประช�ธปิไตย 

ประช�ชนล�ว ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม 

ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย เพื่อศึกษ�และ

วิเคร�ะห์แนวท�งในก�รส่งเสริมก�รผลิต และส่งเสริม

ก�รใช้พลังง�นชีวภ�พและชีวมวลที่เหม�ะสมกับแต่ละ

ประเทศ สนับสนุนเป�้หม�ยคว�มยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และมุ ่งหวังให้เกิด 

เครือข่�ยคว�มร่วมมือของนักวิจัยและอุตส�หกรรม

ระหว่�งประเทศสม�ชิกในอน�คต ตลอดจนส่งเสริมให้ 

เกิดนกัวิจยัรุ่นใหม่ นอกจ�กนีย้งัได้แลกเปลีย่นข้อมลูและ

สถ�นก�รณ์ด้�นพลังง�นชีวมวลและชีวมวล ตั้งแต ่

ชีวมวลที่มีศักยภ�พ เทคโนโลยีด้�นพลังง�น ไปจนถึง 

นโยบ�ยด้�นก�รส่งเสริมพลังง�นชีวภ�พและชีวมวลใน 

แต่ละประเทศอีกด้วย

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN/Japan e-ASIA (e-ASIA JRP)

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา 
ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
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 สวทช .  โดยฝ ่ �ย

บริห�รคลสัเตอร์และโปรแกรม 

วิ จั ย  ( C P M )  ส ถ � บั น 

ก�รจัดก�รเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมเกษตร (สท.) และ

ไบโอ เทค ร ่ วม กับสถ�น

เอกอัครร�ชทูตอิสร�เอล

ประจำ�ประเทศไทย จดัสัมมน�

วิช�ก�ร “The Thai-Israeli 

Tomato Conference: The  

current status and the way  

f o r w a r d ”  เ มื่ อ วั น ท่ี  1  

พฤศจิก�ยน 2560 ณ อุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี เพ่ือให้ 

คว�มรู้เร่ืองก�รปรับปรุงพันธุ์และก�รปลูกมะเขือเทศใน

ระบบโรงเ รือน เ พ่ือยกระดับม�ตรฐ�นและขีด 

คว�มส�ม�รถของก�รปรับปรุงพันธุ ์ก�รผลติผลสด และ

เมล็ดพันธุ ์ มะเ ขือเทศของประเทศไทย รวมทั้ ง 

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและประสบก�รณ์ รับฟัง 

ก�รบรรย�ยด้�นก�รปรับปรุงพันธุแ์ละก�รปลกูมะเขือเทศ

ในระบบโรงเรือน จ�กวิทย�กรผู้เช่ียวช�ญทั้งอิสร�เอล 

และไทย อ�ท ิก�รว�งแผนและออกแบบโรงเรือนเพ�ะชำ�

การสัมมนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศ
ในระบบโรงเรือน

และโรงเรือนกระจกเพ่ือผลติมะเขือเทศ : เทคโนโลยจี�ก 

อิสร�เอลยังประเทศอ�เซียน โดย Dr. Nir Atzmon จ�ก

บริษัท New Grow Plant ภ�พรวมมะเขือเทศที่กำ�ลัง

เตบิโตในอสิร�เอล ก�รป้องกันกำ�จดัศตัรูพืชในมะเขือเทศ 

และโครงก�รปรับปรุงพันธุข์อง Noga AgroTech Desert 

Agriculture โดย Dr. Avner Levy จ�ก Noga AgroTech 

Desert Agriculture ตลอดจนก�รแสวงห�โอก�สคว�ม

ร่วมมอืทัง้ด้�นก�รวิจยัและก�รค้� ซ่ึงก�รสัมมน�วิช�ก�ร

ดงักล่�วมผีูเ้ข้�ร่วมกว่� 90 คน จ�กทัง้ภ�ครัฐและเอกชน
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 สวทช. มุ่งพัฒน�ประเทศให้มีขีดคว�มส�ม�รถ

ด ้�นก�รแข ่ง ขันในเวที เศรษฐกิจระดับโลก บน 

คว�มแข็งแกร่งท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีฐ�น

ม�จ�กก�รวิจัยและพัฒน� โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ ใน 

ก�รเป็นพันธมิตรร่วมท�งที่ดีสนับสนุนให้ทุกภ�คส่วนนำ�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจ�กก�รวิจัยและพัฒน�ไป

ประยุกต์ใช้จนเกิดก�รลงทุนเสริมสร้�งประสิทธิภ�พให้

กับกระบวนก�รผลิต ก�รบริก�ร ตลอดจนก�รเกษตร

กรรม ผลก�รดำ�เนนิง�นในส่วนนีพิ้จ�รณ�จ�กก�รลงทนุ

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยขีองหน่วยง�นต่�ง ๆ ทีม่ ี

กิจกรรมร่วมกับ สวทช. ปีงบประม�ณ 2561 ผลลพัธ์ท�ง 

เศรษฐกิจด้�นก�รลงทุนมีมูลค่�รวมทั้งส้ินประม�ณ 

14,046 ล้�นบ�ท โดยมีร�ยละเอียดจำ�แนกต�มประเภท

ก�รลงทุน ดังนี้

การลงทุนดานว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ 255 ล้านบาท (2%)

ลงทุนวิจัยของผู้เช่าพ้ืนท่ี
3,185 ล้านบาท (23%)

ลงทุนวิจัยเพ่ือขอรับรอง
สิทธิลดหย่อนภาษี

1,313 ล้านบาท (9%)

ลงทุนในกองทุนของ สวทช.
และโครงการเพ่ือขอรับรองตาม BOI

1,855 ล้านบาท (13%)

ลงทุนวิจัยเพ่ือ
ขอรับเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา

330 ล้านบาท (2%)

ลงทุนในโครงการ
ให้คําปรึกษาของ ITAP

730 ล้านบาท (5%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนา
ร่วมกับ สวทช. 
(in cash) 360 ล้านบาท (3%)

ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ
5,715 ล้านบาท (41%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกับ
สวทช. (in kind) 303 ล้านบาท (2%)

ลงทุนเพ่ืออนุญาตใช้สิทธิ
เทคโนโลยี 17 ล้านบาท
ลงทุนในโครงการฝึกอบรม
112 ล้านบาท
ลงทุนขอรับบริการเทคนิค/
วิชาการ 126 ล้านบาท
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 1.  หลังจ�กที่ได้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�ก 

สวทช. ผู้รับบริก�รลงทุนปรับปรุงหรือขย�ยกระบวน 

ก�รผลิตและบริก�ร ลงทุนด้�นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ตลอดจนก�รจ้�งง�นเพิ่ม 5,715 ล้�นบ�ท

 2. ก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน�ของภ�ค

เอกชนจ�กก�รที่ สวทช. มีส่วนผลักดันและสนับสนุน  

ได้แก่ ก�รลงทุนวิจัยและพัฒน�ของผู้เช่�พ้ืนที่อุทย�น 

วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยและเขตอตุส�หกรรมซอฟต์แวร์ 

ก�รลงทุนในกองทุนของ สวทช. และโครงก�รเพื่อขอ 

รับรองต�ม BOI ก�รรับรองโครงก�รวิจัยพัฒน�เพื่อ 

ก�รลดหย่อนภ�ษี 300% ก�รร่วมลงทุนในโครงก�ร 

สนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของอุตส�หกรรมไทย 

(ITAP) ตลอดจนก�รให้เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่�เพื่อก�รวิจัย 

และพัฒน� มูลค่�รวมประม�ณ 7,413 ล้�นบ�ท

 3. ก�รลงทุนของภ�คส่วนต่�ง ๆ ในโครงก�ร

วิจัยและพัฒน�ร่วมกับ สวทช. ซ่ึงเป็นมูลค่�ก�รลงทุน 

ทั้งในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in cash) 360 ล้�นบ�ท และ 

ก�รสนับสนุนสถ�นที่ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคล�กรใน 

ก�รวิจัยและพัฒน�ที่ร่วมมือกับ สวทช. (in kind) 303 

ล้�นบ�ท รวมมูลค่�ก�รลงทุนในโครงก�รวิจัยและ 

พัฒน�ประม�ณ 663 ล้�นบ�ท

 4.  ก�รลงทนุของหน่วยง�นต่�ง ๆ  ผ่�นกิจกรรม

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้บริก�ร 

ได้แก่ ก�รให้บริก�รท�งเทคนิค/วิช�ก�ร ก�รฝึกอบรม  

และก�รอนญุ�ตให้ใช้สทิธเิทคโนโลย ีมลูค่�รวมประม�ณ 

255 ล้�นบ�ท

 สวทช. มุ่งมั่นผลักดันง�นวิจัยและพัฒน�ใน 

ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มที่ม�จ�กวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จ�กก�รรวบรวม

ข้อมูลผลท�งเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับผู ้รับประโยชน์จ� 

ก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ปีงบประม�ณ 2561 สวทช. 

ส�ม�รถสร้�งผลลัพธ์ผลกระทบท�งเศรษฐกิจคิดเป็น

มูลค่�เพ่ิมรวมประม�ณ 45,310 ล้�นบ�ท จำ�แนกต�ม

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ดังภ�พ โดยสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับ

ภ�คอุตส�หกรรมประม�ณ 22,870 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่ 

เป็นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นก�รช่วย 

แก้ไขปัญห�ในกระบวนก�รผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ม ี

คุณภ�พเป็นที่ยอมรับของลูกค้�และส�ม�รถจำ�หน่�ยได ้ 

มตีวัอย่�งผลง�นเด่น ได้แก่ ผลติภณัฑ์ดดูจบัส�รพิษจ�ก 

เช้ือร�ที่ปนเปื้อนในอ�ห�รสัตว์จ�กเอนไซม์โปรติเอส 

(Enzyme Protease) สำ�หรับใช้ลดปริม�ณส�รพิษจ�ก 

เชื้อร�ปนเปื้อนในวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ที่มีประสิทธิภ�พสูง 

ที่ส�ม�รถลดปริม�ณส�รพิษปนเปื้อนได้หล�ยชนิดใน

เวล�เดียวกัน ปัจจุบันถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทใน

ประเทศสิงคโปร์ โดยปี 2561 ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิม 

ท�งเศรษฐกิจคดิเฉพ�ะสัดส่วนจ�ก สวทช. 3,188 ล้�นบ�ท

 สวทช. สร้�งผลลัพธ์ท�งเศรษฐกิจกับกลุ่มภ�ค

บริก�ร ได้แก่ ภ�ครัฐและหน่วยง�นอิสระ ก�รบริก�ร

ส�ธ�รณสุข สถ�บนัก�รศึกษ�ต่�ง ๆ  ตลอดจนก�รบริก�ร

ด้�นก�รส่ือส�รมวลชน คิดเป็นมูลค่�เพ่ิมรวมประม�ณ  

13,065 ล้�นบ�ท ผลง�นเด่น ได้แก่ ระบบแนะนำ�สำ�รับ

อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai 

School Lunch) จ�กคว�มร่วมมือระหว่�งเนคเทค 

สวทช. สถ�บันโภชน�ก�ร มห�วิทย�ลัยมหิดล และ

กองทุนเพ่ือโครงก�รอ�ห�รกล�งวันในโรงเรียนประถม

ศกึษ� ช่วยให้นกัเรียนได้รับส�รอ�ห�รครบถ้วน สุขภ�พดี  

ในร�ค�ที่เหม�ะสม ช่วยลดต้นทุนค่�ใช้จ่�ยงบประม�ณ

ด้�นอ�ห�รและบุคล�กรของโรงเรียน ปัจจุบันขย�ยผล

ก�รใช้ไปสู่โรงเรียนประถมศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น (สพฐ.) และสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ทั้ง 183 เขตทั่วประเทศ 

และโรงเรียนอืน่ ๆ  ทีข่อใช้ง�นระบบ Thai School Lunch  

เช่น โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชน โรงเรียนสงักัดองค์กรบริห�รส่วนตำ�บล 

และโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน สร้�งผลลัพธ์ท�ง

เศรษฐกิจในปี 2561 มูลค่�รวม 2,788 ล้�นบ�ท
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 นอกจ�กนี้ สวทช. ยังนำ�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยไีปเพ่ิมประสิทธภิ�พให้กับภ�คเกษตรกรรม ทัง้

ก�รเพ่ิมผลผลิตท�งก�รเกษตรและก�รแปรรูปผลผลิต

ท�งก�รเกษตรมูลค่�รวมประม�ณ 9,375 ล้�นบ�ท ซึ่ง 

ผลง�นเด่น ได้แก่ ก�รประเมินส�ยพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มี

ศักยภ�พ สวทช. ให้ก�รสนับสนุน ศ. ดร.พีระศักดิ์  

ศรีนิเวศน์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ โดยร่วมวิจัยกับ

ภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือบูรณ�ก�รทรัพย�กรวิจัย ทั้ง

บุคล�กร เคร่ืองมือ และสถ�นที่ทดลองด้�นอ้อยและ

นำ้�ต�ลทร�ยของประเทศอย่�งเป็นระบบ คัดเลือก

ทดสอบพันธุ์อ้อยใหม่ที่เหม�ะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 

ร่วมกับเทคโนโลยีก�รเขตกรรมที่เหม�ะสม พันธุ์อ้อยที่

ผ่�นก�รคัดเลือกจ�กโครงก�รแล้ว นำ�ไปส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูก ส ่งผลให ้เกษตรกรมีพันธุ ์อ ้อยที่ดี  

ช่วยเหลือช�วไร่อ้อยให้มีผลผลิตต่อพื้นที่เพ่ิมข้ึน และ

อ้อยมีคว�มหว�นสูงขึ้น สร้�งร�ยได้ ให้กับเกษตรกรม�ก

ข้ึน นอกจ�กนี้โรงง�นนำ้�ต�ลยังได้อ้อยคุณภ�พดีป้อน 

เข้�สู ่โรงง�นอย่�งสมำ่�เสมอและสร้�งร�ยได้ ให้กับ 

โรงง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยปี 2561 สร้�งผลลัพธ์ท�ง

เศรษฐกิจมูลค่�ประม�ณ 4,400 ล้�นบ�ท

 

บร�การเกษตรกรรม

13,065
ลานบาท

9,375
ลานบาท

50%

21%

อุคสาหกรรม
การผลิต

29%

22,872
ลานบาท

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจําแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์
ปงีบประมาณ 2561



 .
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 สวทช. ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยใน 

ก�รทำ�ง�นของพนักง�น ผู ้ปฏิบัติง�น ผู ้ ใช้บริก�ร  

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยนำ�ระบบก�รจัดก�ร

คว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น มอก. 18001 ม�ใช้บริห�ร

คว�มปลอดภัยในทุกกิจกรรมและทุกพ้ืนที่ทำ�ง�น  

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยของ สวทช. มี 

ผู ้ บ ริ ห � ร ระดั บ สู ง เป ็ นผู ้ แทนฝ ่ �ยบ ริห�รด ้ �น 

คว�มปลอดภัย มีคณะทำ�ง�นคว�มปลอดภัยและ 

ส่ิงแวดล้อม (คปอ.) และหน่วยง�นด้�นคว�มปลอดภัย

เป ็นฟ ันเฟ ืองหลักในก�รขับเคลื่ อน มีนโยบ�ย 

อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมของ 

สวทช. และเฉพ�ะของแต่ละศูนย์แห่งช�ติ มีก�รช้ีบ่ง 

อันตร�ยและประเมินคว�มเส่ียงทุกต้นปีงบประม�ณ  

เพือ่ให้รู้ว่�ในข้ันตอนก�รทำ�ง�นหรือพ้ืนทีก่�รทำ�ง�นใดมี

อันตร�ย และคว�มเสี่ยงอะไรบ้�ง แล้วนำ�ม�กำ�หนด

ม�ตรก�รลดและควบคุมคว�มเส่ียง จัดทำ�แผนง�น 

คว�มปลอดภยัประจำ�ปี ตลอดจนแผนควบคุมก�รปฏบิตัิ

ง�นให้เกิดคว�มปลอดภยั และก�รตดิต�มตรวจสอบและ

วัดผลในลำ �ดับต ่อไป ซ่ึงบุคล�กรที่ ทำ �ง�นด ้ �น 

คว�มปลอดภัยของทุกศูนย์ฯ ทำ�ง�นและประชุมร่วมกัน

ทุกเดือนผ่�นกิจกรรม safety workshop มีก�รเตรียม 

คว�มพร้อมต่อสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีแผนรองรับ

และอปุกรณ์ทีจ่ำ�เป็นต้องใช้เมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิเพลงิไหม้ 

ส�รเคมหีกร่ัวไหล และก๊�ซร่ัวไหล ซ่ึงมกี�รฝึกซ้อมอย่�ง

ต่อเนื่องรวมทั้งปี 24 คร้ัง และเข้�ร่วมสังเกตก�รณ ์

ก�รฝึกซ้อมของบริษัทเอกชนที่เช่�พ้ืนที่ภ�ยในอุทย�น

วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย รวมทั้งติดตั้งเคร่ืองกระตุก

หัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators: 

AED) กระจ�ยต�มพ้ืนที่ต ่ �ง ๆ ภ�ยในอุทย�น 

วิทย�ศ�สตร์ฯ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 สถ�บันรับรอง 

ม�ตรฐ�นไอเอสโอ (สรอ.) ได้ตรวจประเมินเพ่ือตรวจ 

ตดิต�มก�รรักษ�ระบบ (คร้ังที ่2) ว่� สวทช. มกี�รจดัก�ร 

คว�มปลอดภัยที่ สอดคล ้องกับม�ตรฐ�น มอก. 

18001:2554 และ BS OHSAS 18001:2007 ต�มที่ได้

ออกใบรับรองให้กับ สวทช. โดยใบรับรองที่ สวทช. ได้

รับมีผลถึงวันที่ 25 สิงห�คม 2562 สวทช. พัฒน� 

ปรับปรุงระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น 

มอก. 18001 อย่�งต่อเนื่องม�ตลอดระยะเวล� 11 ปี 

และเตรียมคว�มพร้อมสูร่ะบบก�รจดัก�รคว�มปลอดภยั

ต�มม�ตรฐ�น ISO 45001 เพ่ือให้มีทิศท�งก�รพัฒน� 

ด้�นคว�มปลอดภยัทีชั่ดเจน สวทช. จงึจดัทำ�แผนกลยทุธ์ 

และแผนปฏิบัติก�รด้�นคว�มปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

สวทช. ประจำ�ปี 2561-2563 เพื่อพัฒน�ปรับปรุงระบบ

ก�รจัดก�รและผลดำ�เนินก�รด ้�นอ�ชีวอน�มัย 

คว�มปลอดภัย และเพ่ือขจัด ป้องกันอันตร�ย และ

สุขลกัษณะในก�รทำ�ง�นทีด่ ีโดยมส่ิีงสำ�คญัคอื ก�รได้รับ 

ก�รรับรองก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น ISO 

45001 ก�รมีระบบฐ�นข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัย ระบบ

บำ�บัดนำ้�เสียรวมที่ส�ม�รถรองรับนำ้�เสียได้หล�กหล�ย 

รูปแบบจ�กง�นวิจยัใหม่ ๆ  เป็นต้น นอกจ�กนี ้เพื่อให้เกิด

คว�มยัง่ยนื สวทช. ยงัคงดำ�เนนิก�รต่อเนือ่งในก�รสร้�ง 

วัฒนธรรมคว�มปลอดภยัโดยให้พนกัง�นและผูป้ฏบิตังิ�น

ทกุคนมส่ีวนร่วมในก�รขับเคลือ่น ช่วยกันดูแล แนะนำ�  

และแจ้งเตอืนเมือ่พบก�รกระทำ�ที่ไม่ปลอดภยัต�มแนวคดิ 

“ช่วยคดิ ช่วยทำ� ช่วยรับผดิชอบ”

 ในด้�นสิ่งแวดล้อม สวทช. ใส่ใจต่อผลกระทบ 

ที่อ�จจะเกิดจ�กกิจกรรมก�รทำ�ง�น โดยยังคงเฝ้�ระวัง

และตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่  

ก�รตรวจวัดคุณภ�พนำ้�ทิ้ง ปริม�ณส�รโลหะหนักจ�ก

ระบบบำ�บัดฯ คุณภ�พนำ้�เสียจ�กอ�ค�รต่�ง ๆ คุณภ�พ

อ�ก�ศในบรรย�ก�ศในพ้ืนทีโ่ดยรอบอทุย�นวิทย�ศ�สตร์ฯ 

ตรวจวัดคณุภ�พอ�ก�ศเสียทีร่ะบ�ยออกท�งปล่องเต�เผ� 

ตรวจวัดคุณภ�พนำ้�ใต้ดินในพ้ืนที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ฯ 

ตรวจวัดคุณภ�พนำ้�ผิวดินในพื้นที่ ใกล ้เคียง และ 

ตรวจสอบปริม�ณโลหะหนักในดิน ปีงบประม�ณ 2561 

มีปริม�ณนำ้�เสียที่เกิดจ�กกิจกรรมภ�ยในพ้ืนที่อุทย�น 

วิทย�ศ�สตร์ฯ รวมทั้งส้ิน 113,885 ลูกบ�ศก์เมตร ซ่ึง 

สวทช. ยังคงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รนำ้�เสียที่เกิด

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
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ข้ึน เพ่ือให้นำ้�เสียที่เกิดข้ึนจ�กกิจกรรมต่�ง ๆ ทั้งจ�ก

อ�ค�รสำ�นักง�น ห้องปฏิบัติก�ร และจ�กบริษัทที่เข้�ม�

เช่�พ้ืนที่ในอทุย�นวิทย�ศ�สตร์ฯ ได้รับก�รบำ�บัดอย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ และมีคุณภ�พนำ้�ทิ้งเป็นไปต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�นที่ร�ชก�รกำ�หนด ส่วนนำ้�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัด

แล้วนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รฉดีล้�งหรือรดนำ�้ต้นไม้และ

สน�มหญ้�ภ�ยในพ้ืนทีอ่ทุย�นวิทย�ศ�สตร์ฯ โดยมุง่หวัง

ที่จะไม่มีก�รทิ้งหรือระบ�ยนำ้�เสียออกนอกพ้ืนที่ ส่วน

ตะกอนจ�กระบบบำ�บัดนำ้�เสยีนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นส�ร

ปรับปรุงดนิโดยแจกจ่�ยให้กับพนกัง�น และใช้ปลกูต้นไม้

บริเวณรอบระบบบำ�บัดนำ้�เสียอีกด้วย

 ก�รจัดก�รของเสียอันตร�ยที่เกิดข้ึนจ�กห้อง

ปฏิบัติก�รและจ�กบริษัทที่ม�เช่�ใช้พ้ืนที่มีนำ้�หนักรวม 

ทั้งปี 62,429.73 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�ร้อยละ 

0.11) สวทช. คัดแยกของเสียอันตร�ยออกเป็น 2 

ประเภท คือ ของเสียอันตร�ยที่ส�ม�รถเผ�ทำ�ล�ยได้ 

และของเสียอันตร�ยที่ ไม่ส�ม�รถส่งกำ�จัดและเผ�

ทำ�ล�ยได้ ของเสียอันตร�ยที่ส�ม�รถเผ�ทำ�ล�ยได้ 

สวทช. ดำ�เนนิก�รกำ�จดัของเสียดงักล่�วออกเป็นก�รเผ�

ทำ�ล�ยด้วยเต�เผ�ของ สวทช. และอกีส่วนหนึง่รวบรวม

ให้ได้ปริม�ณม�กพอและส่งกำ�จดัภ�ยนอก เพือ่ลดโอก�ส

ก�รเกิดเหตุเดือดร้อนรำ�ค�ญ สวทช. ยังคงควบคุม 

ก�รทำ�ง�นต�มระบบก�รจัดก�รคุณภ�พ ISO 9001 

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่�มีก�รเผ�ทำ�ล�ยอย่�ง 

ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร และมีระบบบำ�บัดไอเสียที่ไม ่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภ�พอ�ก�ศแต่อย่�งใด ส่วน

ของเสียอันตร�ยที่ไม่ส�ม�รถส่งกำ�จัดและเผ�ทำ�ล�ยได้

ด้วยเต�เผ�นั้น สวทช. มีหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ดูแล 

รับผิดชอบตั้งแต่ข้ันตอนก�รจัดจ้�งขนย้�ยนำ�ไปกำ�จัด

โดยหน่วยง�นภ�ยนอกทำ�ให้ลดก�รสะสมของเสีย 

อันตร�ยประเภทนี้ลงได้และเป็นก�รบริห�รจัดก�รพ้ืนที่

ก�รจัดเก็บเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 ปีงบประม�ณ 2561 สวทช. ผ่�นก�รรับรองขึ้น 

ทะเบียนรับรองค�ร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรเป็นปีที่  

3 โดยข้ึนทะเบียนรับรองขอบเขตปีงบประม�ณ 2560  

(1 ตลุ�คม 2559 - 30 กนัย�ยน 2560) ครอบคลุมพื้นที่

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอทุย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 

ซ่ึงมีปริม�ณก�รปลดปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

จำ�นวน 22,616 ตนัค�ร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่� สำ�หรับ

ปีงบประม�ณ 2561 (1 ตุล�คม 2560 – 30 กันย�ยน 

2561) มีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกโดยรวม 

22,442 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� ลดลงจ�ก

ปีงบประม�ณ 2560 ร้อยละ 0.77

การจัดทำาคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization: CFO)

ขอบเขต* ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ

ปริมาณการ

ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

ขององค์กร

สัดส่วน 

เมื่อเทียบ

ขอบเขต 1, 2  

และ 3

ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก

ขององค์กร

สัดส่วนเมื่อ

เทียบขอบเขต 

1, 2 และ 3

ประเภทที่ 1 2,431 10.75 3,142 14.00 ปี 2561 ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รเติมส�รทำ�คว�มเย็น -R134 ก�รใช้ส�รเคมีในห้อง

ปฏิบัติก�ร (ไนตรัสออกไซด์) และก�รใช้รถที่ใช้นำ้�มัน

ดีเซลเพื่อปฏิบัติง�นนอกสถ�นที่

ประเภทที่ 2 19,285 85.27 18,334 81.70 ปี 2561 ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลง

เนื่องจ�ก สวทช. เปลี่ยนก�รจัดซื้อไฟฟ้�ภ�ยใน อวท. 

เป็นโรงไฟฟ้�นวนคร ซึ่งมีค่� EF** น้อยกว่�ก�รไฟฟ้�

ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งผลให้ปริม�ณ 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลง แต่เมื่อพิจ�รณ�

ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ในปี 2561 พบว่�มีก�รใช้ไฟฟ้�

เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กก�รเปิดใช้อ�ค�รใหม่ คือ อ�ค�ร

สร�ญวิทย์ และก�รขย�ยพื้นที่ปฏิบัติง�นเพิ่มขึ้นใน

อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม 2 รวมทั้งก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ 

ของอ�ค�รบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร และอ�ค�รศูนย์

ประชุมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย

ประเภทที่ 3 900 3.98 965 4.30 ปี 2561 มีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

จ�กปริม�ณก�รใช้กระด�ษสำ�นักง�น ปริม�ณก�รใช ้

นำ้�ประป� และก�รส่งขยะของเสียอันตร�ยที่ส่งกำ�จัด

ภ�ยนอกเพิ่มขึ้น

รวม 22,616 100 22,442 100
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2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561           

คาการปลอยคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอคนตอป

8.15

7.70

8.27

8.79
8.63 8.64

7.98

7.80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018           

Carbon dioxide emissions per capita

8.15

7.70

8.27

8.79
8.63 8.64

7.98

7.80

หมายเหตุ : *ขอบเขตก�รคำ�นวณ 3 ประเภทของ สวทช. 

ได้แก่

 ขอบเขตประเภทท่ี 1 ประกอบด้วย ก�รใช ้

เช้ือเพลิงในกิจกรรมทั่วไป ได้แก่ ก�รใช้ LPG ในห้อง

ปฏิบัติก�รและเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� ก�รใช้นำ้�มันดีเซลใน

เคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้� เคร่ืองสูบนำ้�ดับเพลิง และเต�เผ�

ขยะ ก�รใช้นำ้�มันเบนซินในเคร่ืองกำ�เนิดไฟฟ้� เคร่ือง

บดพ้ืน เคร่ืองสูบนำ้�และรถตัดหญ้� ก�รใช้เช้ือเพลิงใน

ก�รขนส่ง รถของ สวทช. (นำ�้มนัก๊�ซโซฮอล์-นำ�้มนัดเีซล) 

รถปฏิบัติง�นนอกสถ�นที่ (นำ้�มันดีเซล-NGV) รถประจำ�

ตำ�แหน ่งผู ้บ ริห�ร (นำ้ �มันก ๊�ซโซฮอล ์ ) ก�รเกิด

ค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กก�รเผ�ไหม้เช้ือเพลิงในห้อง

ปฏบิตักิ�ร ก�รใช้ SF6 ใน switch gear และ substation 

ก�รใช้ส�รเคม ีได้แก่ ส�รทำ�คว�มเยน็ –R134, -R410A 

ส�รเคมีในห้องปฏิบัติก�ร (ค�ร์บอนไดออกไซด์และ 

ไนตรัสออกไซด์) ส�รดบัเพลงิ (CO
2
, HFC-227ea) N

2
O 

จ�กปุ๋ยยูเรีย ก�รใช้ห้องสุข� GHG (เมท�นอล) ที่เกิด

จ�กขยะที่เผ�ในเต�เผ� สวทช.

 ขอบเขตประเภทที่ 2 ได้แก่ ก�รใช้ไฟฟ้�

 ขอบเขตประเภทท่ี 3 ประกอบด้วย ก�รเดนิท�ง

โดยรถยนต์ ได้แก่ รถรับส่งพนกัง�น (นำ�้มนัดเีซล-NGV)  

ก�รใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระด�ษสำ�นักง�น กระด�ษ

ชำ�ระ ก�รใช้ทรัพย�กร ได้แก่ นำ�้ประป� นำ�้ดืม่ ก�รกำ�จดั

ของเสียอันตร�ย ได้แก่ ก�รใช้เช้ือเพลิงเผ�ของเสีย

อันตร�ยที่ส่งกำ�จัดภ�ยนอก

 ** ค่� Emission Factor (EF) คือ ค่� 

ก�รปลดปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ง�นต่อหน่วยผลผลิตในองค์กรหนึ่ง ๆ

(หน่วย : ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�)

อยูท่ี ่7.80 ตนัค�ร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่�ต่อคน ลดลง

จ�กปีงบประม�ณ 2560 จำ�นวน 0.18 ตันค�ร์บอนได- 

ออกไซด์เทียบเท่�ต่อคน

 ห�กพิจ�รณ�สัดส่วนก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได- 

ออกไซด์ต่อพนักง�นในปีงบประม�ณ 2561 จำ�นวน  

2,873 คน พบว่�มค่ี�ก�รปลดปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์
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 สวทช. กำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รคว�มเส่ียง

ให้สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�รคว�มเสีย่ง (framework) 

ต�มม�ตรฐ�น ISO 31000:2009 และเร่ิมดำ�เนินก�ร 

รอบแรกเมื่อป ีงบประม�ณ 2555 โดยมีขอบเขต 

ก�รดำ�เนินง�น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร (ERM) 

ระดับศูนย์แห่งช�ติ/หน่วยง�นหลัก (SBU) และระดับ

โปรแกรมหลัก/โครงก�ร (MPP) โดยกำ�หนดเป้�หม�ย

ให้นำ�ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รดำ�เนินง�นต�มปกติของภ�รกิจหลักและก่อเกิด

เป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

 ก�รดำ�เนินง�นมีคณะอนุกรรมก�รบริห�ร 

คว�มเส่ียงของ สวทช. ภ�ยใต้คณะกรรมก�รพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ(กวทช.) รับผดิชอบ

ในก�รเสนอแนะนโยบ�ย กำ�กับดูแลก�รบริห�ร 

คว�มเส่ียงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงร�ยง�นผลก�รบริห�ร

จัดก�รคว�มเสี่ยงต่อ กวทช. อย่�งต่อเนื่อง โดยแต่งตั้ง

คณะทำ�ง�นพัฒน�ระบบบริห�รคว�มเส่ียงของ สวทช. 

ข้ึน เพ่ือทำ�หน้�ที่พัฒน�นโยบ�ย แผนง�น และระบบ

บริห�รจดัก�รคว�มเส่ียง และจดัตัง้คณะกรรมก�รจดัก�ร

คว�มเส่ียงของ สวทช. ซ่ึงมีผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็น

ประธ�น รับผิดชอบก�รจัดก�รคว�มเส่ียง ก�รป้องกัน

และแก ้ ไขประเด็นที่ อ�จเ กิด ข้ึนจ�กคว�มเ ส่ียง  

ก�รประเมินและทบทวนคว�มเสี่ยงด้วยคว�มถ่ีที่เหม�ะ

สม รวมทัง้ก�รส่งเสริม ส่ือส�ร พัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้กับบุคล�กรในทุกระดับ

 ก�รประเมิน วิเคร�ะห์ และจัดก�รคว�มเส่ียง 

สวทช. ดำ�เนนิก�รภ�ยใต้กรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียงต�ม

ม�ตรฐ�น ISO 31000:2009 ในก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุ  

ผลกระทบ เพ่ือพิจ�รณ�สิง่ทีพึ่งกระทำ�และจดุอ่อนทีต้่อง

ดำ�เนินก�รแก้ไข เพื่อประเมินโอก�สที่จะเกิดคว�มเสี่ยง

และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัดำ�เนนิก�ร และประยกุต์

ใช้แผนภ�พแสดงคว�มเช่ือมโยงองค์ประกอบสำ�คัญใน

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง (bow tie diagram)  

เป็นเคร่ืองมือวิเคร�ะห์ส�เหตุ ผลกระทบ ม�ตรก�ร

ควบคุม/ลดคว�มเสี่ยง พิจ�รณ�ท�งเลือก และกำ�หนด

แนวท�งตอบสนองคว�มเส่ียง รวมถึงใช้ ในก�รประชุม 

ร�ยง�นผล ปรึกษ�ห�รือ สื่อส�ร ร่วมกับคณะกรรมก�ร

จัดก�รคว�มเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

 ผลก�รดำ�เนินง�นปีงบประม�ณ 2561 มี 

ก�รระบุคว�มเสี่ยง (risk identification) ระดับองค์กร  

7 ร�ยก�ร ครอบคลุมคว�มเสี่ยง 4 ด้�น ประกอบด้วย 

คว�มเส่ียงด้�นกลยุทธ์ (S: strategic) ด้�นปฏิบัติก�ร  

(O: operational) ด้�นก�รเงิน (F: finance) และด้�น

ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ (C: compliance) มีร�ยก�ร

คว�มเสี่ยงระดับสูงม�ก 4 ร�ยก�ร คว�มเสี่ยงระดับสูง 

2 ร�ยก�ร และคว�มเส่ียงระดับป�นกล�ง 1 ร�ยก�ร  

ทุกร�ยก�รคว�มเส่ียงได้จัดทำ�แผนบริห�รจัดก�ร 

คว�มเส่ียง และดำ�เนนิก�รต�มแผน ซ่ึงส�ม�รถลดระดบั

คว�มเส่ียงได้ต�มเป้�หม�ย/ม�กกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลดระดับคว�มเสี่ยงได้

ต�มเป้�หม�ย 1 ร�ยก�ร คือ RES-5 ก�รพัฒน�เขต

นวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภ�คตะวันออก (EECi) 

ไม่สัมฤทธิ์ผลต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด กลุ่มที่ 2 ลดระดับ

คว�มเส่ียงม�กกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด 6 ร�ยก�ร 

ประกอบด้วย (1) RES-6 องค์กรปรับตัวไม่ทันต่อ 

ก�รเปลี่ ยนแปลงของสถ�นก�รณ ์  (2) RES-4  

ก�รเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป้�หม�ย ไม่สัมฤทธ์ิผลต�ม

พันธกิจของ สวทช. (3) REF-1 ร�ยรับไม่เพียงพอต่อ 

ก�รดำ�เนนิง�นต�มพันธกิจ (4) RES-1 ผลผลติวิจยัและ

พัฒน�สร ้�งผลกระทบตำ่�กว ่�เป ้�หม�ยท่ีกำ�หนด  

(5) REO-4 ระบบ ICT ไม่ส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�ง 

ต่อเนื่อง และ (6) REC-1 เสียชื่อเสียงจ�กก�รบริห�ร

จัดก�รหรือกำ�กับดูแลกิจก�ร

 จ�กผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงดังกล่�ว

คณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง สวทช. ได้พิจ�รณ�

ทบทวนผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผน และปัจจยัภ�ยในและ

ภ�ยนอก โดยมีมติให้ร�ยก�รคว�มเสี่ยงปีงบประม�ณ 

2561 จำ�นวน 6 ร�ยก�ร ยังคงกำ�หนดเป็นร�ยก�ร 
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คว�มเสี่ยงในปีงบประม�ณ 2562 และมี 1 ร�ยก�รให้

ติดต�มผลก�รดำ � เนินง�นต�มตัว ช้ี วัดที่ กำ �หนด  

(monitoring) คือ REO-4 ระบบ ICT ไม่ส�ม�รถให้

บริก�รได้อย่�งต่อเนือ่ง โดยได้กำ�หนดร�ยก�รคว�มเส่ียง

ปีงบประม�ณ 2562 รวม 8 ร�ยก�ร ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

(1)  RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒน�สร้�ง 

ผลกระทบตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด

(2)  RES-4 ก�รเช่ือมโยงกับพันธมติรเป้�หม�ย 

ไม่สัมฤทธิ์ผลต�มพันธกิจของ สวทช.

(3) RES-5 ก�รพัฒน�เขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (EECi) ไม่

สัมฤทธิ์ผลต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

(4)  RES-6 องค ์กรปรับตัวไม ่ทันต ่อก�ร 

เปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์

(5)  RES-7 ก�รเตรียมกำ�ลังคนเพื่อขับเคลื่อน 

Thailand 4.0 ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่

กำ�หนด

 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational 

Risk)

(6) REO-6 ไม่ส�ม�รถสร้�งให้มีก�รสนับสนุน

ก�รใช้เทคโนโลยีด้วยกลไก/เคร่ืองมือด�้น

ก�รเงิน (Tech Financing)

 ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk)

(7)  REF-1 ร�ยรับไม่เพียงพอต่อก�รดำ�เนิน

ง�นต�มพันธกิจ

 ความเส่ียงทางด้านการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ  

(Compliance Risk)

(8) REC-1 เสียชื่อเสียงจ�กก�รบริห�รกิจก�ร

หรือจ�กสื่อมวลชน
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 สวทช. มีนโยบ�ยด้�นก�รเปิดเผยข้อมูลของ

องค์กรต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 

พ.ศ. 2540 โดยกำ�หนดให้มีศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

เพ่ือให ้ประช�ชนมีโอก�สรับรู ้ข ้อมูลข ่�วส�รและ 

ก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ขององค์กร รวมทั้ง สวทช. ได ้

เข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�หน่วยง�นต้นแบบในก�รจัดตั้ง 

ศนูยข้์อมูลข่�วส�รของร�ชก�รให้เปน็หน่วยง�นตน้แบบ

ในส่วนกล�งระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวงหนึ่ง 

หน่วยง�นต้นแบบ) ซ่ึงศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ  

ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยง�นต้นแบบของกระทรวง 

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร ์ วิจัยและนวัตกรรม  

(กระทรวงวิทย�ศ�สตร ์และเทคโนโลยี ประจำ�ป ี

งบประม�ณ 2557-2559 ในขณะนั้น) 

 ปีงบประม�ณ 2561 สวทช. มผีลก�รดำ�เนนิง�น

ที่สำ�คัญ ดังนี้ (1) ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รที่จัดเตรียมไว้ 

อ�ทิ ข้อมลูประก�ศร�ค�กล�ง ประกวดร�ค� สอบร�ค� 

ร�ยช่ือผู้ชนะก�รเสนอร�ค� สรุปผลก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง 

ร�ยเดือน ข ้อมูลข ่ �วส�รต�มเกณฑ ์ม�ตรฐ�น 

คว�มโปร่งใสและตัวช้ีวัดคว�มโปร่งใสของหน่วยง�น 

และข้อมูลข่�วส�รที่เก่ียวกับโครงก�รวิจัยที่ ใช้เงิน 

งบประม�ณ โดยมีสถิติก�รเข้�ชมศูนย์บริก�รข้อมูล 

ข่�วส�ร สวทช. ผ่�นเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/

th/nstda-oic จำ�นวน 3,202 ครั้ง และ (2) ให้บริก�ร

ตอบคำ�ถ�มผ่�น info@nstda.or.th โดยให้บริก�ร 

ตอบคำ�ถ�ม แนะนำ� และช่วยค้นคว ้�ข ้อมูลท�ง

วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ข้อมูลด้�น

ก�รบริก�ร ผลง�นวิจัยและพัฒน�ของ สวทช. ตลอดทั้ง 

องค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตร อุตส�หกรรม และคว�มรู้ ใน

ด้�นต่�ง ๆ  จำ�นวน 78 คำ�ถ�ม จำ�แนกเป็นประเภทคำ�ถ�ม 

ได้ดังนี้ วิจัยและพัฒน� จำ�นวน 11 คำ�ถ�ม บริก�ร

วิเคร�ะห์/ทดสอบ จำ�นวน 7 คำ�ถ�ม พัฒน�ธุรกิจ/

ถ่�ยทอดเทคโนโลยี/ปรึกษ�อุตส�หกรรม/ก�รขอรับรอง

ธุรกิจ/ภ�ษี 300% จำ�นวน 6 คำ�ถ�ม และอื่น ๆ เช่น 

อบรม สัมมน� ฝึกง�น สมัครง�น ทุนวิจัย ระเบียบพัสดุ 

(จดัซ้ือ จดัจ้�ง ประกวดร�ค�) และบริก�รพืน้ทีเ่ช่� (key 

account) จำ�นวน 54 คำ�ถ�ม

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำาปีงบประมาณ 2561  
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

1 3 Biotech Effects of alkaline catalysts on acetone-based organosolv pretreatment of rice 

straw

2 3 Biotech Fractionation of lignocellulosic biopolymers from sugarcane bagasse using formic 

acid-catalyzed organosolv process

3 AAPS PharmSciTech Apoptosis induction and antimigratory activity of andrographolide analog  

(3A.1)-incorporated self-assembled nanoparticles in cancer cells

4 AAPS PharmSciTech Development of chitosan-based pH-sensitive polymeric micelles containing 

curcumin for colon-targeted drug delivery

5 AAPS PharmSciTech Dry formulations enhanced mucoadhesive properties and reduced cold chain 

handing of influenza vaccines

6 ACS Applied Materials and 

Interfaces

On the role of sulfur for the selective electrochemical reduction of CO
2
 to formate 

on CuS
x
 catalysts

7 ACS Applied Materials and 

Interfaces

Piezoelectric-induced triboelectric hybrid nanogenerators based on the ZnO 

nanowire layer decorated on the Au/polydimethylsiloxane-Al structure for  

enhanced triboelectric performance

8 ACS Inorganic Chemistry Stabilization mechanism of the tetragonal structure in a hydrothermally  

synthesized BaTiO
3
 nanocrystal

9 ACS Sensors Dual-analyte fluorescent sensor based on [5]helicene derivative with super large 

stokes shift for the selective determinations of Cu
2+
 or Zn

2+
 in buffer solutions and 

its application in a living cell

10 ACS Sustainable Chemistry 

and Engineering

Urethane-linked imidazole-cellulose Microcrystals: Synthesis and Their Dual 

Functions in Adsorption and Naked Eye Sensing with Colorimetric Enhancement 

of Metal Ions

11 Acta Chiropterologica The wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchannan, 1800) feeds 

mainly on brown planthoppers in rice fields of central Thailand

12 Acta Materialia Nano-phase separation sintering in nanostructure-stable vs. bulk-stable alloys

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

photosynthesis-related adaptations to drought stress

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
จำานวน 546 เรื่อง

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 546 เร่ือง

Publications in
Top Journal Percentiles

Publications in
top 10% journals

by CiteScore Percentile

Outputs in
Top Citation Percentiles
Publications in
top 10% most 
cited worldwide

Thailand 20.9% Thailand 10.3%

ท่ีมา: ฐานข้อมูล SciVal ณ 4 ต.ค. 61

27.6%

NSTDA
72.4%

12.4%

NSTDA
87.6%
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

14 Advanced Materials 2D porous TiO
2
 single-crystalline nanostructure demonstrating high  

photo-electrochemical water splitting performance

15 Advanced Materials Interfaces Plasma etched nanosphere conductivity inverted lithography (PENCIL): a facile 

fabrication of size tunable gold disc array on ITO coated glass

16 Advances in Materials Science 

and Engineering

Deproteinization of nonammonia and ammonia natural rubber latices by  

ethylenediaminetetraacetic acid

17 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

18 AIDS Research and Human 

Retroviruses

External quality assessment scheme for HIV-1 drug resistance genotyping in 

Thailand

19 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

20 American Journal of Medical 

Genetics Part A

Isolated dentinogenesis imperfecta with glass‐like enamel caused by COL1A2 

mutation

21 Amphibia-Reptilia Space fit for a king: spatial ecology of king cobras (Ophiophagus hannah) in 

Sakaerat Biosphere Reserve, Northeastern Thailand

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

acids for tuberculosis detection

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

electrochemical immunosensor

24 Analytical chemistry Highly sensitive and exceptionally wide dynamic range detection of ammonia gas 

by indium hexacyanoferrate nanoparticles using FTIR spectroscopy

25 Annals of Clinical Microbiology 

and Antimicrobials

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

kanamycin-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical strain

26 Annals of Laboratory Medicine Comparison of four human papillomavirus genotyping methods: next-generation 

sequencing, INNO-LiPA, electrochemical DNA chip, and nested-PCR

27 Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy

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

drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolated in Thailand 

28 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

29 Antiviral therapy Association of vitamin-D-related genetic variations and treatment response to 

pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B

30 Applied Biochemistry and 

Biotechnology

Expression and extracellular secretion of endo-glucanase and xylanase by 

Zymomonas mobilis

31 Applied Catalysis A: General Carbon-doped boron nitride nanosheet as a promising metal-free catalyst for NO 

reduction: DFT mechanistic study

32 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
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

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

the micronutrient hosts for agricultural application

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

converting methyl levulinate to γ-valerolactone

35 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

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

selective nitrite detection

37 Applied Surface Science Roles of cobalt doping on ethanol-sensing mechanisms of flame-spray-made SnO
2
 

nanoparticles−electrolytically exfoliated graphene interfaces

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

plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)

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

mortality syndrome (EMS)

40 Aquaculture Aurantiochytrium limacinum BCC52274 improves growth, hypo-salinity tolerance 

and swimming strength of Penaeus vannamei post larvae

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

(EHP)

42 Aquaculture Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA 

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

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

prawn Macrobrachium rosenbergii

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

PmYRP65 protein

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

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

isolated long before EMS/AHPND outbreaks

47 Aquaculture Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against acute 

hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)

48 Arabian Journal for Science 

and Engineering

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

Rubber Composites

49 Archives of Agronomy and 

Soil Science

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

using MgSO
4
 spraying and low temperature

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

drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis

51 Archives of Oral Biology Characterization of a bioactive Jagged1-coated polycaprolactone-based membrane 

for guided tissue regeneration

52 Archives of Oral Biology Diet-induced obesity, gut microbiota and bone, including alveolar bone loss

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

epidemic diarrhea virus
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

54 Archives of Virology Identification and production of mouse scFv to specific epitope of enterovirus71 

virion protein2 (VP2)

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

porcine circovirus type 2 in PK-
15
 cells

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

57 Asian Journal of Pharmaceuti-

cal Sciences

Preparation and characterization of nanoparticles from quaternized  

cyclodextrin-grafted chitosan associated with hyaluronic acid for cosmetics

58 Asian Pacific Journal of 

Allergy and Immunology

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

rhinitis

59 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)

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

cholera vaccine

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

62 Biochemical and Biophysical 

Research Communications

Anticancer activity of arborinine from Glycosmis parva leaf extract in human 

cervical cancer cells

63 BioEnergy Research Characteristics of lignin extracted from different lignocellulosic materials via 

organosolv fractionation

64 Biological Research Missing and overexpressing proteins in domestic cat oocytes following vitrification 

and in vitro maturation as revealed by proteomic analysis

65 Biomed Research International A simple scatter reduction method in cone-beam computed tomography for dental 

and maxillofacial applications based on Monte Carlo simulation

66 Biomed Research International Evolution of therapeutic antibodies, influenza virus biology, influenza, and influenza 

immunotherapy

67 Biomed Research International Immune escape mechanisms and future prospects for immunotherapy in  

neuroblastoma

68 BioMedical Engineering 

OnLine

Comparison of EEG measurement of upper limb movement in motor imagery 

training system

69 Bio-Medical Materials and 

Engineering

Effects of polycaprolactone-biphasic calcium phosphate scaffolds on enhancing 

growth and differentiation of osteoblasts

70 Bio-Medical Materials and 

Engineering

In vivo biocompatibility and degradation of novel Polycaprolactone-Biphasic 

Calcium phosphate scaffolds used as a bone substitute

71 Biomedicine and  

Pharmacotherapy

Anthocyanin-rich Riceberry bran extract attenuates gentamicin-induced 

 hepatotoxicity by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis in rats

72 Biomedicine and  

Pharmacotherapy

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

in diabetes

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

renewable calcium oxide based catalysts

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

glutamicum strain
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

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

husk to bioenergy using rice hull ash catalyst

76 Bioscience Reports Estrogen deprivation aggravates cardiac hypertrophy in non-obese type 2 diabetic 

Goto-kakizaki (GK) rats

77 Biosensors and Bioelectronics Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based  

sensor using a cobalt phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite

78 Biotechnol Biofuels Metabolic engineering of Pichia pastoris for production of isobutanol and isobutyl 

acetate

79 Biotropica High interannual variation in the diet of a tropical forest frugivore (Hylobates lar)

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

discovery from a genome-wide database

81 BMC Gastroenterology Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated 

interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients

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

single nucleotide polymorphism annotation on imputation outcome

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

case-control study

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

features and laboratory indicators: application of classification tree analysis

85 Breastfeeding Medicine Previous Adolescent Pregnancy and Breastfeeding Does Not Negatively Affect 

Bone Mineral Density at the Age of Peak Bone Mass

86 British Journal of Nutrition Energy restriction combined with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor exerts  

neuroprotection in obese male rats

87 Carbohydrate Polymers Cellulose ultrafine fibers embedded with titania particles as a high performance 

and eco-friendly separator for lithium-ion batteries

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

enhanced antibacterial activity and low cytotoxicity

89 Cardiovascular Therapeutics Comparisons of cardioprotective efficacy between fibroblast growth factor 21 and 

dipeptidyl peptidase‐4 inhibitor in prediabetic rats

90 Cardiovascular Therapeutics High‐dose Humanin analogue applied during ischemia exerts cardioprotection 

against ischemia/reperfusion injury by reducing mitochondrial dysfunction

91 Catalysis Letters Reduced temperature ammonia decomposition using Ni/Zr-Doped Al
2
O

3
 catalyst

92 Catalysis Today Profiling and catalytic upgrading of commercial palm oil-derived biodiesel fuels for 

high-blend fuels

93 Cell Calcium Early testosterone replacement attenuates intracellular calcium dyshomeostasis in 

the heart of testosterone-deprived male rats

94 Cellulose Chemistry and 

Technology

Chemical finishing of cotton fabric with silk fibroin and its properties

95 Ceramics International Surface layer characterizations and sintering time effect on electrical and giant 

dielectric properties of (In
0.05

Nb
0.05

)Ti
0
.
9
O

2
 ceramics
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96 Chemical Communications Li dopant induces moisture sensitive phase degradation of an all-inorganic 

CsPbI
2
Br perovskite

97 Chemical Biology and Drug 

Design

Novel bioactive peptides demonstrating anti‐dengue virus activity isolated from 

the Asian medicinal plant Acacia Catechu

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

in a carbon dioxide switchable system

99 Chemical Engineering Science Effects of temperature on methanol adsorption on functionalized graphite: 

Saturation of functional groups

100 Chemical Engineering Science NiAl
2
O

4
 spinel-type catalysts for deoxygenation of palm oil to green diesel

101 Chemical Engineering Science Recent membrane developments for CO
2
 separation and capture

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

fermentation using combinatorial medium with spent mushroom substrate

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

properties

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

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

105 ChemistrySelect Aminoquinoline‐salicylaldimine dyads as highly selective turn‐on fluorescent 

sensors for Zinc (II) ions

106 ChemMedChem Novel peroxides as promising anticancer agents with unexpected depressed 

antimalarial activity

107 ChemMedChem Potent inhibitors of Plasmodial serine hydroxymethyltransferase (SHMT) featuring 

a spirocyclic scaffold

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

enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength 

wastewater

109 ChemPhysChem Origin of Nb
2
O

5
 lewis acid catalysis for activation of carboxylic acids in the 

presence of a hard base

110 Chiang Mai Journal of Science Simple ITO surface treatments induced better performance for low cost organic 

solar cells

111 Chiang Mai Journal of Science Bifunctional water-repellent and fame-retardant cotton fabric coated with poly 

(methylhydrogen siloxane) and ammonium phosphate

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

maxima) residue

113 Chiang Mai Journal of Science Characterization of crystalline structure and thermostability of debranched 

chickpea starch-lauric acid complexes prepared under different complexation 

conditions

114 Chiang Mai Journal of Science Comparative analysis of protein profiles of toxic and non-toxic Jatropha curcas 

latex

115 Chiang Mai Journal of Science Cooperative decomposition of rice straw by co-cultivation of cellulolytic fungi

116 Chiang Mai Journal of Science Disintegration testing of biodegradable poly (L-lactide)/thermoplastic  

polyurethane melt blended films
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117 Chiang Mai Journal of Science Ethanol sensors fabricated from PdO/WO
3
 nanorods

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

119 Chiang Mai Journal of Science Highly-sensitive and selective nitric oxide sensor based on electrolytically 

exfoliated graphene/flame-spay-made SnO
2
 nanocomposite films

120 Chiang Mai Journal of Science In vitro cultivation of porcine chondrocytes on fully surface-modified  

polycaprolactone scaffold:Static versus dynamic cultures

121 Chiang Mai Journal of Science Investigation of Plasmodium vivax rhomboid-like protease 1 compared to 

Plasmodium falciparum rhomboid protease 1 in erythrocytic cycle

122 Chiang Mai Journal of Science Microstructure and thermoelectric properties of Bi
2
Te

3
 nanoplates prepared by 

sol-gel method

123 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

124 Chiang Mai Journal of Science Molecular taxonomy and characterization of thermotolerant komagataeibacter 

species for bacterial nanocellulose production at high temperatures

125 Chiang Mai Journal of Science Optimizing NaCl and KNO
3
 concentrations for high β-carotene production in 

photobioreactor by Dunaliella salina KU11 isolated from saline soil sample

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

hydroxide impregnation: effects of processing parameters

127 Chiang Mai Journal of Science Preparation and properties of polylactide bio-composites with surface-modified 

silica particles

128 Chiang Mai Journal of Science Preparation of crosslinked poly (lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres 

by phase inversion emulsification

129 Chiang Mai Journal of Science Process optimization of biomimetic calcium phosphate coating on 3D printed 

porous polyethylene by using statistical design of experiment

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

sweet corn (Zea mays var. saccharata)

131 Clinical Genetics Distal renal tubular acidosis caused by tryptophan‐aspartate repeat domain 72 

(WDR72) mutations

132 Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and 

Engineering Aspects

Effect of pH on fluorescence quenching of organic dyes by graphene oxide

133 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

134 Comparative Biochemistry and 

Physiology Part 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

135 Comparative Biochemistry and 

Physiology Part 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
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136 Comparative Biochemistry and 

Physiology Part B: Biochemistry 

and 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

137 Concurrency and Computation: 

Practice and Experience

Comparative analysis of coprocessors

138 Crustaceana Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface activities 

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

139 Crystal Growth and Design Control of polymorphism of metal-organic frameworks using mixed-metal 

approach

140 Current Medicinal Chemistry The influence of obese insulin-resistance on the outcome of the ischemia/

reperfusion insult to the heart

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

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

143 Desalination and Water 

Treatment

Effects of TiO
2
 on the laccase enzyme immobilization and the bisphenol-A removal 

of the ceramic membranes

144 Developmental and Compara-

tive Immunology

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

shrimp Penaeus monodon

145 Developmental and 

 Comparative Immunology

A novel white spot syndrome virus protein WSSV164 controls prophenoloxidases, 

PmproPOs in shrimp melanization cascade

146 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

147 Electrocatalysis Electrochemical immunoassay for Salmonella typhimurium based on an  

immuno‐magnetic redox label

148 Electrochimica Acta Ammonia strengthened graphene/CNT-wrapped polyaniline-nanofiber composites 

loaded with palladium nanoparticles for coin cell supercapacitors

149 Emerging Infectious Diseases Influenza A(H9N2) virus, Myanmar, 2014–2015

150 Emerging Infectious Diseases Outbreaks of tilapia lake virus infection, Thailand, 2015–2016

151 Emerging Infectious Diseases Global spread of norovirus GII.17 Kawasaki 308, 2014–2016

152 Emerging Microbes and 

Infections

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

genome replication and transcription and innate immune antagonism

153 Energy and Fuels Alternative hydrocarbon biofuel production via hydrotreating under a synthesis gas 

atmosphere

154 Energy and 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

155 Energy Conversion and 

Management

Catalytic performance enhancement of CaO by hydration-dehydration process for 

biodiesel production at room temperature

156 Energy Conversion and 

Management

Deoxygenation of oleic acid under an inert atmosphere using molybdenum 

oxide-based catalysts
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157 Energy Conversion and 

Management

Direct synthesis of dimethyl ether from CO
2
 hydrogenation over novel hybrid 

catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO
2
 catalyst admixed with WO

x
/Al

2
O

3
 catalysts: 

Effects of pore size of Al
2
O

3
 support and W loading content

158 Energy Conversion and 

Management

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

Experimental and numerical analysis

159 Environmental and  

Experimental Botany

Photosynthetic responses and identification of salt tolerance genes in a  

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

160 Environmental Technology Enhanced solar water disinfection using ZnO supported photocatalysts

161 ETRI Journal Dynamic probabilistic caching algorithm with content priorities for content-centric 

networks

162 EURASIP Journal on Audio, 

Speech, and Music Processing

Classification-based spoken text selection for LVCSR language modeling

163 EURASIP Journal on Wireless 

Communications and 

Networking

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

information

164 European Journal of Nutrition Chronic treatment with prebiotics, probiotics and synbiotics attenuated cardiac 

dysfunction by improving cardiac mitochondrial dysfunction in male obese 

insulinresistant rats

165 European Journal of organic 

chemistry

Total synthesis and cytotoxic activity of 5′‐hydroxyzearalenone and  

5′β‐hydroxyzearalenone

166 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

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

degradation and environmental applications

168 EXCLI Journal Comparative proteomics analysis of Neisseria gonorrhoeae strains in response to 

extended-spectrum cephalosporins

169 Experimental Biology and 

Medicine

Cardiac complications in beta-thalassemia: from mice to men

170 FEBS Open Bio Identification of reference genes for circulating long noncoding RNA analysis in 

serum of cervical cancer patients

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

yeast Ogataea thermomethanolica

172 FEMS Microbiology Letters The reducing clade IIb polyketide synthase PKS
14
 acts as a virulence determinant 

of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana

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

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

shrimp Penaeus monodon

175 Fish and Shellfish Immunology Comparative proteomic analysis of hepatopancreas in Macrobrachium rosenbergii 

responded to Poly (I: C)

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

which can be inhibited by sulfated galactan
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177 Fish and Shellfish Immunology Extract from the fermented soybean product Natto inhibits Vibrio biofilm formation 

and reduces shrimp mortality from Vibrio harveyi infection

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

shrimp cell line (Penaeus monodon)

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

WSSV134 to control apoptosis in white spot syndrome virus infection

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

181 Fitoterapia Miscellaneous lanostane triterpenoids with cytotoxicities from fruiting bodies of the 

basidiomycete Stereum sp.

182 Food and Bioproducts 

Processing

Hydrolysis of eucalyptus wood chips under hot compressed water in the presence 

of sulfonated carbon-based catalysts

183 Food and Function Brown rice and retrograded brown rice alleviate inflammatory response in dextran 

sulfate sodium (DSS)-induced colitis mice

184 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

185 Food Science and  

Biotechnology

Characterization of pectin extracted from banana peels of different varieties

186 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

187 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

188 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

189 Fungal Biology Culture degeneration in conidia of Beauveria bassiana and virulence determinants 

by proteomics

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

Thailand assessed by a culture-dependent approach

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

species

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

Ophiocordyceps fungal pathogens

193 Fungal Ecology Experimental infection of the ant Polyrhachis furcata with Ophiocordyceps reveals 

specificity of behavioural manipulation

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

195 Gene Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides 

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

196 General Physiology and 

Biophysics

Proteomic analysis of human glutathione transferase omega (hGSTO1) stable 

transfection in a 6-hydroxydopamine-induced neuronal cells
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197 Genomics Detection and validation of EST-SSR markers associated with sugar-related traits 

in sugarcane using linkage and association mapping

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

Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach

199 Geomicrobiology Bacterial diversity and phylogenetic analysis of type II polyketide synthase gene 

from manao-pee cave, Thailand

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

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

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

erythroblasts

202 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

203 IEEE Communications Surveys 

and Tutorials

NFV security survey: from use case driven threat analysis to state-of-the-art 

countermeasures

204 IEEE Sensors Journal ZnO/ZnS core-shell nanostructures for low-concentration NO
2
 sensing at room 

temperature

205 IEEE Transactions on 

Reliability

Optimal system design and sequential preventive maintenance under uncertain 

aperiodic-changing stresses

206 IEICE Transactions on 

Information and Systems

A comparative study of rule-based inference engines for the semantic web

207 IEICE Transactions on 

Information and Systems

An ontology-based approach to supporting knowledge management in  

government agencies: a case study of the thai excise department

208 IEICE Transactions on 

Information and Systems

Collaborative ontology development approach for multidisciplinary knowledge: a 

scenario-based knowledge construction system in life cycle assessment

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

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

fungal taxa

211 In Vivo Novel potential biomarkers for Opisthorchis viverrini infection and associated 

cholangiocarcinoma

212 Indian Journal of Animal 

Research

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

of dairy heifers

213 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

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

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

sugarcane bagasse

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

process for high lactic acid titer from sugarcane bagasse

217 Infection Genetics and 

Evolution

The full-length genome characterization, genetic diversity and evolutionary 

analyses of Senecavirus A isolated in Thailand in 2016
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218 Inorganic Chemistry Polymerization of ε-caprolactone using bis(phenoxy)-amine aluminum complex: 

deactivation by lactide

219 Integrated Ferroelectrics Dielectric and ferroelectric properties of Pb(Fe
1/2

 Nb
1/2

)O
3
 modification on  

Pb(Zr
0.52

Ti
0.48

)O
3
 ceramics

220 Integrated Ferroelectrics Effect of ZnO addition on ferroelectric properties of 0.94Pb(Fe
1/2

Nb
1/2

)O
3
- 

0.06PbTiO
3
 and 0.9Pb(Fe

1/2
Nb

1/2
)O

3
-0.1PbTiO3 ceramics

221 International Communications 

in Heat and Mass Transfer

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

microchannel heat sink

222 International Communications 

in Heat and Mass Transfer

Prediction of frictional pressure drop of R134a during condensation inside smooth 

and corrugated tubes

223 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

224 The 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

225 International Journal of 

Automotive Technology

Injection characteristics of palm methyl ester blended with diesel using zuech’s 

chamber

226 International Journal of 

Damage Mechanics

Elastic-plastic fracture mechanics approach for stress corrosion cracking of nickel 

aluminium bronze under ammonia-containing artificial seawater

227 International Journal of Food 

Properties

Physicochemical and emulsifying properties of mung bean protein isolate as 

influenced by succinylation

228 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

229 International Journal of Food 

Sciences and Nutrition

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

products

230 International Journal of 

Geomate

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

Table-top product as a practical prototype

231 International Journal of 

Hematology

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

in β0
-thalassemia/HbE disease

232 International Journal of 

Hydrogen Energy

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

synthesis from carbon dioxide and hydrogen

233 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

234 International Journal of 

Hydrogen Energy

Reversible hydrogen sorption and kinetics of hydrogen storage tank based on 

MgH
2
 modified by TiF

4
 and activated carbon

235 International Journal of 

Minerals Metallurgy and 

Materials

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

injection moulding
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236 International Journal of 

Peptide Research and 

Therapeutics

A novel anti-cancer peptide extracted from Gynura pseudochina rhizome: 

cytotoxicity dependent on disulfide bond formation

237 International Journal of 

Peptide Research and 

Therapeutics

BAMP-28 antimicrobial peptide against different MALDI biotype of carbapenam 

resistant Enterobacteriaceae

238 International Journal of 

Pharmaceutics

Controllable encapsulation of α-mangostin with quaternized β-cyclodextrin grafted 

chitosan using high shear mixing

239 International Journal of 

Pharmaceutics

Efficiency of resveratrol-loaded sericin nanoparticles: promising bionanocarriers for 

drug delivery

240 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

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

microphyllus Lindl.) in Thailand

241 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

Amycolatopsis silviterrae sp. nov., isolated from forest soil

242 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

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

Trichosporonales isolated in Thailand

243 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

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

roots of Globba winitii C. H. Wright

244 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

Pseudonocardia mangrovi sp. nov., isolated from soil

245 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology

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

(Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f.)

246 International Journal on 

Document Analysis and 

Recognition (IJDAR)

Recognition-based character segmentation for multi-level writing style

247 Journal of Maternal-Fetal & 

Neonatal Medicine

Fetal hemoglobin Bart’s hydrops fetalis: pathophysiology, prenatal diagnosis and 

possibility of intrauterine treatment

248 Journal of Molecular Graphics 

and Modelling

Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures 

of azo-dye-based molecules on anatase TiO
2
 surface for dye-sensitized solar cell 

applications

249 Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry

Revisiting the problem of using methylene blue as a model pollutant in  

photocatalysis: The case of InVO
4
/BiVO

4
 composites

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

251 Journal of Agricultural and 

Food Chemistry

Anti-proliferative and anti-inflammatory lanostane triterpenoids from the polish 

edible mushroom Macrolepiota procera
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252 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

253 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

254 Journal of Alloys and 

Compounds

AlSi
2
Sc

2
 intermetallic formation in Al-7Si-0.3Mg-xSc alloys and their effects on 

as-cast properties

255 Journal of Alloys and 

Compounds

Microstructural control by substrate heating in Pulse-DC sputtering induced 

thermoelectric Ge
2
Sb

2
Te

5
 thin films

256 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

257 Journal of Applied Microbiology Genome characterization of piscine ‘Scale drop and Muscle Necrosis  

syndrome’-associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence  

determinants

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

fisheri on melanogenesis in B16F10 melanoma cells

259 Journal of Applied Phycology The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of Halimeda 

macroloba

260 Journal of Applied Polymer 

Science

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

Mechanical and thermal properties

261 Journal of Applied Polymer 

Science

Influence of halloysite nanotube on properties of tire tread compounds filled with 

silica and carbon black hybrid filler

262 Journal of Applied Polymer 

Science

Properties of natural rubber filled with untreated and treated spent coffee grounds

263 Journal of Biological Chemistry Aberrant fatty acid metabolism in skeletal muscle contributes to insulin resistance 

in zinc transporter 7 (Znt7)-knockout mice

264 Journal of Bioscience and 

Bioengineering

Characterization of cellulolytic microbial consortium enriched on Napier grass 

using metagenomic approaches

265 Journal of Bioscience and 

Bioengineering

Development of tailor-made synergistic cellulolytic enzyme system for  

saccharification of steam exploded sugarcane bagasse

266 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

267 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

268 Journal of Cardiovascular 

Pharmacology

T-type and L-type calcium channel blockers for the treatment of cardiac iron 

overload: an update

269 Journal of Cell Science Loss of CAMSAP3 promotes EMT via the modification of microtubule-Akt 

machinery
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270 Journal of Cellular and 

Molecular Medicine

Roles of mitochondrial dynamics modulators in cardiac ischaemia/reperfusion 

injury

271 Journal of Cellular Biochemistry Biphasic effect of ATP on In vitro mineralization of dental pulp cells

272 Journal of Cellular Biochemistry Intermittent compressive force induces human mandibular‐derived osteoblast 

differentiation via WNT/β‐catenin signaling

273 Journal of Cellular Physiology Effects of electrical stimulation on cell proliferation and apoptosis

274 Journal of Cleaner Production Applying social life cycle assessment in the Thai sugar industry: challenges from 

the field

275 Journal of Cleaner Production Comparative study of in-situ catalytic pyrolysis of rice husk for syngas production: 

Kinetics modelling and product gas analysis

276 Journal of Cleaner Production Comparative waste management options for rigid polyurethane foam waste in 

Thailand

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

278 Journal of Clinical  

Neuroscience

Alterations of brain activity in fibromyalgia patients

279 Journal of Crystal Growth Twin InSb/GaAs quantum nano-stripes: Growth optimization and related properties

280 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

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

tropical forest diversity

282 Journal of Electroanalytical 

Chemistry

Highly viscous composite gel electrolyte based on cellulose acetate and  

nanoparticles

283 Journal of Endocrinology Vildagliptin and caloric restriction for cardioprotection in pre-diabetic rats

284 Journal of Environmental 

Engineering

Effects of operating pressure on granular sludge flotation mechanism inside an 

anaerobic upflow reactor

285 Journal of Fiber Science and 

Technology

Microhole formation behavior of polypropylene film using CO
2
 laser irradiation

286 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

287 Journal of Food Processing 

and Preservation

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

solar‐dryer designs

288 Journal of Food Science and 

Technology

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

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in pork products

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

H
2
O

2
-induced oxidative stress and lipid peroxidation in human ECV304 cells

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

secretion of nonstructural protein 1 of dengue virus

291 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
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292 Journal of Heterocyclic 

Chemistry

Curcuminoids in multi‐component synthesis

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

and a COL1A2 mutation 

294 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

295 Journal of Lightwave  

Technology

Design and characterization low-loss modes in dielectric-coated hollow-core  

waveguides at THz frequency

296 Journal of Luminescence A spectroscopic study of indigo dye in aqueous solution: A combined  

experimental and TD-DFT study

297 Journal of Luminescence An 8-aminoquinoline derivative as a molecular platform for fluorescent sensors for 

Zn(II) and Cd(II) ions

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

explosives detection: Experimental and theoretical studies

299 Journal of Luminescence Salicylicylphenylacetylene fluorophore mixed with graphene oxide for selective 

lysozyme detection

300 ASME Journal of Manufacturing  

Science and Engineering

Formability prediction for tube hydroforming of stainless steel 304 using damage 

mechanics model

301 Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics

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

electrochemical oxygen evolution reaction

302 Journal of Mechanical Science 

and Technology

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

spiral microchannels

303 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

304 Journal of Molecular Modeling Effects of shape, size, and pyrene doping on electronic properties of graphene 

nanoflakes

305 Journal of Nanoparticle 

Research

Preparation of TiO2-loaded electrospun fibers of polylactide/poly(vinylpyrrolidone) 

blends for use as catalysts in epoxidation of unsaturated oils

306 Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology

Investigation of functional graphene/cypermethrin pesticide molecules by using 

density functional theory calculation

307 Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology

Preparation, characterization and oxidation stability of polyethylene coated 

nanocrystalline VO
2
 particles and the thermo-chromic performance of EVA/VO

2
@

PE composite film

308 The Journal of Organic 

Chemistry

Organocatalytic visible light enabled S
N
Ar of heterocyclic thiols: a metal-free 

approach to 2-aminobenzoxazoles and 4-aminoquinazolines

309 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

310 Journal of Pharmacological 

Sciences

Cellular mechanisms underlying the inhibitory effect of flufenamic acid on chloride 

secretion in human intestinal epithelial cells
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311 Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry

Novel visible-light-driven BiFeO
3
-Bi

2
WO

6
 nanocomposites toward degradation of 

dyes

312 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

313 Journal of Physics and 

Chemistry of Solids

Synergistic effects of transition metal halides and activated carbon nanofibers on 

kinetics and reversibility of MgH
2

314 Journal of Plant Biotechnology In vitro photoautotrophic acclimatization, direct transplantation and ex vitro 

adaptation of rubber tree (Hevea brasiliensis)

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

sativa L.)

316 Journal of Polymer Science 

Part A: Polymer Chemistry

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

chemosensor for ferric ion 

317 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

318 The Journal of Supercomputing A hybrid GPU cluster and volunteer computing platform for scalable deep learning

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

switchable solution

320 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

321 Journal of the Electrochemical 

Society

Disodium terephthalate ultrafine fibers as high performance anode material for 

sodium-ion batteries under high current density conditions

322 Journal of the Japan  

Petroleum Institute

Effect of single-walled carbon nanotube catalysts on hydrothermal pretreatment of 

cellulose

323 Journal of the Korean Physical 

Society

Enhanced specific capacitance of an electrophoretic deposited MnO
2
-carbon 

nanotube supercapacitor

324 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

325 Journal of the World  

Aquaculture Society

Update on early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease by 

April 2018

326 Journal of Vector Borne 

Diseases

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

327 Journal of Vinyl and Additive 

Technology

Effects of analcime zeolite synthesized from local pottery stone as nucleating 

agent on crystallization behaviors and mechanical properties of isotactic  

polypropylene

328 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

329 KGK-Kautschuk Gummi 

Kunststoffe

Preparation of In situ silica filled natural rubber by sol-gel reaction of sodium 

silicate in natural rubber latex
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330 Laboratory Medicine Molecular diagnosis of solute carrier family 4 member 1 (SLC4A1) mutation– 

related autosomal recessive distal renal tubular acidosis

331 LWT - Food Science and 

Technology

Antimicrobial biodegradable food packaging impregnated with Bacteriocin 7293 for 

control of pathogenic bacteria in pangasius fish fillets

332 Maejo International Journal of 

Science and Technology

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

exploratory study in Thailand

333 Magnetic Resonance in 

Medicine

Dynamic 2D self‐phase‐map Nyquist ghost correction for simultaneous  

multi‐slice echo planar imaging

334 Magnetic Resonance Materials 

in Physics, Biology and 

Medicine

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

imaging of colorectal cancer

335 Malaria Journal Prevalence of asymptomatic Plasmodium infections with sub-microscopic parasite 

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

elimination

336 Materials and 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

337 Materials Chemistry and 

Physics

Improved CeCuO
x
 catalysts for toluene oxidation prepared by aqueous cationic 

surfactant precipitation method

338 Materials Chemistry and 

Physics

Insights into binding mechanism of silver/titanium dioxide composites for 

enhanced elemental mercury capture

339 Materials Research Express High-calcium fly ash recovery from wet-stored condition and its properties

340 Materials Research Express Melamine-formaldehyde microcapsules filled sappan dye modified polypropylene 

composites: encapsulation and thermal properties

341 Materials Science and 

Engineering: A

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

342 Materials Science and 

Engineering: C

Antiviral activity of multifunctional composite based on TiO
2
-modified hydroxyapatite

343 Mathematical Biosciences An elastic model of DNA under thermal induced stress

344 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

345 Microbes and Infection Analysis of anti-zika virus antibodies in the Thai population.

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

347 Microbial Pathogenesis Evaluation of antibacterial potential of mangrove sediment-derived actinomycetes

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

nodule” syndromes in ornamental Siamese fighting fish, Betta splendens

349 MicrobiologyOpen Dynamics of coral-associated microbiomes during a thermal bleaching event

350 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
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351 Micromachines The Viability of single cancer cells after exposure to hydrodynamic shear stresses 

in a spiral microchannel: a canine cutaneous mast cell tumor model

352 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

353 Microscopy Research and 

Technique

Structural investigations on green culms and charcoal of Bambusa multiplex

354 Mitochondrion Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction initiated by 

oxidative stress by decreasing complex I activity

355 Mobile Information Systems Robust system design using BILP for wireless indoor positioning systems

356 Molecular Nutrition and Food 

Research

β‐Cryptoxanthin exerts greater cardioprotective effects on cardiac ischemia‐ 
reperfusion injury than astaxanthin by attenuating mitochondrial dysfunction in 

mice

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

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

thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica

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

(Nilaparvata lugens Stål) resistance in rice cultivar Rathu Heenati

360 Molecular Ecology A genome scan of diversifying selection in Ophiocordy ceps zombie‐ant fungi 

suggests a role for enterotoxins in co‐evolution and host specificity 

361 Molecular Therapy Nucleic 

Acids

Thermoresponsive bacteriophage nanocarrier as a gene delivery vector targeted to 

the gastrointestinal tract

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

pathway of essential amino acid L-leucine

363 MycoKeys New nematicidal and antimicrobial secondary metabolites from a new species in 

the new genus, Pseudobambusicola thailandica

364 Mycologia Disentangling cryptic species with isaria-like morphs in Cordycipitaceae

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

from Thailand

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

parasitic fungus Gibellula gamsii

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

Nymphaea stellata

368 Nanomedicine: Nanotechnology, 

Biology and Medicine

Paper-based immunosensor with signal amplification by enzyme-labeled  

anti-p16
INK4a

 multifunctionalized gold nanoparticles for cervical cancer screening

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

halloysites for CO
2
 reforming of methane 

370 Nanoscale Zwitterionic peptide-capped gold nanoparticles for colorimetric detection of Ni
2+ 

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

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

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

Ganoderma australe
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373 Natural Product Research Maleic anhydride and chromone derivatives from the endophytic fungus BCC 

54265 (Botryosphaeriaceae)

374 Natural Product Research. 

Formerly Natural Product 

Letters

Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea rhodomycinica 

NR4-ASC07
T

375 Nature Immunology Germline bias dictates cross-serotype reactivity in a common dengue-virus- 

specific CD8
+
 T cell response

376 NeuroImage Quantitative susceptibility mapping using deep neural network: QSMnet

377 Neuroscience Letters Hyperglycemia induced the Alzheimer’s proteins and promoted loss of synaptic 

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

378 New Journal of Chemistry Catalytic reduction mechanism of deoxygenation of NO via the CO-reaction 

pathway using nanoalloy Ag
7
Au

6
 clusters: density functional theory investigation 

379 New Journal of Chemistry Colorimetric and fluorescent sensing of a new FRET system via [5]helicene and 

rhodamine 6G for Hg
2+
 detection 

380 New Journal of Chemistry Novel Cu
2+
-specific “Turn-ON” fluorescent probe based on [5]helicene with very 

large Stokes shift and its potential application in living cells 

381 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

382 Notulae Botanicae Horti 

Agrobotanici Cluj-Napoca

Physiological responses under drought stress of improved drought-tolerant rice 

lines and their parents

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

expression in human periodontal ligament cells

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

detection of formic acid vapor and metal ions

385 Optics and Laser Technology Excitation of multi-order guided mode resonance for multiple color fluorescence 

enhancement

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

387 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

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

truxene-carbazole-pyrene triads

389 Packaging Technology and 

Science

Effect of biaxial‐simultaneous stretching conditions on OTR and CO
2
 permeation 

of CO
2
 laser perforated poly(lactic acid) film 

390 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

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

virulence protein from the shrimp microsporidian, Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP)

392 Parasitology Intermational Characterization of Plasmodium knowlesi dihydrofolate reductase-thymidylate 

synthase and sensitivity to antifolates
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393 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

394 Pediatric Surgery International Elevated serum heat shock protein 70 and liver stiffness reflect hepatic  

dysfunction and severity in postoperative biliary atresia

395 Pediatrics International Effectiveness of neurofeedback versus medication for attention-deficit/hyperactivity 

disorder

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

Thai cohort study

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

from fetal liver and adult peripheral blood

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

samples using the HPV GenoArray Diagnostic assay

399 PeerJ Diversity of bacterial communities on the facial skin of different age-group Thai 

males

400 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

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

cadmium stress in Escherichia coli as revealed by proteomics analysis

402 PeerJ Respiratory syncytial virus genotypes NA1, ON1, and BA
9
 are prevalent in 

Thailand, 2012–2015

403 Persoonia Fungal Planet description sheets: 625–715

404 Photochemical and  

Photobiological Sciences

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

of photocatalysis

405 Photosynthetica Seasonal variation in photosynthesis performance of cassava at two different 

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

406 Physical Chemistry Chemical 

Physics

Influence of hydrogen spillover on Pt-decorated carbon nanocones for enhancing 

hydrogen storage capacity: A DFT mechanistic study

407 Physical Chemistry Chemical 

Physics

Enhancement of the selectivity of MXenes (M
2
C, M = Ti, V, Nb, Mo) via  

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

408 Physica Status Solidi Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed‐Aerosol 

CH
3
NH

3
PbI

3
 Perovskite Crystals

409 Physical Communication Performance of a frequency-domain OFDM-frame detector

410 Physiological Research Liraglutide preserves intracellular calcium handling in isolated murine myocytes 

exposed to oxidative stress

411 Phytochemistry Antimicrobial activity and cytotoxicity of xanthoquinodin analogs from the fungus 

Cytospora eugeniae BCC42696

412 Phytochemistry Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp. PSU-H41, an 

endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf

413 Phytochemistry γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus 

sclerotiorum PSU-RSPG178
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414 Phytochemistry Letters Antagonistic metabolites produced by the fungus Curvularia sp. BCC52426 

against Aspergillus sp. BCC51998

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

BCC47066

416 Phytochemistry Letters Bioactive hydroanthraquinones from endophytic fungus Nigrospora sp. BCC 47789

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

Ophiocordyceps sphecocephala BCC 2661

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

PSU-RSPG187

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

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

analogues

421 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

422 Phytopathology In silico analyses of rice thionin genes and the antimicrobial activity of  

OsTHION15 against phytopathogens

423 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

424 Plant Foods for Human 

Nutrition

Potential prebiotic oligosaccharide mixtures from acidic hydrolysis of rice bran and 

cassava pulp

425 Plant Physiology and 

Biochemistry

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

genes in durian pulp during ripening

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

deficit condition

427 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

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

drastically different seroprevalence

429 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

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

fruit Platymitra macrocarpa (Annonaceae)

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

Thailand between 2010 and 2015

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

between 2016 and 2017 in Thailand
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433 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

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

RNA dependent RNA polymerase activities

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

2010 and 2016

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

against Dermatophagoides pteronyssinus allergy

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

major

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

of a multi-virus infection

439 PLoS One Neuraminidase inhibitor susceptibility and neuraminidase enzyme kinetics of 

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

440 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

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

hepatic cell lines

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

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

and movement patterns in king cobras

444 Polymer Engineering and 

Science

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

organosilane

445 Polymer for Advanced 

technologies

Chemomechanical and morphological properties with proliferation of keratinocyte 

cells of electrospun poyhydroxyalkanoate fibers incorporated with essential oil

446 Prenatal Diagnosis Fetal isovolumetric time intervals as a marker of abnormal cardiac function in fetal 

anemia from homozygous alpha thalassemia‐1 disease

447 Preparative Biochemistry and 

Biotechnology

Photoautotrophic cultivating options of freshwater green microalgal Chlorococcum 

humicola for biomass and carotenoid production

448 Probiotics and Antimicrobial 

Proteins

Characterization and antibacterial activity against Helicobacter pylori of lactic acid 

bacteria isolated from Thai fermented rice noodle

449 Production and Operations 

Management

Using contingent markdown with reservation to profit from strategic consumer 

behavior

450 Protein Expression and 

Purification

Purification, characterization, and stabilization of alcohol oxidase from Ogataea 

thermomethanolica

451 Proteomics Clinical  

Applications

Ubiquitin‐conjugating enzyme E2 L3 is downregulated by the chikungunya virus 

nsP2 Protease

452 Protoplasma Isolation, expression, and functional analysis of developmentally regulated plasma 

membrane polypeptide 1 (DREPP1) in Sporobolus virginicus grown under alkali 

salt stress
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453 Radio Science Automatic detection and classification of buried objects using ground‐ 
penetrating radar for counter‐improvised explosive devices

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

reconfigurable high power RF circuits

455 Prenatal Diagnosis Assessing the distribution, roosting site characteristics, and population of Pteropus 

lylei in Thailand

456 Rare Metals Mechanical properties of squeeze-cast Al–
7
Si–

0.3
Mg alloys with Sc-modified  

Fe-rich intermetallic compounds

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

types

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

monodon

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

synthesized by an ultrasonic-assisted sol-gel technique

460 Rheologica Acta Wall slip and multi-tier yielding in capillary suspensions

461 Rice Science Thai Hom Mali Rice: origin and breeding for subsistence rainfed lowland rice 

system

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

applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation

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

for N
2
O reduction by CO: a theoretical study

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

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

production

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

nanocomposite for selective electrochemical detection of dopamine

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

graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode

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

treatment

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

co-glycidyl methacrylate) colloidal particles conjugated with specific antibody

469 RSC Advances Mechanically robust, multifunctional and nanofibrous membranes for tuberculosis 

elimination

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

cassava pulp

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

triads on dye-sensitized solar cell performance

472 Rubber Chemistry and 

Technology

Effects of mixing parameters and their interactions on properties of carbon black 

filled styrene-butadiene rubber
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473 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

474 Science of the Total  

Environment

Assessment of ecosystem productivity damage due to land use

475 Science of the Total  

Environment

Enhanced micropollutant biodegradation and assessment of nitrous oxide 

concentration reduction in wastewater treated by acclimatized sludge  

bioaugmentation

476 Scientific Reports Glutathione S-transferase (GST) of American cockroach, Periplaneta americana: 

classes, isoforms, and allergenicity

477 Scientific Reports Human single chain-transbodies that bound to domain-I of non-structural protein 

5A (NS5A) of hepatitis C virus

478 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.)

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

isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients

480 Scientific Reports DPP-4 Inhibitor and estrogen share similar efficacy against cardiac ischemic- 

reperfusion injury in obese-insulin resistant and estrogen-deprived female rats

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

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

Thai Mycobacterium tuberculosis lineage 1 isolates

483 Scientific Reports Li
2
MnO

3
 domain size and current rate dependence on the electrochemical 

properties of 0.5Li
2
MnO

3
·0.5LiCoO

2
 cathode material

484 Scientific Reports Magnetic nanoparticle-reduced graphene oxide nanocomposite as a novel 

bioelectrode for mediatorless-membraneless glucose enzymatic biofuel cells

485 Scientific Reports Modeling and optimization of thermal conductivity and viscosity of MnFe
2
O

4
 

nanofluid under magnetic field using an ANN

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

HIV-infected cell membrane compared to host and HIV membranes

487 Scientific Reports Nanocarrier-mediated delivery of α-mangostin for non-surgical castration of male 

animals

488 Scientific Reports Oxidized carbon black: preparation, characterization and application in antibody 

delivery across cell membrane

489 Scientific Reports Prediction of cassava protein interactome based on interolog method

490 Scientific Reports Probing the phylogenomics and putative pathogenicity genes of 

Pythium insidiosum by oomycete genome analyses

491 Scientific Reports Restoring the impaired cardiac calcium homeostasis and cardiac function in iron 

overload rats by the combined deferiprone and N-acetyl cysteine

492 Scientific Reports The additive effects of atorvastatin and insulin on renal function and renal organic 

anion transporter 3 function in diabetic rats
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

493 Scientific Reports Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps 

militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysis

494 Scientific Reports Vitamin D supplementation improves serum markers associated with hepatic 

fibrogenesis in chronic hepatitis C patients: A randomized, double-blind,  

placebo-controlled study

495 Scientific Reports Water-soluble metalated covalent organic nanobelts with improved bioavailability 

for protein transportation

496 Sensors Coumarin probe for selective detection of fluoride ions in aqueous solution and its 

bioimaging in live cells

497 Sensors Verifying safety messages using relative-time and zone priority in vehicular ad hoc 

networks

498 Sensors and Actuators B: 

Chemical

Gold nanorods enhanced resonance Rayleigh scattering for detection of Hg
2+
 by 

in-situ mixing with single-stranded DNA

499 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

500 Sensors and Actuators B: 

Chemical

H
2
S sensing characteristics of Ni-doped CaCu

3
Ti

4
O

12
 films synthesized by a sol-gel 

method

501 Sensors and Actuators B: 

Chemical

Highly selective sub–10 ppm H
2
S gas sensors based on Ag-doped CaCu

3
Ti

4
O

12
 

films

502 Sensors and Actuators B: 

Chemical

Highly sensitive acetone sensors based on flame-spray-made La
2
O

3
-doped SnO

2
 

nanoparticulate thick films

503 Sensors and Actuators B: 

Chemical

Highly sensitive and selective detection of ethanol vapor using flame-spray-made 

CeO
x
-doped SnO

2
 nanoparticulate thick films

504 Sensors and Actuators B: 

Chemical

Investigation of silver nanorods as reusable SERS-active substrates for trace level 

detection of 2-MIB volatile organic compound

505 Solid State Ionics Electrodeposition of MnO
2 
on polypyrrole-coated stainless steel to enhance 

electrochemical activities in microbial fuel cells

506 Solid State Ionics Probing mechanisms for microbial extracellular electron transfer (EET) using 

electrochemical and microscopic characterisations

507 Solid-State Electronics Hybrid solar cells composed of perovskite and polymer photovoltaic structures

508 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

509 Starch - Stärke Effect of dry heat treatment with xanthan gum on physicochemical properties of 

different amylose rice starches

510 Starch - Stärke Pullulanase debranching of various starches upgrades the crystalline structure and 

thermostability of starch‐lauric acid complexes

511 Starch - Stärke Superabsorbent hydrogels from rice starches with different amylose contents

512 Studies in Mycology Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2

513 Studies in Mycology Novel and interesting Ophiocordyceps spp. (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales) 

with superficial perithecia from Thailand
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

514 Surface Review and Letters Growth time dependence on photoelectrochemical property of ZnO nanorods 

prepared by hydrothermal synthesis

515 Surface Review and Letters Reusability of sers-active surfaces based on gold-decorated hexagonal ZnO 

Nanorod used zinc sheet as template

516 Synlett A novel 
18
F-labeling method for the synthesis of [

18
F]-pPiperidine-containing 

ligands as potential PET radiotracers for σ receptors

517 Synthesis-Stuttgart An efficient one-step synthesis of dihydroquinoline and its application as a 

fluorescence sensor for selective detection of copper (II)

518 Talanta Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection

519 Talanta Simple and selective paper-based colorimetric sensor for determination of chloride 

ion in environmental samples using label-free silver nanoprisms

520 Telecommunication Systems Novel signal reproduction technique for improvement of UMTS/WCDMA  

communication jamming

521 Tetrahedron Letters Bioactive compounds from the scale insect fungus Conoideocrella tenuis BCC 

44534

522 Tetrahedron Letters Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum 

PSU-PSF14

523 Tetrahedron Letters Diphenyl ethers and indanones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis 

PSU-RSPG204

524 Tetrahedron Letters Diverted total synthesis of melodorinol analogues and evaluation of their cytotoxicity

525 Tetrahedron Letters N-Bromosuccinimide mediated synthesis of triazatruxenes from indoles

526 Tetrahedron Letters Pyridone alkaloids from the scale-insect pathogenic fungus Hypocrella discoidea 

BCC 71382

527 The Energy Journal Comparative techno-economic assessment and environmental impacts of rice 

husk-to-fuel conversion technologies

528 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

529 The Journal of Physical 

Chemistry C

Theoretical Insight into Catalytic Propane Dehydrogenation on Ni(111)

530 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

531 Theoretical Biology and 

Medical Modelling

Development of mathematical models for investigating the transmission dynamics 

of Zika virus disease

532 Theriogenology Formulation, physical, in vitro and ex vivo evaluation of nanomedicine-based 

chemosterilant for non-surgical castration of male animals

533 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
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ลำาดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

534 Toxicon Analysis of snake venom metalloproteinases from Myanmar Russell’s viper 

transcriptome

535 Transplant Infectious Disease Viral‐specific T‐cell response in hemorrhagic cystitis after haploidentical donor 

stem cell transplantation

536 Tuberculosis Tuberculosis determination using SERS and chemometric methods

537 Tumor Biology Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of 

its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma

538 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

539 Virology The avian influenza virus PA segment mediates strain-specific antagonism of 

BST-2/tetherin

540 Virus Research Coat protein complex I facilitates dengue virus production

541 Virus Research Drug repurposing of quinine as antiviral against dengue virus infection

542 VirusDisease High prevalence of coxsackievirus A2 in children with herpangina in Thailand in 

2015

543 Viruses The Accessory protein ORF3 contributes to porcine epidemic diarrhea virus 

replication by direct binding to the spike protein

544 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

545 World Journal of Hepatology Low bone mineral density and the severity of cholestasis in biliary atresia

546 Zootaxa Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium suphanense sp. nov. 

(Decapoda: Palaemonidae) from Thailand
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ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร จำานวน 188 คำาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์	143	ค�าขอ

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

27 เมษ�ยน 2558 1501002298 ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถก�รละล�ยนำ้�ของย�ในกลุ่ม NSAIDs โดยตัวรองรับซิลิก�ที่มีรูพรุนสองขน�ด

18 สิงห�คม 2560 1701004657 อุปกรณ์ติดต�มตำ�แหน่งก�รก้มศีรษะสำ�หรับผู้ป่วยหลังรับก�รผ่�ตัดจอประส�ทต�เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รรักษ�ผู้ป่วยที่เข้�รับก�รผ่�ตัดใส่แก๊สในลูกต�

5 กันย�ยน 2560 1701005062 แผ่นเส้นใยธรรมช�ติปลอดเชื้อและกรรมวิธีก�รผลิตแผ่นเส้นใย

3 ตุล�คม 2560 1701005937 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบแผ่นหย�บสมรรถนะก�รถ่�ยเทคว�มร้อนสูง

6 ตุล�คม 2560 1701005994 ชุดไพรเมอร์และดเีอน็เอโพรบสำ�หรับตรวจสอบเอกลกัษณ์ของพันธุพ์ริกและกระบวนก�รตรวจสอบนัน้

12 ตุล�คม 2560 1701006163 กรรมวิธีก�รเตรียมขั้วไฟ้ฟ้�ส่วนบนสำ�หรับเซลล์แสงอ�ทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized 

solar cell)

18 ตุล�คม 2560 1701006239 คอนเดนเซอร์ทรงกระบอกสมรรถนะก�รถ่�ยเทคว�มร้อนสูง

24 ตุล�คม 2560 1701006347 ส�รผสมที่อยู่ในรูปอนุภ�คน�โนลิโปโซมแบบมุ่งเป้�ต่อมะเร็งต่อมนำ้�เหลืองที่ระบบประส�ท 

ส่วนกล�งและกรรมวิธีก�รเตรียมของผสมนั้น

25 ตุล�คม 2560 1701006382 สูตรองค์ประกอบของธ�ตุอ�ห�รสำ�หรับก�รปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ที่ประกอบด้วยทองแดง- 

คีเลตสังเคร�ะห์

3 พฤศจิก�ยน 2560 1701006535 ระบบและวิธีก�รประม�ณค่�ร�ยได้และหนี้ครัวเรือนจ�กฐ�นข้อมูลเครดิตบูโร

3 พฤศจิก�ยน 2560 1701006527 กระบวนก�รผลิตแป้งดัดแปรแบบกึ่งแห้งด้วยแซนแทนกัมร่วมกับคว�มร้อน

27 พฤศจิก�ยน 2560 1701006999 อีว�โปเรเตอร์สมรรถนะก�รถ่�ยเทคว�มร้อนสูง

8 ธันว�คม 2560 1701007298 วิธีก�รเตรียมขั้วไฟฟ้�ไมโครหรือน�โนอ�ร์เรย์

13 ธันว�คม 2560 1701007416 กรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุโครงร่�งรองรับเซลล์ส�มมิติที่มีรูพรุนจ�กพอลิ(เอสเตอร์ เอไมด์)  

ที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ง�นด้�นวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

22 ธันว�คม 2560 1701007668 เครื่องจ่�ยกำ�ลังง�นสำ�หรับทร�นสดิวเซอร์ที่มีก�รปรับจูนคว�มถี่อัตโนมัติและวิธีก�รสำ�หรับ 

ขับทร�นสดิวเซอร์ที่มีก�รปรับจูนคว�มถี่อัตโนมัติ

26 ธันว�คม 2560 1701007775 แบคเทอริโอเฟจดัดแปลงพันธุกรรม

5 มกร�คม 2561 1801000122 ชุดทดสอบรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งป�กมดลูกเกรดสูงและมะเร็งป�กมดลูกโดยใช้เมทิลเลชั่นที่

ตำ�แหน่ง ซีจี 109664 ของยีนทีอ�ร์เอช (TRH)

12 มกร�คม 2561 1801000232 โปรโมเตอร์ของยูซิกซ์อ�ร์เอ็นเอโพลีเมอเรสชนิดที่ 3 สำ�หรับใช้ ในระบบคริสเปอร์-แคสไนน์ของ

เชื้อร�

26 มกร�คม 2561 1801000522 ระบบช่วยติดต่อสื่อส�รท�งไกลสำ�หรับผู้พิก�รท�งสมอง

31 มกร�คม 2561 1801000629 เครื่องสร้�งแรงเฉือนต่อเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยก�รไหลเชิงมุมของของไหล

16 กุมภ�พันธ์ 2561 1801000938 โฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุอยู่ภ�ยในโพรงเปิดและกรรมวิธีผลิตโฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุ

อยู่ภ�ยในโพรงเปิดดังกล่�ว

ทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 383 คำาขอ
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23 กุมภ�พันธ์ 2561 1801001076 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จำ�เพ�ะต่อเครื่องหม�ยโมเลกุลสนิปในไมโทคอนเดรียที่ใช้ ใน 

ก�รตรวจสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกว�และกระบวนก�รตรวจสอบดังกล่�ว

2 มีน�คม 2561 1801001291 ระบบและวิธีก�รช่วยเรียงอักขระไทยเป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยสำ�หรับผู้ที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้

2 มีน�คม 2561 1801001292 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จำ�เพ�ะสำ�หรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของพันธุ์แตงเทศและ

กระบวนก�รตรวจสอบนั้น

2 มีน�คม 2561 1801001293 องค์ประกอบน�โนวัคซีนต่อต้�นเชื้อฟล�โวแบคทีเรียมคอลัมน�ริสในปล�และกรรมวิธีก�รเตรียม 

น�โนวัคซีนดังกล่�ว

9 มีน�คม 2561 1801001451 ระบบแนะนำ�ก�รจัดชุดสินค้�ด้วยก�รวิเคร�ะห์ธุรกรรมเชิงกร�ฟขั้นสูงและวิธีก�รดังกล่�ว

13 มีน�คม 2561 1801001505 ชุดทดสอบเพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และภ�วะก�รรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยโดยใช้องค์ประกอบของ

สัญญ�ณเสียงพูด

13 มีน�คม 2561 1801001504 ชุดทดสอบเพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และภ�วะก�รรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยโดยใช้ลักษณะ 

ก�รใช้คำ�ในภ�ษ�ไทย

30 มีน�คม 2561 1801001976 วิธีก�รจำ�ลองสัดส่วนรูปร่�งมนุษย์ด้วยนำ้�หนักและส่วนสูง

27 เมษ�ยน 2561 1801002502 ชุดตรวจห�เชื้อก่อโรคสครับไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอ�ร์ (multiplex PCR)

27 เมษ�ยน 2561 1801002507 เซนเซอร์ท�งเคมีสำ�หรับตรวจจับไอออนฟลูออไรด์ที่ได้จ�กอนุพันธ์ของคูม�ริน

4 พฤษภ�คม 2561 1801002662 ระบบประมวลผลพฤติกรรมบุคคลและกระบวนก�รดังกล่�ว

4 พฤษภ�คม 2561 1801002659 ระบบและวิธีก�รตรวจสอบคุณภ�พและจำ�แนกพันธุ์ข้�วแบบไม่ทำ�ล�ย

11 พฤษภ�คม 2561 1801002790 ระบบคัดกรองและซ่อมแซมข้อมูลเชิงพื้นที่แบบมีก�รแบ่งลำ�ดับชั้นและวิธีก�รดังกล่�ว

25 พฤษภ�คม 2561 1801003054 สูตรแคปซูลอัลจิเนตและกรรมวิธีก�รผลิต

1 มิถุน�ยน 2561 1801003217 กรรมวิธีก�รขึ้นรูปย�งธรรมช�ติโปร่งแสงโดยปร�ศจ�กแม่พิมพ์

1 มิถุน�ยน 2561 1801003218 กรรมวิธีก�รขึ้นรูปย�งธรรมช�ติโดยปร�ศจ�กแม่พิมพ์โดยใช้วัสดุค�ร์บอน

15 มิถุน�ยน 2561 1801003523 ระบบกำ�หนดจำ�นวนรอบของก�รสแกนถ่�ยภ�พของเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และวิธกี�รดงักล่�ว

22 มิถุน�ยน 2561 1801003736 กระบวนก�รเตรียมวัสดซีุเมนต์กระดกูชนดิแคลเซียมฟอสเฟตทีส่�ม�รถควบคมุเวล�ในก�รเซ็ทตวัได้

29 มิถุน�ยน 2561 1801003954 ระบบทวนสอบก�รใช้ประโยชน์ที่ดินจ�กภ�พถ่�ย

29 มิถุน�ยน 2561 1801003951 เครื่องบีบแบบลูกสูบท�งออกเดี่ยวสำ�หรับสกัดนำ้�มันจ�กเนื้อป�ล์มตัวอย่�ง

29 มิถุน�ยน 2561 1801003952 วิธีก�รทดสอบตัวอย่�งเพื่อวัดปริม�ณนำ้�มันในเนื้อป�ล์มโดยก�รบีบแบบลูกสูบท�งออกเดี่ยว

29 มิถุน�ยน 2561 1801003953 สูตรอ�ห�รสำ�หรับเพ�ะเลี้ยงสับปะรดและวิธีก�รเพ�ะเลี้ยงเอ็มบริโอสับปะรดโดยใช้สูตรอ�ห�รนั้น

5 กรกฎ�คม 2561 1801004025 กระบวนก�รผลิตขั้วไฟฟ้�แบบเข็มขน�ดไมโครเมตรที่ตกแต่งด้วยโครงสร้�งระดับน�โน

5 กรกฎ�คม 2561 1801004024 กระบวนก�รปลูกแท่งน�โนบนโครงสร้�งขน�ดเล็กโดยไม่อ�ศัยชั้นตัวล่อผลึก

13 กรกฎ�คม 2561 1801004191 เครื่องจัดก�รวัตถุดิบอ�ห�รและแนะนำ�ตำ�รับอ�ห�รและวิธีก�รดังกล่�ว

13 กรกฎ�คม 2561 1801004190 กรรมวิธีก�รผลิตซิลิก�ที่มีโครงสร้�งเป็นรูพรุนขน�ดกล�งจ�กแกลบ

20 กรกฎ�คม 2561 1801004320 ชุดสูตรอ�ห�รสำ�หรับชักนำ�ต้นปทุมม�ดัดแปลงพันธุกรรมจ�กโซม�ติกเอ็มบริโอที่ได้รับก�รถ่�ยยีน

และกรรมวิธีในก�รชักนำ�ด้วยชุดสูตรอ�ห�รดังกล่�ว

26 กรกฎ�คม 2561 1801004456 ระบบจ่�ยริบบอนอัตโนมัติแบบลูกล้อคู่สำ�หรับเครื่องต่อเซลล์แสงอ�ทิตย์ผลึกซิลิคอนขน�ดเล็ก

26 กรกฎ�คม 2561 1801004455 เทคนิคก�รลดทอนแสงจ�กแหล่งกำ�เนิดภ�พสำ�หรับชุดอุปกรณ์แสดงภ�พโฮโลกร�ฟฟิก 2

31 กรกฎ�คม 2561 1801004499 ระบบตรวจสอบภัยคุกค�มบนแพลตฟอร์มให้บริก�รอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและวิธีก�รดังกล่�ว

31 กรกฎ�คม 2561 1801004498 ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้สูงอ�ยุหรือผู้ป่วยที่มีภ�วะสมองเสื่อมเพื่อป้องกันก�รหลงและสูญห�ย
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31 กรกฎ�คม 2561 1801004497 ระบบระบุตำ�แหน่งเพื่อรับส่งของแบบสื่อส�รสองท�ง และวิธีก�รดังกล่�ว

3 สิงห�คม 2561 1801004603 ระบบหุ่นยนต์แบบกลไกที่มีตัวขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อต่อ ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รติดตั้งได้

สำ�หรับก�รฟื้นฟูข้อมือแขนท่อนล่�งและข้อศอก

10 สิงห�คม 2561 1801004735 กรรมวิธีก�รเพิ่มฤทธิ์ท�งชีวภ�พของโปรตีนโบนมอร์โฟเจเนติกชนิดที่สองโดยใช้ไอโซโพรพ�นอล

10 สิงห�คม 2561 1801004736 ระบบค้นห�กลุ่มสม�ชิกที่เป็นแกนในเครือข่�ยท�งสังคมและวิธีก�รดังกล่�ว

17 สิงห�คม 2561 1801004867 กรรมวิธีก�รเพิ่มฤทธิ์ท�งชีวภ�พของโปรตีนโบนมอร์โฟเจเนติกชนิดที่สองโดยใช้โปรตีนคอลล�เจน

ชนิดที่หนึ่ง

17 สิงห�คม 2561 1801004868 เซลล์ยีสต์ดัดแปลงและวิธีก�รเพิ่มก�รแสดงออกของโปรตีนเป้�หม�ยที่ผิวเซลล์ยีสต์นั้น

17 สิงห�คม 2561 1801004869 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อโพลีโรไวรัสและกรรมวิธีก�รตรวจห�เชื้อ 

โพลีโรไวรัสด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1801005044 เครื่องจำ�ลองก�รทดสอบก�รกัดกร่อนในบรรย�ก�ศแบบเร่ง

24 สิงห�คม 2561 1801005041 เปปไทด์ที่จำ�เพ�ะต่อโปรตีนลิปแอล32 และวิธีก�รตรวจห�เชื้อเลปโตสไปร�โดยใช้เปปไทด์นั้น

24 สิงห�คม 2561 1801005043 อนุภ�คน�โนอิมัลชันที่บรรจุอนุพันธ์ของคูม�รินที่ประกอบไปด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นส�รอนุพันธ์ของ 

กรดซินน�มิก

24 สิงห�คม 2561 1801005042 อนุพันธ์ของคูม�รินที่ประกอบไปด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นส�รอนุพันธ์ของกรดซินน�มิก สำ�หรับยับยั้ง 

ก�รทำ�ง�นของเอนไซม์ไทโรซิเนส

24 สิงห�คม 2561 1801005048 เซลล์แสงอ�ทิตย์ที่มีสีสันและกระบวนก�รดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1801005047 กระบวนก�รสร้�งหัววัดคว�มชื้นสัมพัทธ์อ�ก�ศขน�ดเล็กแบบทนนำ้�

24 สิงห�คม 2561 1801005045 ห้องหมักวัตถุอินทรีย์

31 สิงห�คม 2561 1801005201 สูตรส�รชีวภ�พสำ�หรับกำ�จัดสิ่งสกปรกบนเส้นด้�ยที่ผลิตจ�กเส้นใยพืช

31 สิงห�คม 2561 1801005199 กรรมวิธีเพิ่มผลผลิตหัวสะสมอ�ห�รของมันฝรั่งด้วยก�รกระตุ้นก�รแสดงออกของ AtOSR1  

จ�กอะร�บิโดปซิส

31 สิงห�คม 2561 1801005198 เอนไซม์ไซล�เนสกล�ยพันธุ์ชนิดทนคว�มร้อน

31 สิงห�คม 2561 1801005200 วิธีก�รผลิตดีเอชเอจ�กส�หร่�ยทะเลด้วยก�รหมักแบบแข็ง

31 สิงห�คม 2561 1801005189 สูตรส่วนผสมสำ�หรับกระตุ้นกิจกรรมก�รทำ�ง�นของเอนไซม์เพนโตซ�เนสโดยรวม

7 กันย�ยน 2561 1801005349 ระบบและวิธีก�รตรวจสอบสภ�พต�มระยะและแผนซ่อมบำ�รุงที่แบริ่งในเครื่องจักรปั๊มนำ้�

7 กันย�ยน 2561 1801005348 กรรมวิธีก�รผลิตโปรตีนเป้�หม�ยที่มีโปรตีนโบนมอร์โฟเจเนติกชนิดที่สองเป็นส่วนประกอบ

7 กันย�ยน 2561 1801005347 กรรมวิธีก�รสกัดโปรตีนโบนมอร์โฟเจนเนติกชนิดที่สองในไซโทพล�ซึมออกจ�กเซลล์แบคทีเรีย 

โดยเทคนิคออสโมติกช็อก

14 กันย�ยน 2561 1801005530 กรรมวิธีก�รตรวจวัดก�รเปลี่ยนแปลงคว�มต่�งศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ยีสต์ด้วยสัญญ�ณแสง 

ฟลูออเรสเซนต์

14 กันย�ยน 2561 1801005528 อนุภ�คน�โนสำ�หรับกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญของไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ไขมันและอนุภ�ค 

ไมโครแคปซูลเพื่อก�รห่อหุ้มอนุภ�คน�โนดังกล่�ว

14 กันย�ยน 2561 1801005529 ระบบติดต�มดวงอ�ทิตย์

20 กันย�ยน 2561 1801005681 อุปกรณ์ลดทอนสัญญ�ณเสียงสะท้อนจ�กสิ่งแวดล้อม

20 กันย�ยน 2561 1801005676 วัสดุป้องกันก�รเก�ะตัวของพื้นผิว

20 กันย�ยน 2561 1801005691 อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิในก�รส่งข้อมูลระหว่�งอุปกรณ์ฝั่งน�ยและบ่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005694 วงจรขย�ยกำ�ลังง�นและคลื่นไฟฟ้�คว�มถี่ X- band
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20 กันย�ยน 2561 1801005682 อุปกรณ์เลือกโมดูลนำ�เข้�

20 กันย�ยน 2561 1801005687 กระบวนก�รประเมินค่�คว�มเข้มข้นของส�รเคมีและอุปกรณ์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005695 เครื่องหม�ยโมเลกุลสนิปที่มีคว�มจำ�เพ�ะสำ�หรับก�รตรวจสอบข้�วทีจีเอ็มเอส และวิธีก�รสำ�หรับ

ตรวจสอบข้�วทีจีเอ็มเอสด้วยเครื่องหม�ยโมเลกุลสนิปดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005697 กระบวนก�รสร้�งโมดูลเซลล์แสงอ�ทิตย์ให้มีสีสันและโมดูลเซลล์แสงอ�ทิตย์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005698 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

20 กันย�ยน 2561 1801005675 วัสดุป้องกันก�รเก�ะตัวของพื้นผิว

20 กันย�ยน 2561 1801005696 กระบวนก�รวัดประสิทธิภ�พระบบบล็อกเชนและอุปกรณ์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005692 อุปกรณ์ตรวจห�ตำ�แหน่งสะดือของมนุษย์

20 กันย�ยน 2561 1801005693 อุปกรณ์ปรับคุณภ�พของเสียงสำ�หรับเครื่องช่วยฟัง

20 กันย�ยน 2561 1801005680 อุปกรณ์จัดห�ค่�กล�งของข้อมูลที่มีนัยสำ�คัญ

20 กันย�ยน 2561 1801005688 ระบบระบุตำ�แหน่งคนจ�กภ�พคว�มร้อนและวิธีก�รดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005678 อุปกรณ์ประมวลผลค่�มัธยฐ�นสำ�หรับหัวตรวจวัด

20 กันย�ยน 2561 1801005689 อุปกรณ์ประมวลผลแผนที่และแนะนำ�ก�รเพ�ะปลูก

20 กันย�ยน 2561 1801005690 อุปกรณ์เรด�ร์ทะลุทะลวงดินสำ�หรับตรวจสอบวัตถุใต้ดิน

20 กันย�ยน 2561 1801005677 กระบวนก�รระบุวัตถุและข้อคว�มจ�กภ�พเอกส�ร และอุปกรณ์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005683 กระบวนก�รสกัดนิพจน์ระบุน�มทั่วไปและแบบเฉพ�ะเจ�ะจงและเครื่องสกัดนิพจน์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1801005679 ระบบระบุตัวแปรสำ�หรับสร้�งแบบจำ�ลองสำ�หรับตรวจสอบสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นของเครื่องจักร

21 กันย�ยน 2561 1801005738 ชุดเซลล์แสงอ�ทิตย์สำ�หรับติดตั้งกับหลังค�แผ่นโลหะ

26 กันย�ยน 2561 1801005899 กระบวนก�รผลิตแป้งดัดแปรแบบกึ่งแห้งด้วยกรดอินทรีย์ร่วมกับคว�มร้อนเพื่อผลิตแป้งที่ทนต่อ

คว�มร้อนและแรงเฉือน

26 กันย�ยน 2561 1801005911 ระบบประม�ณก�รภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะที่กรมที่ดินจัดเก็บ

26 กันย�ยน 2561 1801005910 ระบบประม�ณก�รภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง

26 กันย�ยน 2561 1801005908 อุปกรณ์ควบคุมลำ�สัญญ�ณเรด�ร์และกระบวนก�รควบคุมดังกล่�ว

26 กันย�ยน 2561 1801005902 ชุดอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำ�หรับโอบียู

26 กันย�ยน 2561 1801005893 สูตรม�สเตอร์แบทช์สำ�หรับเตรียมย�งวัลค�ไนซ์ที่มีคว�มใส และกรรมวิธีก�รเตรียม 

ม�สเตอร์แบตซ์ดังกล่�ว

26 กันย�ยน 2561 1801005895 กระบวนก�รเตรียมผงพอลิเมอร์แคปซูลขน�ดไมโครเมตร

26 กันย�ยน 2561 1801005898 ระบบสนับสนุนและติดต�มก�รฝึกก�ยภ�พบำ�บัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่�เสื่อมและก�รฟื้นฟูท�ง

ก�ยภ�พบำ�บัดแบบร�ยบุคคล

26 กันย�ยน 2561 1801005906 อุปกรณ์กรองสัญญ�ณ

26 กันย�ยน 2561 1801005900 อุปกรณ์รับรู้แก๊สและกระบวนก�รสร้�งอุปกรณ์ดังกล่�ว

26 กันย�ยน 2561 1801005904 ระบบและวิธีก�รตรวจจับคว�มสมม�ตรของร่�งก�ยในขณะยืนตรง

26 กันย�ยน 2561 1801005896 กรรมวิธีก�รเตรียมผลิตภัณฑ์ย�งจ�กนำ้�ย�งที่ปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติก�รทนต่อ 

ก�รเสื่อมสภ�พจ�กคว�มร้อน

26 กันย�ยน 2561 1801005894 ไบโอเซนเซอร์ที่มีพื้นผิวขย�ยสัญญ�ณร�ม�น (SERS biosensor)

26 กันย�ยน 2561 1801005905 กระบวนก�รเตรียมไนเตรตเซนเซอร์
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26 กันย�ยน 2561 1801005901 ระบบกล้องจุลทรรศน์แสงโพล�ไรซ์แบบส่องผ่�น โดยใช้รีท�ร์เดอร์ปรับค่�ได้

26 กันย�ยน 2561 1801005903 ระบบกล้องจุลทรรศน์แสงโพล�ไรซ์แบบส่องผ่�น

26 กันย�ยน 2561 1801005907 อุปกรณ์ปรับเวล�ของน�ฬิก�

26 กันย�ยน 2561 1801005909 อุปกรณ์ตรวจจับตำ�แหน่งก�รเคลื่อนที่ในพื้นที่ก�รเพ�ะปลูก

28 กันย�ยน 2561 1801006037 สีย้อมอินทรีย์จ�กอนุพันธ์ของส�รประกอบ n,n’-((11-ออกโซ-9,10,18,19-เตตระไฮโดร-9H-

เบนโซ[4,5]อิมิด�โซ[2,1-a]ไดแนฟโธ [2,1-e:1’,2’-g] ไอโซอินโดล-2,7-ไดอิล)บิส (ออกซี)) 

ไดอัลเคแนลสำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญ�ณเพื่อก�รตรวจวัดและกรรมวิธีก�รสังเคร�ะห ์

ส�รประกอบดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006044 องค์ประกอบพอลิเมอร์ของฟิล�เมนต์ที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย

28 กันย�ยน 2561 1801006033 ระบบช่วยพยุงนำ้�หนัก

28 กันย�ยน 2561 1801006035 กระบวนก�รเตรียมขั้วไฟฟ้�แบบโครงข่�ยส�มมิติของโลหะออกไซด์ บนโครงข่�ยส�มมิติของ 

โฟมโลหะที่มีชั้นของฟิล์มโลหะไฮดรอกไซด์แบบอสัณฐ�น (amorphous) สำ�หรับประยุกต์ใช้เป็น 

ขั้วไฟฟ้�ของอุปกรณ์กักเก็บพลังง�นท�งเคมีไฟฟ้�

28 กันย�ยน 2561 1801006045 เซนเซอร์ตรวจวัดไอระเหยเอท�นอลแบบส�มมิติและกระบวนก�รในก�รเตรียมเซนเซอร์ดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006047 องค์ประกอบของเซนเซอร์สีสำ�หรับตรวจวัดก๊�ซเอทิลีน

28 กันย�ยน 2561 1801006042 กรรมวิธีก�รผลิตก�วดักแมลงอินทรีย์จ�กย�งธรรมช�ติชนิดย�งแห้ง

28 กันย�ยน 2561 1801006031 ระบบจำ�แนกส่วนประกอบของต้นข้�วและวิธีก�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006046 คอมโพสิตเมมเบรน สำ�หรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับน�โน (nanofiltration) และกรรมวิธีก�รเตรียม

คอมโพสิตเมมเบรนดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006041 กรรมวิธีก�รเตรียมก�วเหนียวดักจับแมลงจ�กนำ้�ย�งธรรมช�ติ

28 กันย�ยน 2561 1801006043 ชิ้นง�นที่มีสมบัติช่วยกระจ�ยแรงกดและคืนตัวได้ดี

28 กันย�ยน 2561 1801006049 องค์ประกอบของกรดแทนนิกและใบช�ที่มีฤทธิ์เสริมกันในก�รยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

28 กันย�ยน 2561 1801006038 กระบวนก�รขึ้นรูปวัสดุซีเมนต์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยพอลิเมอร์โดยวิธีก�รพิมพ์ส�มมิติแบบที่ใช้

หัวพิมพ์อิงค์เจ็ตในก�รฉีดพ่นวัสดุประส�น

28 กันย�ยน 2561 1801006027 ส�รประกอบล�โนสเตน ไตรเทอร์ปีนอยด์ (Lanostane triterpenoid) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค 

(Antituberculosis) และกรรมวิธีก�รเตรียมส�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006028 อนุพันธ์ของส�รประกอบเดปซิโดน (Depsidone) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคจ�กแบคทีเรียและ

กรรมวิธีก�รเตรียมอนุพันธ์ของส�รประกอบดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006040 ส�รประกอบไพริมิดีนที่เชื่อมกับอนุพันธ์ของส�รอ�ร์ทิมิซินินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อปรสิตโปรโตซัว

28 กันย�ยน 2561 1801006026 ระบบควบคุมฉ�กรับภ�พแบบอัตโนมัติของรถเข็นเอกซเรย์แบบปรับนอน-นั่งสำ�หรับผู้ป่วยสูงอ�ยุ

28 กันย�ยน 2561 1801006034 ระบบระบุตำ�แหน่งและทิศท�งของครุภัณฑ์ภ�ยในอ�ค�รและวิธีก�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006039 กรรมวิธีก�รผลิตแผ่นเยื่อบ�งขว�งกั้นพล�สติกที่มีโครงสร้�งรูพรุนต่�งกันหล�ยชั้นและมีก�รยืดตัว

ได้สูง

28 กันย�ยน 2561 1801006030 ระบบจำ�แนกและสกัดสูตรโครงสร้�งท�งเคมีแบบเส้นและวิธีก�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006050 พอลิเมอร์เชื่อมขว�งย่อยสล�ยได้ท�งชีวภ�พที่ส�ม�รถดูดซึมนำ้�และทนแรงกดได้และกระบวนก�ร

เตรียมพอลิเมอร์ดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006029 ระบบห�พื้นที่ร�กพืชและวิธีก�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006032 ระบบแสดงผลข้อมูลแผนที่ในระบบภูมิส�รสนเทศและวิธีก�รสร้�งแผนผังต้นไม้ตัดสินใจดังกล่�ว
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28 กันย�ยน 2561 1801006036 องค์ประกอบวัคซีนผงแห้งสำ�หรับต่อต้�นเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปล�และกรรมวิธีก�รเตรียมวัคซีน

ผงแห้งดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006025 อุปกรณ์สร้�งสัญญ�ณเลียนแบบเซนเซอร์เครื่องยนต์สันด�ปภ�ยในและกระบวนก�รของอุปกรณ์

ดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1801006048 อินดิเคเตอร์ที่มีโครงสร้�งหล�ยชั้นสำ�หรับตรวจวัดก๊�ซเอทิลีน

สิทธิบัตรการออกแบบ	45	ค�าขอ
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17 พฤศจิก�ยน 2560 1702004689 แผ่นแปะผิวหนัง

17 พฤศจิก�ยน 2560 1702004690 แผ่นแปะผิวหนัง

17 พฤศจิก�ยน 2560 1702004691 แผ่นแปะผิวหนัง

5 มกร�คม 2561 1802000022 เครื่องหั่นย่อยวัสดุแบบพ่วงติดรถแทรกเตอร์

5 มกร�คม 2561 1802000023 เครื่องหั่นย่อยวัสดุแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขน�ดเล็ก

16 กุมภ�พันธ์ 2561 1802000741 เครื่องย้อมส�รตัวอย่�ง

23 กุมภ�พันธ์ 2561 1802000889 อุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอนก�รเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

9 มีน�คม 2561 1802004089 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

9 มีน�คม 2561 1802004088 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

9 มีน�คม 2561 1802004087 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

20 เมษ�ยน 2561 1802001597 อุปกรณ์แขนกลจับชิ้นง�น

1 มิถุน�ยน 2561 1802002192 หัวฉีดพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยท่อกลวง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002640 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งสมอง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002639 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งสมอง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002638 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งสมอง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002637 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งสมอง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002636 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งสมอง

29 มิถุน�ยน 2561 1802002635 โครงหลังค�ครอบท้�ยรถกระบะ

29 มิถุน�ยน 2561 1802002634 โครงหลังค�ครอบท้�ยรถกระบะ

29 มิถุน�ยน 2561 1802002633 โครงหลังค�ครอบท้�ยรถกระบะ

29 มิถุน�ยน 2561 1802002632 อุปกรณ์สำ�หรับวินิจฉัยท�งก�รแพทย์

29 มิถุน�ยน 2561 1802002631 อุปกรณ์สำ�หรับควบคุม

29 มิถุน�ยน 2561 1802002630 เครื่องบีบแบบลูกสูบท�งออกเดี่ยว

31 กรกฎ�คม 2561 1802003074 อุปกรณ์ควบคุมก�รไหลของชุดน้ำ�ย�ล้�งไต

17 สิงห�คม 2561 1802003483 ช่องระบ�ยคว�มร้อนขน�ดเล็กโดยใช้เส�ระบ�ยคว�มร้อนแบบมีครีบ

31 สิงห�คม 2561 1802003687 ชุดบุ้งกี๋ตักแบบปรับระยะแขนยืดหดได้

31 สิงห�คม 2561 1802003688 รถเครนกระเช้�ช่วยเก็บเกี่ยวทะล�ยป�ล์มต้นสูง

31 สิงห�คม 2561 1802003690 ระบบตรวจสุขภ�พเบื้องต้นอัตโนมัติ



115สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

31 สิงห�คม 2561 1802003689 ระบบตรวจสุขภ�พเบื้องต้นอัตโนมัติ

20 กันย�ยน 2561 1802004082 วัสดุป้องกันก�รเก�ะตัวบนพื้นผิว

20 กันย�ยน 2561 1802004081 วัสดุป้องกันก�รเก�ะตัวบนพื้นผิว

20 กันย�ยน 2561 1802004092 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

20 กันย�ยน 2561 1802004086 เตียงคู่

20 กันย�ยน 2561 1802004085 เตียงคู่

20 กันย�ยน 2561 1802004084 เตียงคู่

20 กันย�ยน 2561 1802004091 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

20 กันย�ยน 2561 1802004090 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือก�รลุกนั่ง

20 กันย�ยน 2561 1802004083 เตียงคู่

26 กันย�ยน 2561 1802004166 ชุดควบคุมและสำ�รองไฟสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่โอบียู

26 กันย�ยน 2561 1802004167 ชุดยึดจับวงจรโอบียูสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่

26 กันย�ยน 2561 1802004168 ชุดยึดจับวงจรโอบียูสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่

26 กันย�ยน 2561 1802004165 อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดหัววัดใต้น้ำ�

28 กันย�ยน 2561 1802004231 เครื่องสับย่อย

28 กันย�ยน 2561 1802004232 ใบพัดลำ�เลียง

28 กันย�ยน 2561 1802004233 รถเข็นเอกซเรย์แบบปรับนอน-นั่ง

ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำานวน 161 คำาขอ
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9 ธันว�คม 2559 1603002526 กรรมวิธีก�รผลิตเชื้อเพลิงถ่�นอัดแท่งจ�กเปลือกและลำ�ต้นข้�วโพด

26 กรกฎ�คม 2560 1803000135 อุปกรณ์เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียมคว�มละเอียดถูกต้องสูง RTK

11 สิงห�คม 2560 1703001478 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปแบบฟิลเตอร์หยดนำ้�สำ�หรับตรวจไมโครฟิล�เรียในเลือด

11 สิงห�คม 2560 1703001477 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟิลเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้�สำ�หรับตรวจไมโครฟิล�เรียในเลือด

11 สิงห�คม 2560 1703001476 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟิลเตอร์สไปรัลสำ�หรับตรวจไมโครฟิล�เรียในเลือด

11 สิงห�คม 2560 1703001475 ชุดตรวจห�เชื้อก่อโรคสครับไทฟัส โรคเลปโตสไปโรซิส โรคมิวรีนไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอ�ร์ 

(muliplex PCR)

24 ตุล�คม 2560 1703002109 กรรมวิธีก�รคัดแยกเฟจซัลโมเนลล�ที่มีประสิทธิภ�พ

24 ตุล�คม 2560 1703002108 กรรมวิธีก�รคัดแยกเฟจซัลโมเนลล�ชนิดที่ต้องก�ร

25 ตุล�คม 2560 1703002117 ส�รคีเลตสำ�หรับธ�ตุอ�ห�รของพืชและกรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์ส�รดังกล่�ว

1 พฤศจิก�ยน 2560 1703002159 ชุดแถบตรวจโรคแบบเลทเทอรัลโฟลว์จ�กอนุภ�คทองคำ�ระดับน�โนเมตรเพื่อตรวจคัดกรอง 

โรคเลปโตสไปโรซีส

3 พฤศจิก�ยน 2560 1703002174 กระบวนก�รสังเคร�ะห์ตัวเร่งปฏิกิริย�โลหะน�โนบนตัวรองรับซิลิก�ชนิดมีโซพอร์

30 พฤศจิก�ยน 2560 1703002400 ไมโครเอนแคปซูเลชันของส�รสกัดถั่งเช่�และกรรมวิธีก�รผลิต

1 ธันว�คม 2560 1703002404 กรรมวิธีก�รเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคท�งเคมีไฟฟ้� สำ�หรับตรวจวัดเชื้อไวรัสซิก�

8 ธันว�คม 2560 1703002459 องค์ประกอบของอนภุ�คลโิพนโิอโซมทีกั่กเก็บส�รสกัดทบัทมิและกรรมวิธกี�รเตรียมอนภุ�คดงักล่�ว
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26 ธันว�คม 2560 1703002573 ระบบก�รระบุและจำ�แนกสปีชีส์ของเชื้อก่อโรคในอ�ห�รหล�ยชนิดพร้อมๆ กันด้วยเทคนิค 

บีตอะเรย์และกรรมวิธีดังกล่�ว

5 มกร�คม 2561 1803000022 องค์ประกอบของอนุภ�คไมเซลล์ที่กักเก็บส�รสกัดลูกซัดและกรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

12 มกร�คม 2561 1803000086 กรรมวิธีเตรียมถ่�นกัมมันต์ที่เจือด้วยอนุภ�คน�โนของโลหะเงินสำ�หรับก�รฆ่�และยับยั้ง 

เชื้อแบคทีเรียในนำ้�

12 มกร�คม 2561 1803000087 โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร์ชีวภ�พ-ถ่�นกัมมันต์ สำ�หรับยืดอ�ยุพืชผลก�รเกษตร

26 มกร�คม 2561 1803000237 ผ้�ฝ้�ยทนไฟและกรรมวิธีผลิตผ้�ฝ้�ยทนไฟดังกล่�ว

9 กุมภ�พันธ์ 2561 1803000416 องค์ประกอบอนุภ�คน�โนกักเก็บนำ้�มันก�นพลูสำ�หรับออกฤทธิ์เป็นย�สลบและมีฤทธิ์ในก�รต้�น

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์นำ้�และกรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

23 กุมภ�พันธ์ 2561 1803000512 อุปกรณ์นำ�กระแสไฟฟ้�สำ�หรับเซลล์ไฟฟ้�เคมี

23 กุมภ�พันธ์ 2561 1803000515 วัสดุขั้วอิเล็กโทรดและกรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุขั้วอิเล็กโทรดดังกล่�ว

23 กุมภ�พันธ์ 2561 1803000514 ชุดของยีนสำ�หรับทำ�ล�ยยีน Ags พล�สมิดลูกผสมและเชื้อร�เส้นใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของ

ยีนสำ�หรับทำ�ล�ยยีน Ags ดังกล่�ว

9 มีน�คม 2561 1803000586 กระบวนก�รสังเคร�ะห์โลหะออกไซด์ด้วยวิธีก�รเติมส�รลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร์แฟกแทนท ์

แอสซิสเทดเทมเพลตทิง โดยใช้เซริซิน

9 มีน�คม 2561 1803000587 กระบวนก�รสังเคร�ะห์โลหะออกไซด์ด้วยเทคนิคโซล-เจลโดยใช้เซริซิน

27 มีน�คม 2561 1803000719 กรรมวิธีก�รผลิตอ�ห�รเสริมสุขภ�พนำ้�มันง�ขี้ม้อน

30 มีน�คม 2561 1803000770 ไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบ�ซิลลัส แก็สเซอรี

30 มีน�คม 2561 1803000753 ไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบ�ซิลลัส จอห์นโซนอิ

30 มีน�คม 2561 1803000754 ไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบ�ซิลลัส ซ�ลิว�เรียส

5 เมษ�ยน 2561 1803000826 วิธีก�รควบคุมก�รช�ร์จและดิสช�ร์จตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบัค-บูสต์

11 เมษ�ยน 2561 1803000897 ชุดตรวจห�อินเตอร์เฟอรอนแกมม�ในช้�งและกรรมวิธีก�รตรวจห�อินเตอร์เฟอรอนแกมม�ด้วย

ชุดตรวจดังกล่�ว

20 เมษ�ยน 2561 1803000948 พล�สมิดที่มีก�รแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตสของเชื้อวัณโรคและระบบอีโคไล

ทดแทนที่มีพล�สมิดดังกล่�วและกรรมวิธีก�รตรวจห�ฤทธิ์ของส�รทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์

ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตสของเชื้อวัณโรคด้วยระบบอีโคไลทดแทนดังกล่�ว

20 เมษ�ยน 2561 1803000949 พล�สมิดพ�หะที่มีก�รดัดแปลงยีนไธเออย่�งจำ�เพ�ะ

26 เมษ�ยน 2561 1803000984 กรรมวิธีก�รตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอ�ห�รเป็นพิษ

27 เมษ�ยน 2561 1803000999 เครื่องหั่นย่อย

27 เมษ�ยน 2561 1803000998 แผ่นกรองที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ สำ�หรับกำ�จัดส�รอินทรีย์ระเหยในอ�ก�ศและ

กรรมวิธีก�รเตรียมแผ่นกรองที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ดังกล่�ว

4 พฤษภ�คม 2561 1803001054 ส�รเคลือบที่มีองค์ประกอบของส�รประกอบอะลูมิโนซิลิเกตของเกลือเชิงซ้อนไทเอโซลีนและ

สังกะสีที่มีฤทธิ์ต้�นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อร�

4 พฤษภ�คม 2561 1803001053 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บส�รสกัดจ�กว่�นเพชรหึงและ

กรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

11 พฤษภ�คม 2561 1803001111 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของวัสดุดูดซับพลังง�นแสงอ�ทิตย์

11 พฤษภ�คม 2561 1803001112 วิธีก�รสกัดส�รสำ�คัญจ�กต้นหมี่และอนุภ�คน�โนของส�รสกัดจ�กต้นหมี่และต้นบัวบก

11 พฤษภ�คม 2561 1803001113 องค์ประกอบอนุภ�คน�โน-ลิโปดอลแคริเออร์และกรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว
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11 พฤษภ�คม 2561 1803001110 เม็ดมวลรวมเบ�จ�กก�รใช้ก�กตะกอนจ�กโรงง�นผลิตสุร�และเบียร์และกรรมวิธีผลิตเม็ดมวล 

รวมเบ�ดังกล่�ว

25 พฤษภ�คม 2561 1803001209 อุปกรณ์แยกอนุภ�คของแข็งออกจ�กของเหลวแบบเคลื่อนย้�ยได้

25 พฤษภ�คม 2561 1803001210 ระบบปรับค่�สัญญ�ณเสียงและทดสอบประเมินคุณภ�พเสียงเพื่อแนะนำ�ชุดหูฟังให้กับผู้ ใช้ง�น

สำ�หรับตรวจคัดกรองก�รได้ยินและวิธีก�รดังกล่�ว

1 มิถุน�ยน 2561 1803001253 ไพรเมอร์สำ�หรับสร้�งดีเอนเอต้นแบบเพื่อสร้�งอ�ร์เอนเอส�ยคู่จำ�เพ�ะต่อยีนโปรตีนขนส่งเอทีพี

ของเชื้อปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน เฮปพ�โตพีนีอ�ย (Enterocytozoon hepatopenaei)

1 มิถุน�ยน 2561 1803001255 องค์ประกอบของตัวพ�ไขมันโครงสร้�งน�โนที่ประกอบไปด้วยไขเมล็ดเง�ะสำ�หรับเป็นส่วน

ประกอบของเครื่องสำ�อ�งหรือเภสัชภัณฑ์

1 มิถุน�ยน 2561 1803001256 กรรมวิธีก�รเพ�ะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อหล�ยชั้นโดยไม่ต้องใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้�งให้เซลล์ยึดเก�ะ

1 มิถุน�ยน 2561 1803001257 วิธีก�รตรวจเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลสิสด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้�ร่วมกับพีเอ็นเอ

8 มิถุน�ยน 2561 1803001308 สูตรและกระบวนก�รผลิตอลูมิน�โฟมฟิลเตอร์

8 มิถุน�ยน 2561 1803001309 กระบวนก�รเตรียมกล้�เชื้อยีสต์ Pichia pastoris สำ�หรับกระบวนก�รหมักแบบเหลวในระดับ

ขย�ยขน�ด

15 มิถุน�ยน 2561 1803001357 อนุภ�คเชลแล็คที่มีส�รสำ�คัญกักเก็บอยู่ภ�ยในและกรรมวิธีก�รผลิตอนุภ�คเชลแล็คที่มีส�รสำ�คัญ 

กักเก็บอยู่ภ�ยในดังกล่�ว

15 มิถุน�ยน 2561 1803001358 ชุดไพรเมอร์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจห�เชื้อไวรัสเอสดีดีวีก่อโรคเกล็ดหลุดในปล�กะพง

15 มิถุน�ยน 2561 1803001359 กรรมวิธีก�รยับยั้งก�รเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยก�รใช้ย�ปฏิชีวนะเซฟ�เลกซินร่วมกับ 

ก�รควบคุมแรงดันบรรย�ก�ศ

22 มิถุน�ยน 2561 1803001407 ข้อเข่�เทียมแบบสี่จุดหมุน

29 มิถุน�ยน 2561 1803001465 ผลิตภัณฑ์สำ�หรับก�รแสดงออกของยีนเพื่อผลิตโปรตีนเป้�หม�ยจ�กอ�ห�รที่มีนำ้�ต�ลซูโครสเป็น

องค์ประกอบและกรรมวิธีก�รผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว

5 กรกฎ�คม 2561 1803001512 สูตรส่วนผสมของส�รละล�ยสำ�หรับสกัดส�รพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก

และกรรมวิธีก�รเตรียมตัวอย่�งส�รพันธุกรรมด้วยสูตรส่วนผสมส�รละล�ยดังกล่�ว

5 กรกฎ�คม 2561 1803001510 กรรมวิธีก�รเตรียมเข็มขน�ดไมโครเมตร

13 กรกฎ�คม 2561 1803001574 กรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์วัสดุค�ร์บอนอุดมไนโตรเจนสำ�หรับก�รผลิตเป็นขั้วไฟฟ้�ในตัวเก็บประจุ

ยิ่งยวดจ�กชีวมวล

13 กรกฎ�คม 2561 1803001576 กรรมวิธีก�รกระตุ้นก�รสังเคร�ะห์เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทำ�ล�ยจุลินทรีย์และเพิ่มกิจกรรมต้�นอนุมูล

อิสระในกุ้ง

13 กรกฎ�คม 2561 1803001575 ชุดไพรเมอร์สำ�หรับตรวจห�เชื้อไวรัสเอสดีดีวีและกรรมวิธีก�รตรวจด้วยไพรเมอร์ดังกล่�ว

13 กรกฎ�คม 2561 1803001577 สูตรอ�ห�รกึ่งคัดเลือกชนิดแข็งสำ�หรับก�รแยกเชื้อ Acidovorax citrulli

20 กรกฎ�คม 2561 1803001609 ระบบตรวจสอบและยืนยันก�รขนส่งบุคคล

20 กรกฎ�คม 2561 1803001605 ครีมบำ�รุงผิวสูตรตำ�รับที่มีอนุภ�คน�โนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จ�กไขอ้อยและนำ้�มันรำ�ข้�วกักเก็บ

วิต�มินอีเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีก�รเตรียมครีมบำ�รุงผิวดังกล่�ว

20 กรกฎ�คม 2561 1803001606 องค์ประกอบอนุภ�คน�โนไขอ้อยกักเก็บส�รสำ�คัญสำ�หรับก�รนำ�ส่งท�งผิวหนังและกรรมวิธ ี

ก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

20 กรกฎ�คม 2561 1803001607 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนจ�กไขอ้อยและนำ้�มันรำ�ข้�วกักเก็บส�รออกฤทธิ์และกรรมวิธ ี

ก�รเตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

20 กรกฎ�คม 2561 1803001602 ตัวตรึงเซลล์ที่มีไหมข้�วโพดเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีก�รผลิตตัวตรึงเซลล์ดังกล่�ว
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20 กรกฎ�คม 2561 1803001610 ไพรเมอร์และวิธีก�รตรวจเชื้อเห็ดระโงกชนิดรับประท�นได้โดยใช้ไพรเมอร์นั้น

20 กรกฎ�คม 2561 1803001603 กรรมวิธีก�รผลิตไบโอเอท�นอลด้วยเชื้อตรึงรูป

26 กรกฎ�คม 2561 1803001668 กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริย�ก�รตกตะกอนใน

สภ�วะกรด

26 กรกฎ�คม 2561 1803001667 ระบบแสดงภ�พโฮโลกร�ฟิกทีม่กี�รลดทอนแสงจ�กแหล่งกำ�เนดิภ�พโดยก�รใช้โพล�ไรเซอร์เชิงเส้น

31 กรกฎ�คม 2561 1803001683 เครื่องมือใส่ปุ๋ยในไร่มันสำ�ปะหลัง

3 สิงห�คม 2561 1803001719 ชุดไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อ Vibrio cholerae และกรรมวิธีก�รตรวจเชื้อในอ�ห�รด้วย 

ชุดไพรเมอร์ดังกล่�ว

3 สิงห�คม 2561 1803001718 เอนไซม์ตรึงรูปสำ�หรับผลิตแอลดีไฮด์จ�กแอลกอฮอล์และกรรมวิธีก�รผลิตแอลดีไฮด์โดยใช้

เอนไซม์ตรึงรูปดังกล่�วเป็นตัวเร่งปฏิกิริย�

3 สิงห�คม 2561 1803001717 เซรั่มบำ�รุงผิวสูตรตำ�รับที่มีอนุภ�คน�โนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บส�รสกัดจ�กว่�นเพชรหึง

เป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีก�รเตรียมเซรั่มบำ�รุงผิวดังกล่�ว

3 สิงห�คม 2561 1803001716 ครีมบำ�รุงผิวสูตรตำ�รับที่มีอนุภ�คน�โนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บส�รสกัดจ�กว่�นเพชรหึง

เป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีก�รเตรียมผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิวดังกล่�ว

10 สิงห�คม 2561 1803001775 ชุดนำ�้ย�และกรรมวิธีสำ�หรับก�รสร้�งส�รห่อหุม้เพ่ือวิเคร�ะห์ไมโครอ�ร์เอน็เอเป้�หม�ยทีอ่ณุหภมูเิดยีว

10 สิงห�คม 2561 1803001778 เครื่องเจ�ะรูด้วยเลเซอร์

10 สิงห�คม 2561 1803001777 กรรมวิธีก�รเคลือบส�ร 3-อะมิโนโพรพิล ไตรอีท็อกซี่ไซเลนบนพื้นผิวของวัสดุสำ�หรับตรึงตัวอย่�ง

ท�งชีววิทย�

10 สิงห�คม 2561 1803001776 อ�ห�รเลี้ยงเชื้อที่จำ�เพ�ะสำ�หรับก�รผลิตเอนไซม์อ�ห�รสัตว์และวิธีก�รผลิตเอนไซม์อ�ห�รสัตว์

ด้วยระบบก�รเลี้ยงแบบกึ่งกะด้วยอ�ห�รเลี้ยงเชื้อดังกล่�ว

10 สิงห�คม 2561 1803001772 ปุ๋ยนำ้�แขวนลอยสูตรเข้มข้นและกรรมวิธีก�รเตรียมปุ๋ยนำ้�แขวนลอยสูตรเข้มข้นดังกล่�ว

10 สิงห�คม 2561 1803001774 ชุดนำ้�ย�ตรวจวัดปริม�ณโปรตีนอัลบูมินในปัสส�วะโดยก�รใช้ส�รละล�ยกร�ฟีนร่วมกับ 

แอปต�เมอร์และวิธีก�รตรวจนั้น

10 สิงห�คม 2561 1803001773 ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอวงกลมตรวจจับสำ�หรับวิเคร�ะห์ปริม�ณไมโครอ�ร์เอ็นเอ21 และกรรมวิธี

สำ�หรับวิเคร�ะห์ไมโครอ�ร์เอ็นเอด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่�ว

17 สิงห�คม 2561 1803001830 กรรมวิธีก�รเตรียมฟล�วข้�วเจ้�ดัดแปรเอ็กซ์ทรูชัน

17 สิงห�คม 2561 1803001828 ผลิตภัณฑ์นำ้�ย�สำ�หรับก�รเก็บรักษ�แบคทีรีโอฟ�จเพื่อก�รควบคุมโรคเหี่ยวในพืชที่เกิดจ�ก 

เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

17 สิงห�คม 2561 1803001829 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อ คิวคัมเบอร์ กรีน มอทเทิล โมเซอิค ไวรัส และ

กรรมวิธีก�รตรวจห�เชื้อคิวคัมเบอร์ กรีน มอทเทิล โมเซอิค ไวรัสด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอด ี

ดังกล่�ว

17 สิงห�คม 2561 1803001826 ชุดตรวจส�รในกลุ่มเบต้�-2 อะโกนิสต์

17 สิงห�คม 2561 1803001827 นำ้�ย�สำ�หรับรักษ�คุณภ�พของส�รคอนจูเกตรวมถึงแผ่นบรรจุส�รคอนจูเกตและ/หรือโมเลกุลที่ใช้

ในก�รให้หรือขย�ยสัญญ�ณและกรรมวิธีในก�รใช้นำ้�ย�สำ�หรับเตรียมส�รคอนจูเกตรวมถึงแผ่น

บรรจุนั้น

17 สิงห�คม 2561 1803001825 อนุภ�คน�โนทองทรงกลมซึ่งมีหน�มที่ผิวซึ่งส�ม�รถเพิ่มสัญญ�ณก�รกระเจิงแสงที่ผิวของอนุภ�ค

ต�มหลักของร�ม�นและกรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์อนุภ�คดังกล่�ว

17 สิงห�คม 2561 1803001832 ชุดตรวจวัดสัญญ�ณก�รกระเจิงแสงร�ม�นของเซลล์มะเร็ง

17 สิงห�คม 2561 1803001831 สูตรผสมบะหมี่ปร�ศจ�กกลูเตนจ�กฟล�วข้�วเจ้�
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24 สิงห�คม 2561 1803001900 ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของอนุภ�คไมเซลล์กักเก็บส�รสกัดลูกซัด

24 สิงห�คม 2561 1803001903 กระบวนก�รสังเคร�ะห์ซีโอไลท์ชนิดเอกซ์สำ�หรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริย�ในก�รปรับปรุงคุณภ�พ 

เชื้อเพลิงชีวภ�พจ�กกระบวนก�รไพโรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล

24 สิงห�คม 2561 1803001906 ไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีในกุ้งและวิธีก�รตรวจห�เชื้อไวรัสเอชพีวีด้วย 

ไพรเมอร์ดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1803001904 ชุดไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นและกรรมวิธีก�รตรวจห�เชื้อไวรัส 

ไอเอชเอชเอ็นในกุ้งด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1803001901 แผ่นเส้นใยไม่ถักทอที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บนำ้�และกรรมวิธีก�รเตรียมแผ่นเส้นใยไม่ถักทอ 

ดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1803001905 ไพรเมอร์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นวีและกรรมวิธีก�รตรวจห�เชื้อไวรัสด้วย 

ไพรเมอร์ดังกล่�ว

24 สิงห�คม 2561 1803001899 เปปไทด์ที่จำ�เพ�ะต่อโปรตีนลิปแอล32 และกระบวนก�รคัดเลือกฟ�จเปปไทด์ที่จำ�เพ�ะต่อ 

โปรตีนลิปแอล32

24 สิงห�คม 2561 1803001902 องค์ประกอบสำ�หรับก�รเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ์แบบส�มมิติและกรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุซิลิโคน

พิมพ์แบบส�มมิติดังกล่�ว

31 สิงห�คม 2561 1803001967 สูตรเนื้อดินสำ�หรับผลิตกระถ�งดินสล�ยตัวได้ที่มีสมบัติคว�มแข็งแรงและส�ม�รถย่อยสล�ยได้

ต�มธรรมช�ติ

31 สิงห�คม 2561 1803001965 สูตรองค์ประกอบน�โนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งมีประสิทธิภ�พในก�รบรรจุนำ้�มันขมิ้นชันที ่

คว�มเข้มข้นสูงและกรรมวิธีก�รเตรียมน�โนอิมัลชันดังกล่�ว

31 สิงห�คม 2561 1803001966 สูตรองค์ประกอบน�โนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งบรรจุนำ้�มันขมิ้นชันและกรรมวิธีก�รเตรียมน�โน

อิมัลชันดังกล่�ว

31 สิงห�คม 2561 1803001963 สูตรอ�ห�รเจลสำ�หรับพกพ�

31 สิงห�คม 2561 1803001964 สูตรอ�ห�รแท่งสำ�หรับพกพ�

31 สิงห�คม 2561 1803001968 รถตักแบบยืดแขนตักได้

31 สิงห�คม 2561 1803001969 รถเครนกระเช้�ช่วยเก็บเกี่ยวทะล�ยป�ล์มต้นสูง

31 สิงห�คม 2561 1803001970 อุปกรณ์เพิ่มคุณภ�พเสียงของหูฟังที่มีก�รต่อลำ�โพงสองตัวร่วมกัน

7 กันย�ยน 2561 1803002015 กรรมวิธีก�รเตรียมส�รประกอบโลหะคีเลตของกรดอะมิโน

7 กันย�ยน 2561 1803002016 ผงสีดำ�สะท้อนคว�มร้อนที่สังเคร�ะห์จ�กแคลเซียมค�ร์บอเนต แร่ยิปซัม แร่บอกไซต์และกรรมวิธี

ผลิตผงสีดำ�สะท้อนคว�มร้อนนั้น

7 กันย�ยน 2561 1803002017 ระบบระบ�ยคว�มร้อนสำ�หรับแบตเตอรี่แพ็ก (battery pack) ในย�นยนต์ไฟฟ้�

7 กันย�ยน 2561 1803002014 สูตรส่วนผสมสำ�หรับลดปริม�ณแอมโมเนีย ไนไตรต์ และอัลค�ไลน์ในระบบก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�

14 กันย�ยน 2561 1803002076 วัสดุขั้วแอโนดสำ�หรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์และกรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุขั้วแอโนด 

ดังกล่�ว

14 กันย�ยน 2561 1803002078 อนุภ�คคล้�ยไวรัสของเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่สร้�งจ�กเซลล์ไลน์คงสภ�พแมลงหวี่และกรรมวิธีก�รสร้�ง

อนุภ�คคล้�ยไวรัสดังกล่�ว

14 กันย�ยน 2561 1803002079 เซลล์ไลน์คงสภ�พแมลงหว่ีทีม่รีะบบตดิต�มเรืองแสงและก�รตดิฉล�กสำ�หรับก�รแยกรีคอมบิแนนท์ 

โปรตีนของฟล�วิไวรัสให้บริสุทธิ์และกรรมวิธีก�รสร้�งเซลล์ไลน์คงสภ�พแมลงหวี่ดังกล่�ว

14 กันย�ยน 2561 1803002077 ชุดลำ�ดับนิวคลีโอไทด์และพล�สมิดพ�หะสำ�หรับก�รแสดงออกของยีนเพื่อผลิตรีคอมบิแนนต์

โปรตีนออกนอกเซลล์แมลงหวี่
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14 กันย�ยน 2561 1803002075 อุปกรณ์บำ�บัดอ�ก�ศด้วยแผ่นเส้นใยอนินทรีย์น�โนโฟโตคะตะลิสต์ไทเทเนียมไดออกไซด์และ 

ซิงก์ทังสเตนออกไซด์

20 กันย�ยน 2561 1803002142 วิธีก�รช่วยออกตัวบนท�งล�ดชันสำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ้�

20 กันย�ยน 2561 1803002143 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำ�หรับเครื่องปรับอ�ก�ศ

20 กันย�ยน 2561 1803002140 กระบวนก�รตรวจสอบคว�มผิดปกติส�ยนำ�สัญญ�ณ

20 กันย�ยน 2561 1803002147 กรรมวิธีก�รทำ�แบบพิมพ์ปูนปล�สเตอร์คอมโพสิตแข็งแรงสูงจ�กเม็ดแก้วมวลเบ�

20 กันย�ยน 2561 1803002139 สูตรอ�ห�รสำ�หรับกระบวนก�รผลิตเบต้�กลูแคนขน�ดใหญ่และเบต้�กลูแคนโอลิโกแซคค�ไรด์

และกระบวนก�รผลิตเบต้�กลูแคนด้วยสูตรอ�ห�รดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1803002149 อุปกรณ์แยกนำ้�ขิงใสด้วยไฮโดรไซโคลนแบบต่อขน�นร่วมกับก�รกรองและก�รเหวี่ยงแยก

20 กันย�ยน 2561 1803002144 วัสดุขั้วแคโทดแบบปร�ศจ�กวัสดุรองรับสำ�หรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์และกรรมวิธ ี

ก�รเตรียมวัสดุขั้วแคโทดดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1803002145 สูตรส�รประกอบสำ�หรับรักษ�กิจกรรมของเอนไซม์ผงแห้ง

20 กันย�ยน 2561 1803002148 องค์ประกอบของสูตรตำ�รับเครื่องสำ�อ�งสำ�หรับบำ�รุงเส้นผมที่ประกอบไปด้วยนำ้�มันจ�กเมล็ดช�

20 กันย�ยน 2561 1803002150 อุปกรณ์ควบคุมพลังง�นสำ�หรับสร้�งรังสีในก�รถ่�ยภ�พ

20 กันย�ยน 2561 1803002146 อุปกรณ์ปลดล็อคคอนเนกเตอร์

20 กันย�ยน 2561 1803002141 กระบวนก�รสร้�งอุปกรณ์ตรวจจับคว�มดันและอุปกรณ์ดังกล่�ว

20 กันย�ยน 2561 1803002151 อุปกรณ์ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสถ�นะไฮโดรลิกส์

26 กันย�ยน 2561 1803002193 เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris สำ�หรับก�รผลิตไอโซเพนท�นอล (3-เมทิล-1-บิวท�นอล)

26 กันย�ยน 2561 1803002194 เชื้อพล�สโมเดียมฟ�ลซิพ�รัมส�ยพันธุ์เอ็นเอฟห้�สิบสี่ดัดแปลงพันธุกรรมและวิธีก�รสร้�งเชื้อ

ดัดแปลงนั้น

26 กันย�ยน 2561 1803002191 ก�รเตรียมขั้วไฟฟ้�ส�มมิติแบบ 3 ขั้วในหนึ่งชิ้นและกรรมวิธีก�รเตรียมขั้วไฟฟ้�ดังกล่�ว

26 กันย�ยน 2561 1803002192 อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดหัววัดใต้นำ้�

26 กันย�ยน 2561 1803002199 กระบวนก�รเตรียมชั้นส่งผ่�นอิเล็กตรอนโดยใช้ท่อน�โนไทท�เนียมไดออกไซด์ที่เติมแต่งด้วย 

เลดซัลไฟด์ สำ�หรับเซลล์แสงอ�ทิตย์เพอรอฟสไกต์

26 กันย�ยน 2561 1803002201 สูตรสำ�หรับเตรียมย�งธรรมช�ติวัลค�ไนซ์ด้วยระบบรังสีอัลตร�ไวโอเล็ตที่มีคว�มใสและม ี

คว�มแข็งแรงและกรรมวิธีก�รเตรียมย�งธรรมช�ติวัลค�ไนซ์ดังกล่�ว

26 กันย�ยน 2561 1803002197 กระบวนก�รเคลือบผิวเหล็กด้วยส�รประกอบเชิงโลหะ (intermetallic compound) ของ

อะลูมิเนียมสำ�หรับป้องกันก�รกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

26 กันย�ยน 2561 1803002196 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อกักเก็บส�รสำ�คัญในกลุ่มแคโรทีน

26 กันย�ยน 2561 1803002202 องค์ประกอบอนุภ�คน�โนไขมันสำ�หรับกักเก็บฟล�โวนอยด์ที่มีเกลือนำ้�ดีเพื่อเพิ่มก�รดูดซึมในลำ�ไส้

26 กันย�ยน 2561 1803002195 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนกักเก็บส�รสกัดจ�กอัญชันสำ�หรับใช้ท�งเครื่องสำ�อ�ง

26 กันย�ยน 2561 1803002200 สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มีส�รสกัดกระช�ยดำ�

26 กันย�ยน 2561 1803002198 ซับสเตรททีม่พ้ืีนผวิขย�ยสัญญ�ณร�ม�น (SERS substrate) จ�กส่วนประกอบของแผ่นออฟตคิอล

26 กันย�ยน 2561 1803002204 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนกักเก็บส�รเคอร์คูมินอยด์สำ�หรับใช้ท�งผิวหนัง
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26 กันย�ยน 2561 1803002203 องค์ประกอบของอนุภ�คน�โนกักเก็บส�รเคอร์คูมินอยด์สำ�หรับให้ท�งป�ก

28 กันย�ยน 2561 1803002247 กรรมวิธีก�รผลิตและทำ�บริสุทธิ์เชื้อเบต้�โนด�ไวรัส

28 กันย�ยน 2561 1803002239 วิธีก�รแยกส�รประกอบแคลเซียมออกจ�กพื้นผิวของเซโนสเฟียร์ (cenospheres)

28 กันย�ยน 2561 1803002245 เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae สำ�หรับก�รผลิตส�รหอมระเหยกลุ่มเทอร์ปีน

28 กันย�ยน 2561 1803002236 กระบวนก�รชุบแข็งเหล็กกล้�โดยตรงด้วยก�รชุบเคลือบอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน

28 กันย�ยน 2561 1803002233 องค์ประกอบอนุภ�คน�โนนีโอโซมกักเก็บส�รสกัดจ�กมะข�มป้อมและกรดโคจิกแบบเสริมฤทธิ์

และวิธีก�รเตรียมดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1803002241 วิธีก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อป�ล์มนำ้�มัน

28 กันย�ยน 2561 1803002243 ระบบสำ�หรับก�รตรวจก�รกล�ยพันธุ์จ�กลำ�ดับเบสแบบทั่วจีโนมและวิธีก�รดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1803002242 ระบบค้นห�ตำ�แหน่งก�รกล�ยพันธุ์แบบโครงสร้�งจ�กข้อมูลลำ�ดับเบสส�ยสั้น

28 กันย�ยน 2561 1803002248 กรรมวิธีก�รผลิตและทำ�บริสุทธิ์ของเชื้อเมกะโลไซติไวรัส

28 กันย�ยน 2561 1803002244 กรรมวิธีก�รเพิ่มคุณค่�ท�งโภชนะของก�กมันสำ�ปะหลังจ�กเชื้อยีสต์โดยกระบวนก�รหมักแบบ

อ�ห�รแข็งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ท�งเลือก

28 กันย�ยน 2561 1803002235 กรรมวิธีก�รเตรียมเส้นใยน�โนคอมโพสิตของไคติน-ไคโตซ�น/พอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ที่มีโครง

ข่�ยโลหะส�รอินทรีย์และเส้นใยคอมโพสิตที่ได้จ�กกรรมวิธีดังกล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1803002240 องค์ประกอบอนุภ�คลิกนินที่มีคุณสมบัติไม่ซึมผ่�นผิวหนังและป้องกันรังสียูวี

28 กันย�ยน 2561 1803002232 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสีอัลตร�ไวโอเลตที่ประกอบด้วยอนุภ�คพอลิโดพ�มีน

28 กันย�ยน 2561 1803002237 วิธีก�รเตรียมวัสดุพอลิแลคไทด์ซีเมนต์โดยใช้ก�รบ่มด้วยสองกระบวนก�ร

28 กันย�ยน 2561 1803002231 กรรมวิธีก�รผลิตส�รประกอบบิสอินโดลอัลค�ลอยด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคจ�กแบคทีเรียจ�ก 

เชื้อร� Conoideocrella

28 กันย�ยน 2561 1803002238 เรือซ้อนตักขยะผิวนำ้�

28 กันย�ยน 2561 1803002249 ระบบบริห�รจัดก�รทรัพย�กรเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

28 กันย�ยน 2561 1803002234 องค์ประกอบอนภุ�คทร�นส์เอโทโซมกักเก็บนำ�้มนัหอมระเหยและกรรมวิธีก�รเตรียมอนภุ�คดงักล่�ว

28 กันย�ยน 2561 1803002246 อุปกรณ์แก้ไขรูปแบบข้อมูลอักษร

ผลงานที่ยื่นขอจดความลับทางการค้า จำานวน 20 คำาขอ

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

8 มกร�คม 2561 TS60BT00120 กระบวนก�รผลิตสูตรเอนไซม์ทนร้อนและเพิ่มคว�มเสถียรจ�กเชื้อร� Aspergillus niger 

BCC4525 เพื่อใช้ ในอุตส�หกรรมอ�ห�รไก่เนื้อ

15 มกร�คม 2561 TS60MT00119 สูตรนำ้�ย�งข้นชนิดแอมโมเนียตำ่�ม�กสำ�หรับผสมกับแอสฟัลต์

26 มีน�คม 2561 TS61NN00121 กระบวนก�รผลิตอนุภ�คน�โนซิลิก�แบบปฏิกิริย�ไม่ต่อเนื่อง

16 พฤษภ�คม 2561 TS61BT00136 ถังหมักสำ�หรับก�รผลิตย�แก้ไอแผนโบร�ณ

25 พฤษภ�คม 2561 TS61MT00130 คอมเป�ด์โพลีโพรพีลีนที่มีคุณสมบัติชอบนำ้�สำ�หรับผลิตภัณฑ์ฟิล์ม
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วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

25 พฤษภ�คม 2561 TS61MT00125 คอมเป�ด์โพลีเอทธิลีนคว�มหน�แน่นตำ่�ที่มีคุณสมบัติชอบนำ้�สำ�หรับผลิตภัณฑ์ฟิล์ม

7 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00129 สูตรผงสังขย�มันเทศสีม่วงสำ�เร็จรูปกลิ่นรสธรรมช�ติ

7 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00128 สูตรผงสังขย�มันเทศสีม่วงสำ�เร็จรูปท�งก�รค้�

7 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00127 กระบวนก�รผลิตผงมันเทศสีม่วงกลิ่นรสธรรมช�ติ

7 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00124 ก�รพัฒน�สูตรเอนไซม์ไฟเทสเพิ่มประสิทธิภ�พทนร้อนและคว�มเสถียร

7 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00123 กระบวนก�รผลิตผงมันเทศสีม่วงในเชิงพ�ณิชย์

15 มิถุน�ยน 2561 TS61MT00135 ฟิล์มที่มีสมบัติในก�รป้องกันกลิ่นและป้องกันก�รเกิดฝ้�

19 มิถุน�ยน 2561 TS61BT00141 สูตรอ�ห�รเลี้ยงเชื้อสำ�หรับผลิตโปรตีน Vip3 

1 สิงห�คม 2561 TS61BT00140 กระบวนก�รผลิตเซลล์ยีสต์โพรไบโอติกในระดับอุตส�หกรรมด้วยก�รหมักแบบเหลวสำ�หรับใช้

เป็นส�รเสริมในอ�ห�รสัตว์

28 สิงห�คม 2561 TS61MT00153 สูตรนำ้�ย�งข้นสำ�หรับทำ�ผลิตภัณฑ์โฟมย�ง

28 สิงห�คม 2561 TS61BT00142 กระบวนก�รสกัดลิกนินที่มีปริม�ณของเสียตำ่�

5 กันย�ยน 2561 TS61MT00146 สูตรแป้งผสมจ�กฟล�วมันสำ�ปะหลังที่มีไซย�ไนต์ตำ่�เพื่อทำ�ขนมปังสีนำ้�ต�ลปร�ศจ�กกลูเตน

17 กันย�ยน 2561 TS61MT00158 กระบวนก�รบ่มวัสดุย�งธรรมช�ติแข็งพิเศษ

17 กันย�ยน 2561 TS61MT00157 สูตรสำ�หรับทำ�วัสดุย�งธรรมช�ติแข็งพิเศษ

21 กันย�ยน 2561 TS61MT00139 สูตรเม็ดโพลิเมอร์คอมพ�วด์ที่มีสีคงทนต่อสภ�วะแวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจำ�เพ�ะ

ผลงานที่ยื่นขอจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำานวน 14 คำาขอ

วันที่ยื่นจด เลขที่คำาขอ ประเภท ชนิดพืช ชื่อพันธุ์

16 กรกฎ�คม 2561 1193/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ C_73

16 กรกฎ�คม 2561 1194/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ C_87

16 กรกฎ�คม 2561 1195/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ C_99

16 กรกฎ�คม 2561 1196/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ G01

16 กรกฎ�คม 2561 1197/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ G09

16 กรกฎ�คม 2561 1198/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ G44

29 สิงห�คม 2561 1207/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ D56

29 สิงห�คม 2561 1208/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ R56

29 สิงห�คม 2561 1209/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ D61

29 สิงห�คม 2561 1210/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ R61

29 สิงห�คม 2561 1211/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ D102

29 สิงห�คม 2561 1212/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ R102

29 สิงห�คม 2561 1213/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ D124

29 สิงห�คม 2561 1214/2561 ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พริก พริกขี้หนูผลใหญ่ R124
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ระดับนานาชาติ จำานวน 25 รางวัล

ธนธม ไชยลังการณ์

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภ�พสัตว์และก�รจัดก�ร/ไบโอเทค

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 ส�ข�สรีรวิทย�หรือก�รแพทย์ เข้�ร่วมกิจกรรมก�รประชุมผู้ได้รับร�งวัลโนเบล  

ระหว่�งวันที่ 24-29 มิถุน�ยน 2561 ณ เมืองลินเด� สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี

กัลยาณ์ แดงติ๊บ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พสัตว์นำ้�แบบบูรณ�ก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : เครือข่�ยวิจัยเพื่อสุขภ�พกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)

ร�งวัลยอดเยี่ยม Chairman’s Award จ�กกองทุนคว�มร่วมมือนิวตัน ยูเค-ไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2560  

ณ สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหร�ชอ�ณ�จักรประจำ�ประเทศไทย

ธีรพงศ์ ยะทา

กลุ่มวิจัยก�รห่อหุ้มระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : นวัตกรรมก�รนำ�ส่งย�ต้�นจุลชีพทิลมิโคซินด้วยพ�หะนำ�ส่งระดับน�โนผ่�นระบบท�งเดินอ�ห�รประสิทธิภ�พสูงตรงเป้�หม�ย

ร�งวัลเหรียญทอง (Golden Prize) จ�กง�น 11
th
 International Warsaw Invention Show (IWIS2017) ระหว่�งวันที่ 9-11 ตุล�คม 2560  

ณ กรุงวอร์ซอ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

ธีรพงศ์ ยะทา

กลุ่มวิจัยก�รห่อหุ้มระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : นวัตกรรมก�รนำ�ส่งย�ต้�นจุลชีพทิลมิโคซินด้วยพ�หะนำ�ส่งระดับน�โนผ่�นระบบท�งเดินอ�ห�รประสิทธิภ�พสูงตรงเป้�หม�ย

ร�งวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จ�กร�ชอ�ณ�จักรซ�อุดีอ�ระเบีย จ�กง�น 11
th
 International Warsaw Invention Show 

(IWIS2017) ระหว่�งวันที่ 9-11 ตุล�คม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ทีมวิจัยกระบวนก�รระดับน�โนเพื่ออุตส�หกรรมเกษตร/น�โนเทค

ผลง�น : ระบบก�รนำ�ส่งส�รที่แตกตัวได้เอง (Self-Emulsifier Drug Delivery System: SEDDS)

ร�งวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จ�กง�น 11
th
 International Warsaw Invention Show (IWIS2017) ระหว่�งวันที่ 9-11 ตุล�คม 2560  

ณ กรุงวอร์ซอ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ทีมวิจัยกระบวนก�รระดับน�โนเพื่ออุตส�หกรรมเกษตร/น�โนเทค

ผลง�น : ไข่ออกแบบได้

ร�งวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension) จ�กประเทศโรม�เนีย จ�กง�น 11
th
 International Warsaw Invention Show 

(IWIS2017) ระหว่�งวันที่ 9-11 ตุล�คม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ทีมวิจัยกระบวนก�รระดับน�โนเพื่ออุตส�หกรรมเกษตร/น�โนเทค

ผลง�น : ไข่ออกแบบได้

ร�งวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จ�กร�ชอ�ณ�จักรซ�อุดีอ�ระเบีย จ�กง�น 11
th
 International Warsaw Invention Show 

(IWIS2017) ระหว่�งวันที่ 9-11 ตุล�คม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์

รางวัลและเกียรติยศ จำานวน 62 รางวัล
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เสกสรร พาป้อง

สถ�บันเทคโนโลยีและส�รสนเทศเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน/เอ็มเทค

ผลง�น : Developing a Research Framework and Methodology of Social Life Cycle Assessment in Thailand

ได้รับมอบเหรียญร�งวัล RONPAKU: JSPS RONPAKU Medal Award จ�กง�น 9
th
 General Assembly of the JSPS Fellow Alumni 

Association of Thailand (JAAT) – JSPS - NRCT – RONPAKU Medal Award Ceremony จัดโดยหน่วยง�น Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS) เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนม� แกรนด์ กรุงเทพมห�นคร

ชาลี วรกุลพิพัฒน์, เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และพิทักษ์ แท่นแก้ว

หน่วยวิจัยก�รสื่อส�รและเครือข่�ย/เนคเทค

ผลง�น : Recent Challenges, Trends, and Concerns Related to IoT Security: An Evolutionary Study

ร�งวัล Outstanding Paper Award จ�กง�นประชุมวิช�ก�ร The 20
th
 IEEE International Conference on Advanced Communications 

Technology (ICACT) ระหว่�งวันที่ 11-14 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ Elysian Gang chon ส�ธ�รณรัฐเก�หลี

อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ได้รับร�งวัลศิษย์เก่�สหร�ชอ�ณ�จักรดีเด่นประจำ�ปี 2561 ส�ข�ผู้ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น  

เมื่อวันที่ 15 มีน�คม 2561 ณ สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหร�ชอ�ณ�จักรประจำ�ประเทศไทย

วิรัลดา ภูตะคาม

ศูนย์โอมิกส์แห่งช�ติ/ไบโอเทค

ผลง�น : ก�รพัฒน�เทคโนโลยีในก�รค้นห�เครื่องหม�ยโมเลกุลสนิป

ได้รับก�รคัดเลือกเป็น Young Affiliates ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รเกษตร  

เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน 2561

คทา จารุวงศ์รังสี

หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค

ได้รับก�รคัดเลือกเป็น Young Affiliates ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในส�ข�วิศวกรรมวิทย�ศ�สตร ์

เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน 2561

สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนก�รผลิต/เอ็มเทค

ผลง�น : High Precision Sound Absorber

ร�งวัลที่ 2 ประเภท Competitive pitch จ�กง�น Final pitches โครงก�ร Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018  

เมื่อวันที่ 26 มกร�คม 2561

ณัฏฐพร พิมพะ, วิยงค์ กังวานศุภมงคล, ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล และเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำาพล

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและก�รเคลือบน�โน และกลุ่มวิจัยก�รวิเคร�ะห์ระดับน�โนขั้นสูงและคว�มปลอดภัย/น�โนเทค

ผลง�น : ก�รแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับนำ้�มันและตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์

ร�งวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จ�กง�น 46
th
 International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่�งวันที่ 11-15 เมษ�ยน 2561 

ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส

ธีรพงศ์ ยะทา, อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, ณัฎฐิกา แสงกฤช, สุวิมล สุรสัโม, ชญานันท์ เอ่ียมสำาอางค์, คทาวุธ นามดี และจกัรวาฬ ยศถาวรกุล

กลุ่มวิจัยก�รห่อหุ้มระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : อนุภ�คน�โนทิลมิโคซินสำ�หรับก�รป้องกันและรักษ�ก�รติดเชื้อในระบบท�งเดินห�ยใจในสัตว์เศรษฐกิจ

ร�งวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จ�กง�น 46
th
 International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่�งวันที่ 11-15 เมษ�ยน 2561 

ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส
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วรล อินทะสันตา, อัจฉรา แป้งอ่อน, ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา, จิระพงษ์ อารินทร์ และนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและก�รเคลือบน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : แผ่นเส้นใยน�โนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผ่นกรองน�โนที่มีคว�มแข็งแรง ทนท�นขน�ดเล็กและบ�งพิเศษจ�กเส้นใยน�โนสำ�หรับ

ก�รกำ�จัดวัณโรค

ร�งวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จ�กง�น 46
th
 International Exhibition of Inventions Geneva  

ระหว่�งวันที่ 11-15 เมษ�ยน 2561 ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส

วิยงค์ กังวานศุภมงคล, สุวัชชัย จรัสโสภณ, กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล และธนกร วิรุฬมงคล

กลุ่มวิจัยก�รวิเคร�ะห์ระดับน�โนขั้นสูงและคว�มปลอดภัย และกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและก�รเคลือบน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : ปุ๋ยควบคุมก�รปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์น�โนคอมโพสิทที่ย่อยสล�ยได้ท�งชีวภ�พ

ร�งวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จ�กง�น 46
th
 International Exhibition of Inventions Geneva  

ระหว่�งวันที่ 11-15 เมษ�ยน 2561 ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส

วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค

ผลง�น : Exploration of lignocellulose degrading enzymes from hidden bioresource for biorefinery and green industries

ร�งวัล Young Asian Biotechnologist Prize 2018 จ�ก The Society for Biotechnology เมื่อวันที่ 5 กันย�ยน 2561  

ณ เมืองโอซ�ก้� ประเทศญี่ปุ่น

นุวงศ์ ชลคุป

กลุ่มวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังง�น/เอ็มเทค

ผลง�น : Excellent track record of achievements and potential to advance science-based policy-making in ASEAN

ร�งวัลนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกล�ง (early- and mid-career scientists) จ�กง�น 17 Talented Scientists Selected for 2018/2019  

ASEAN Science and Technology Fellowship เมื่อวันที่ 25 มิถุน�ยน 2561 ณ กรุงจ�ก�ร์ต� ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย

พิมพ์พรรณ เห็นประเสริฐแท้, ดวงเดือน อาจองค์, ปัตมาภรณ์ ธิมากุล และภาวดี อังค์วัฒนะ

กลุ่มวิจัยเซร�มิกส์และวัสดุก่อสร้�ง/เอ็มเทค

ผลง�น : Effect of Basalt Addition and Curing: Conditions on the Strength Development of Geopolymers

ร�งวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) จ�กง�น MSAT 10
th
 International Conference on Materials Science and Technology 

ระหว่�งวันที่ 6-7 กันย�ยน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

ธิดารัตน์ มากมูล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ และนิสภา ศีตะปันย์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง/เอ็มเทค

ผลง�น : ก�รพัฒน�อ�ห�รที่ปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่�ยและกลืนง่�ยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ/ผลของคว�มเข้มข้นของแคลเซียมต่อสมบัติรีโอโลยี

และพฤติกรรมต่อแรงเฉือนขน�ดใหญ่แบบไดน�มิกส์ของเจลผสมของโลว์เอซิลเจลแลน คอนยัคกลูโคแมนแนน และแซนแทนกัม

ร�งวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) จ�กง�น MSAT 10
th
 International Conference on Materials Science and Technology 

ระหว่�งวันที่ 6-7 กันย�ยน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

จักรพล สุนทรวราภาส

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอ�ห�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : พี ลิกนิน แคร์

ร�งวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (Silver medal) และประก�ศนียบัตร (Certificate of Appreciation) จ�กง�น  

The 10
th
 International Exhibition of Inventions (IEI 2018) ระหว่�งวันที่ 13-15 กันย�ยน 2561 ณ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน
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ไว ประทุมผาย และปราณี ราชเทวี

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค

ผลง�น : Effects of Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 β-glucan as a prebiotic on the in vitro growth of probiotic and 

pathogenic bacteria

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นแบบบรรย�ย ระดับดีม�ก จ�กก�รประชุมวิช�ก�ร 20
th
 International Conference on Biotechnology, 

Chemical Engineering and Life Science ประจำ�ปี 2561 ระหว่�งวันที่ 20-21 สิงห�คม 2561 ณ เมืองบ�ร์เซโลน่� ร�ชอ�ณ�จักรสเปน

ต้องใจ ชูขจร

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนก�รผลิต/เอ็มเทค

ร�งวัล JSPS HOPE Fellow จ�ก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) จ�กง�น 10
th
 HOPE Meeting with Nobel 

Laureates ระหว่�งวันที่ 12-15 มีน�คม 2561 ณ เมืองโยโกฮ�ม่� ประเทศญี่ปุ่น

เรืองเดช ธงศรี, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, ธัญพร ยอดแก้ว และพงษ์ศักดิ์ วิลา

กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนก�รผลิต/เอ็มเทค

ผลง�น : Effect of carbon addition on microstructure and properties of boron-containing  steel sintered under different  

atmospheres

ร�งวัล Poster Presentation Award จ�กง�น International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 

ระหว่�งวันที่ 18-20 กรกฎ�คม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทย� จังหวัดชลบุรี

ระดับชาติ จำานวน 37 รางวัล

อนุศิษย์ แก้วประจักร์

กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและก�รเคลือบน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : Solution processes for printable solar cells with organic/inorganic semiconducting materials

ร�งวัล Best Oral Presentation Award จ�กง�นประชุมวิช�ก�รระดบัน�น�ช�ต ิสม�คมวิจยัวัสดแุห่งประเทศไทย คร้ังที ่1 โดยสม�คมวิจยัวัสดุ 

ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ 31 ตุล�คม - 3 พฤศจิก�ยน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ปานชีวา อุดมทรัพย์, นุวงศ์ ชลคุป, ดลฤดี จารุวัฒน์ และอภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

กลุ่มวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังง�น/เอ็มเทค

ผลง�น : ก�รเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริย�ค�ร์บอนจ�กใบธูปฤ�ษีสำ�หรับปรับปรุงคุณภ�พนำ้�มันไบโอดีเซล

ร�งวัล Best Poster Presentation Award จ�กง�นประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ สม�คมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยสม�คม

วิจัยวัสดุ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ 31 ตุล�คม - 3 พฤศจิก�ยน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สุวัสสา บำารุงทรัพย์

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : Development of SERS based biosensor using gold nanorods for cancer screening

ร�งวัล Best Poster Presentation Award จ�กง�นประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ สม�คมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยสม�คม

วิจัยวัสดุ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ 31 ตุล�คม - 3 พฤศจิก�ยน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ธีรพงศ์ ยะทา

กลุ่มวิจัยก�รห่อหุ้มระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : Innovative Strategy for the Oral Delivery of Tilmicosin Antimicrobial Agent using Nanoscale Carrier

ร�งวัล Best Oral Presentation Award จ�กง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติท�งสัตวแพทย์และก�รเลี้ยงสัตว์ ประจำ�ปี 2560  

ระหว่�งวันที่ 22-24 พฤศจิก�ยน 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี
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มารุต บูรณรัช และปัฐมา กระต่ายทอง

หน่วยวิจัยวิทย�ก�รข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์/เนคเทค

ผลง�น : แพลตฟอร์มสร้�งบริก�ร Web API อย่�งอตัโนมตัจิ�กไฟล์ชุดข้อมลูเปิดภ�ครัฐ (Open Government Data as a Service Platform)

ร�งวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) หรือผลง�นซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งช�ติ ในกลุ่ม Government & Public Sector  

จ�กง�นประกวดซอฟต์แวร์ TICTA Awards 2017 จัดโดยสม�คมอุตส�หกรรมเทคโนโลยีส�รสนเทศไทย

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศวิต กาสุริยะ, ภัชริกา ชูตระกูล, เบญจมาศ พระธานี, กัลยาณี มกราภิรมย์ และนันทิยา อุปนาศักดิ์

หน่วยวิจัยปัญญ�ประดิษฐ์ /เนคเทค

ผลง�น : เครื่องประเมินก�รแปรเสียงอัตโนมัติ (Automatic Articulation: AAT)

ร�งวัลชนะเลิศ ในก�รนำ�เสนอโปสเตอร์ ประเภท Research จ�กง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560 จัดโดยสม�คมคว�มพิก�รป�กแหว่ง

เพด�นโหว่ ใบหน้�และศีรษะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศวิต กาสุริยะ, ภัชริกา ชูตระกูล, เบญจมาศ พระธานี และกัลยาณี มกราภิรมย์

หน่วยวิจัยปัญญ�ประดิษฐ์ /เนคเทค

ผลง�น : ก�รเปรียบเทียบวัสดุสำ�หรับเครื่องมือประเมินเสียงสั่นพ้องในเด็กป�กแหว่งเพด�นโหว่

ร�งวัลชนะเลิศ ในก�รนำ�เสนอโปสเตอร์ ประเภท Research จ�กง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560 จัดโดยสม�คมคว�มพิก�รป�กแหว่ง

เพด�นโหว่ ใบหน้�และศีรษะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

วิรัลดา ภูตะคาม

ศูนย์โอมิกส์แห่งช�ติ/ไบโอเทค

ผลง�น : ก�รค้นห�และจีโนไทป์ เครื่องหม�ยโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด้วยเทคโนโลยี genotyping-by-sequencing (GBS)

ร�งวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จ�กง�นประก�ศผลร�งวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เมือ่วันที ่19 ตลุ�คม 2560 ณ โรงแรม พล�ซ่� แอทธนิ ีรอยลั เมอริเดยีน กรุงเทพมห�นคร

พิมพา ลิ้มทองกุล, วิศาล ลีลาวิวัฒน์, จิราวรรณ มงคลธนทรรศ, มานพ มาสมทบ, ภูวนาถ ปรมาพจน์, พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์,  

ภัทรกร รัตนวรรณ์, เมทนี กิจเจริญ, พีระพงศ์ ฟักเขียว และกิตติพงศ์ เกษมสุข

กลุ่มวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังง�น/เอ็มเทค ฝ่�ยวิจัยนวัตกรรมไร้ส�ยและระบบอัจฉริยะ/สำ�นักง�นกล�ง และหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและ

เซนเซอร์/เนคเทค

ผลง�น : ชุดแบตเตอรี่และเครื่องช�ร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ.

ร�งวัลนักวิจัยดีเด่นด้�นยุทโธปกรณ์ ประจำ�ปี 2560 ร�งวัลดีเด่นอันดับ 1 จ�กพิธีมอบโล่ร�งวัล ประก�ศนียบัตร ผลง�นวิจัย หน่วยวิจัยดีเด่น 

ทบ. ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีน�คม 2561 ณ อ�ค�รกองบัญช�ก�รกองทัพบก กรุงเทพมห�นคร

อดิสร เตือนตรานนท์, ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์, ทวี ป๊อกฝ้าย และขวัญดารา มธุรส

ฝ่�ยวิจัยกร�ฟีนและนวัตกรรมก�รพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/สำ�นักง�นกล�ง หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค และฝ่�ย

กลยุทธ์วิจัยและถ่�ยทอดเทคโนโลยี/เนคเทค

ผลง�น : ระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นห�ตำ�แหน่งรั่วแบบโครงข่�ยไร้ส�ยบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีม�ก ประจำ�ปี 2561 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561  

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมก�รแปรรูปย�ง/เอ็มเทค

ผลง�น : กระบวนก�รเตรียมของผสมย�งธรรมช�ติและซิลิก�ด้วยเทคนิค in situ sol-gel

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีม�ก ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� ประจำ�ปี 2561 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ 

ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร
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สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์

ไบโอเทค

ผลง�น : สูตรผสมส�รชีวบำ�บัดภัณฑ์สำ�หรับย่อยสล�ยคร�บปนเปื้อนนำ้�มัน

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� ประจำ�ปี 2561 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ 

ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

อดิสร เตือนตรานนท์, อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และจันทรเพ็ญ ครุวรรณ์

ฝ่�ยวิจัยกร�ฟีนและนวัตกรรมก�รพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/สำ�นักง�นกล�ง 

ผลง�น : ห้องปฏิบัติก�รระบบของไหลจุลภ�คบนชิปที่มีวัสดุน�โนประกอบรวมสำ�หรับก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งเคมีอย่�งรวดเร็ว

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นวิจัย ระดับดีเด่น ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 

ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค

ผลง�น : ก�รเพิ่มมูลค่�ช�นอ้อย : ก�รสกัดเซลลูโลสและน�โนเซลลูโลส และก�รประยุกต์ใช้เป็นวัสดุท�งก�รแพทย์

ร�งวัลสภ�วิจยัแห่งช�ต ิ: ร�งวัลผลง�นวิจยั ระดบัดมี�ก ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนกัประดษิฐ์ ประจำ�ปี 2561 

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, ฟิลิป เจมส์ ชอว์, ปาริชาต พรหมณะ, ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ, อัยดา อรุณศรี, นวพร โปษยะพิสิษฐ์, 

จุฑารัตน์ เพ็งอ้น, สุมาลี กำาจรวงศ์ไพศาล, ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และวรางคณา สงสังข์ทอง

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พระดับโมเลกุลท�งก�รแพทย์/ไบโอเทค

ผลง�น : ระบบก�รควบคุมก�รแสดงออกของยีนในเชื้อม�ล�เรียโดยไรโบไซม์กลิมเอสและก�รประยุกต์ใช้เพื่อก�รพัฒน�ย�

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลผลง�นวิจัย ระดับดีม�ก ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561 

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

วิรัลดา ภูตะคาม และสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

ศูนย์โอมิกส์แห่งช�ติ/ไบโอเทค

ผลง�น : ก�รพัฒน�เครื่องหม�ยโมเลกุลและก�รสร้�งแผนที่พันธุกรรมเพื่อค้นห�เครื่องหม�ยโมเลกุลที่มีคว�มสัมพันธ์กับคว�มสูงของลำ�ต้น

ในป�ล์มนำ้�มัน

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลผลง�นวิจัย ระดับดี ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561 

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

อนันต์ จงแก้ววัฒนา, พีร์ จารุอำาพรพรรณ, จรัสพิมพ์ นาคพุก และอัศวิน วานิชชัง

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภ�พสัตว์และก�รจัดก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : กลไกก�รยับยั้งก�รเพิ่มจำ�นวนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในกรณีติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ชนิดบี

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลผลง�นวิจัย ระดับดี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561  

มื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

เดือนเพ็ญ จาปรุง, ศศินี บุณยรัตพันธุ์, ธิติกร บุญคุ้ม, ขุนเสก เสกขุนทด, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ประภาศิริ พงษ์ประยูร,  

ชยาชล อภิวาท และเกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : ก�รวัดปริม�ณนำ้�ต�ลบนอัลบูมินเพื่อติดต�มภ�วะเบ�หว�น

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลระดับดี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561  

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร
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อุดม แซ่อึ่ง

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีก�รตรวจวินิจฉัยและก�รค้นห�ส�รชีวภ�พ/ไบโอเทค

ผลง�น : ฟิสิกส์ของไวรัส

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ระดับดีม�ก ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ 

ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

ธนธม ไชยลังการณ์

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภ�พสัตว์และก�รจัดก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : ก�รศึกษ�คว�มผิดปกติของเซลล์สมองโดยไม่ใช้สมองของผู้ป่วยกลุ่มอ�ก�รวิลเลียม

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ระดับดี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2560 จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561 

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

วุฒินันต์ หลงเจริญ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์/สำ�นักง�นกล�ง

ผลง�น : NavTU: แอปพลิเคชันนำ�ท�งบนมือถือแอนดรอยด์สำ�หรับผู้พิก�รไทยท�งก�รมองเห็น

ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศและนิเทศศ�สตร์ จ�กง�นวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561  

เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร

สุวัสสา บำารุงทรัพย์

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น : ก�รพัฒน�อนุภ�คซิลิก�น�โนฟลูออเรสเซนต์ติดฉล�กแอนติบอดีแบบควบคุมทิศท�งสำ�หรับก�รตรวจจับมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่

ร�งวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทง�นวิจัยและพัฒน�ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ จ�กก�รประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2561 จัดโดยกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มีน�คม 2561  

ณ อ�ค�รอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี

ไพรัช ธัชยพงษ์

ที่ปรึกษ�อ�วุโส ผพว.

ร�งวัลมหิดลทย�กร จ�กง�น 49 ปีวันพระร�ชท�นน�ม และ 130 ปีมห�วิทย�ลัยมหิดล จัดโดยสม�คมศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มีน�คม 2561

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคว�มมั่นคงของประเทศและก�รประยุกต์เชิงพ�ณิชย์/สำ�นักง�นกล�ง

ร�งวัลนักเรียนทุนรัฐบ�ลไทยด�วรุ่งดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 จ�กง�นพิธีมอบร�งวัลนักเรียนทุนรัฐบ�ลดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบ�ลไทย 

ด�วรุ่งดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 จัดโดยสม�คมนักเรียนทุนรัฐบ�ลไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 

กรุงเทพมห�นคร

วันทนีย์ พันธชาติ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์ /สำ�นักง�นกล�ง

ได้รับโล่ประก�ศเกียรติคุณผู้นำ�นวัตกรรมเพื่อคนพิก�ร จ�กกรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคม 

และคว�มมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พ�เลซ กรุงเทพมห�นคร

คณะทำางานอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

เอ็มเทค

ร�งวัลสำ�นักง�นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN Office) จ�กง�นพิธีมอบโล่ร�งวัลตร�สัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ  

จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกร�คม 2561
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พรกมล อุ่นเรือน

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค

ผลง�น : Development of biorefinery technology to mitigate effects of climate change and to promote bio-based economy 

and sustainability

ร�งวัลนักชีวเคมีและชีววิทย�โมเลกุลด�วรุ่ง (Young BMB Award) ประจำ�ปี 2561 จ�กก�รประชุมวิช�ก�ร The 6
th
 International BMB 

Conference 2018 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุน�ยน 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พพืชและก�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : ร�แมลง 2 ชนิดใหม่ในสกุล Ophiocordyceps กับโครงสร้�งสืบพันธุ์รูปร่�งกลมที่ปล�ยก้�นร�

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นแบบบรรย�ยกลุ่มจุลชีววิทย� ระดับดีเด่น จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 8 ระหว่�งวันที่ 21-23 พฤษภ�คม 2561 ณ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

อัมพวา ปินเรือน, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์, สุจินดา สมหมาย, อนุตตรา ณ ถลาง และสาทินี ซื่อตรง

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พพืชและก�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : โรคคล้�ยร�กอ�ก�ศ

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นแบบบรรย�ยกลุ่มจุลชีววิทย� ระดับดีม�ก จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 8 ระหว่�งวันที่ 21-23 พฤษภ�คม 2561 ณ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย และศรัญญู วงกระนวน

ธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ติ/ไบโอเทค

ผลง�น : ร� Daldinia (Xylariales, Ascomycota) สองสปีชีส์ใหม่จ�กท�งภ�คเหนือของประเทศไทย

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นแบบโปสเตอร์กลุ่มจุลชีววิทย� ระดับดีเด่น จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 8 ระหว่�งวันที่ 21-23 พฤษภ�คม 2561 ณ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

ดนญา ธนกิจพิพัฒน, กนกศรี ทัศนาทัย และเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พพืชและก�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร/ไบโอเทค

ผลง�น : ลักษณะสัณฐ�นวิทย�ที่คลุมเครือของร�สกุล Metarhizium ที่เข้�ทำ�ล�ยและเจริญบนจักจั่นที่พบในประเทศไทย

ร�งวัลก�รนำ�เสนอผลง�นแบบโปสเตอร์กลุ่มจุลชีววิทย� ระดับดี จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 8 ระหว่�งวันที่ 21-23 พฤษภ�คม 2561 ณ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลง�น : หน่วยง�นที่ดำ�เนินก�รโครงก�รที่เป็นแบบอย่�งของนวัตกรรมแห่งคว�มสุข (Good Practice)

ได้รับโล่เกียรตคิณุแบบอย่�งของนวัตกรรมแห่งคว�มสุข จ�กสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เมือ่วันที ่14 มนี�คม 2561

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับใบรับรองก�รลดหรือหลีกเลี่ยงก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสำ�หรับอ�ค�ร (อ�ค�รลดค�ร์บอน) จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน� 

อย่�งยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2561 ณ โรงแรม เซ็นท�ร� แกรนด์ เซ็นทรัล พล�ซ่� 

ล�ดพร้�ว กรุงเทพมห�นคร

ดนุ พรหมมินทร์ และปริญญา จันทร์หุณีย์

กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพ�ะท�งชีวภ�พ/เอ็มเทค

ผลง�น : รถเข็นเอกซเรย์แบบนอน-นั่งสำ�หรับผู้ป่วย (RT Wheelchair)

ร�งวัล IDEA สร้�งสรรค์ จ�กง�น i-MEDBOT Innovation Contest 2018 เมื่อวันที่ 4 สิงห�คม 2561 ณ ล�นกิจกรรม ชั้น 7  

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล พล�ซ� แกรนด์ พระร�ม 9 กรุงเทพมห�นคร
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นฤภร มนต์มธุรพจน์, กตัญชฬี นามปักษา, อัจฉราพร ศรีอ่อน, ดวงกมล วรเกษมศักดิ์ และนัฐดนัย นามภิชัย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์/สำ�นักง�นกล�ง และกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพ�ะท�งชีวภ�พ/เอ็มเทค

ผลง�น : ก�รจัดทำ�ระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�นคุณภ�พสำ�หรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016

ได้รับใบรับรองก�รผ่�นก�รรับรองระบบก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พอุตส�หกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016  

จ�ก บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำ�กัด เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2561

พนิตา พงษ์ไพบูลย์, กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์, ชาวีร์ อิสริยภัทร์, อนันท์ ปัญญา และเปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล

หน่วยทรัพย�กรด้�นก�รคำ�นวณและไซเบอร์-ก�ยภ�พ/เนคเทค

ผลง�น : NETPIE: IoT Cloud Platform

ร�งวัลรองชนะเลิศ ประเภท Internet of Things จ�กง�นประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งช�ติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018) 

เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมห�นคร

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่�นก�รขึ้นทะเบียนค�ร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร จ�กง�น “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2561  

จัดโดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) เมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2561 ณ ห้องวิภ�วดีบอลรูม  

โรงแรมเซ็นท�ร� แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล�ซ่�ล�ดพร้�ว กรุงเทพมห�นคร
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ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 คณะอนกุรรมก�รตรวจสอบฯ ของสำ�นกัง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ต ิ(สวทช.) ประกอบด้วยอนกุรรมก�รผูท้รงคณุวุฒ ิ5 ท่�น โดยมนี�ยอ�ชว์ เต�ล�นนท์ เป็นประธ�นอนกุรรมก�ร 

ตรวจสอบฯ น�ยชิงชัย ห�ญเจนลกัษณ์ น�ยสทิธชัิย จนัทร�วด ีน�งศริิลกัษณ์ โรจนกิจอำ�นวย น�ยธวัชชัย กิจรัตนะกุล 

เป็นอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ และหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร

คณะอนกุรรมก�รตรวจสอบฯ ได้ปฏบิตัหิน้�ทีต่�มทีค่ณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ติ 

(กวทช.) ได้มอบหม�ยให้กำ�กับดูแลต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่กำ�หนดไว้ ในข้อบังคับ กวทช. ว่�ด้วยก�รตรวจสอบ 

และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. พ.ศ. 2545 และต�มที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ  

โดยมภี�รกิจหลกั ได้แก่ เสริมสร้�งและกำ�กับให้มกี�รปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่ ีส่งเสริมและกำ�กับดแูล 

ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ระบบส�รสนเทศ ระบบก�รประเมินตนเองด้�นก�รควบคุม  

สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงนิ ระบบบริห�รคว�มเส่ียง และระบบก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�น เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือมัน่ 

ว่� สวทช. ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจได้ต�มวัตถุประสงค์และบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผู้บริห�ร

ระดับสูง ฝ่�ยบริห�ร และสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน เข้�ร่วมประชุมในระเบียบว�ระที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชุมร่วมกับ

สำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) จำ�นวน 2 ครัง้ สรปุส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน�้ที่ของคณะอนุกรรมก�รตรวจ

สอบฯ ได้ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ก�รปฏิบัติง�นของคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ยึดต�ม 

หลกัจรรย�บรรณของกรรมก�รและอนกุรรมก�รของ สวทช. โดยแสดงคว�มคดิเหน็ของตนอย่�งอสิระ และหลกีเลีย่ง 

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สวทช. พร้อมทัง้ได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นต่อ กวทช. เป็น 

ประจำ�ทกุ 3 เดอืน รวมทัง้มกี�รประเมนิตนเองเป็นประจำ�ทกุปี เพ่ือให้เกิดคว�มโปร่งใสและมปีระสิทธิภ�พ ตลอดจนให้ 

แนวท�งและข้อเสนอแนะในก�รตรวจสอบทีส่่งเสริมก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่ ีไม่ว่�จะเป็นก�รดำ�เนนิง�นทีม่ผีลต่อผูท้ีม่ี

ส่วนได้ส่วนเสีย ก�รเปิดเผยข้อมูล ก�รรักษ�คว�มลับ ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และก�รต่อต้�น 

ก�รทจุริตประพฤตมิชิอบ

2. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน ว่�ด้วย 

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน พ.ศ. 2544 กำ�หนดให้มีก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี  

เพื่อให้ทร�บว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีอยู่เดิมยังคงส�ม�รถป้องกันหรือลดคว�มเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หรือไม่ คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้สอบท�นและให้คว�มเห็นชอบก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในของ สวทช. 

ซ่ึงผลก�รประเมินฯ โดยฝ่�ยบริห�รมีคว�มเห็นว่� ก�รควบคุมภ�ยในของ สวทช. มีคว�มเพียงพอ เหม�ะสมต่อ 

ก�รบรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนด

3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้กำ�กับให้สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561  

ให้มกี�รตรวจสอบและสอบท�นด้�นก�รเงนิ ด้�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ ก�รบริห�รคว�มเสีย่ง ด้�นก�รปฏบิตังิ�น และ 

ก�รให้คำ�ปรึกษ� พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจ�กผลก�รตรวจ เพ่ือให้ สวทช. นำ�ไปปรับปรุงให้มปีระสิทธภิ�พ 

ทีด่ข้ึีน เป็นไปต�มกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และให้มกี�รตดิต�มก�รปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะ รวมทัง้สนบัสนนุก�รปฏบิตั ิ

ง�นก�รตรวจสอบ เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล มีคว�มเป็นอิสระในก�รดำ�เนินง�น และเสนอแนะแนวท�งก�รพัฒน�

รายงานคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
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ง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น พร้อมอนุมัติแผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน และกฎบัตรสำ�นัก 

ตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562

4. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะอนกุรรมก�รตรวจสอบฯ ไดส้อบท�นข้อมูลทีเ่ป็นส�ระสำ�คญัของ

ร�ยง�นท�งก�รเงนิประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 และร�ยง�นท�งก�รเงินร�ยไตรม�สของปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 

โดยร�ยง�นท�งก�รเงินได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป แสดงฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น 

ถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญและได้สอบท�นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย  

รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งเพียงพอ

5. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้สอบท�นระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ พร้อมให้คว�มเหน็และข้อเสนอแนะว่� ควรให้คว�มสำ�คญัในก�รสำ�รองข้อมลูให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ิม

ม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รเข้�ถึงระบบส�รสนเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลจ�กก�รเข้�ถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้

รับอนุญ�ต รวมทั้งต้องเพ่ิมแนวท�งปฏิบัติในก�รกำ�หนดช้ันคว�มลับและก�รรักษ�คว�มลับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ 

ผู้ ใช้ง�นและลกูค้�ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้ก�รควบคุมและจดัก�รด้�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ มคีว�มสอดคล้องต�มนโยบ�ย

และแนวปฏิบัติของ สวทช. ม�กยิ่งข้ึน และลดโอก�สที่จะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อคว�มมั่นคงปลอดภัยด้�น

ส�รสนเทศ

6. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้สอบท�นระบบบริห�รคว�มเส่ียง 

โดยให้คว�มเห็นว่� ผู้บริห�ร สวทช. คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง คณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเส่ียง และ 

คณะทำ�ง�นพัฒน�ระบบบริห�รคว�มเส่ียง ได้ปฏบิตัติ�มบทบ�ทหน้�ทีท่ี่ได้รับมอบหม�ยในก�รบริห�รจดัก�รคว�มเส่ียง 

ของ สวทช. รวมท้ังได้พัฒน�ปรับปรุงคู่มือบริห�รคว�มเส่ียง ทำ�ให้ผู้เก่ียวข้องมีคว�มเข้�ใจ ส�ม�รถนำ�ไปใช้ ใน 

ก�รวิเคร�ะห์ ส่งผลให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. จะ 

บรรลุเป้�หม�ย

7. การสอบทานด้านการดำาเนินงาน คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้สอบท�นด้�นก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ 

พร้อมให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นหรือระบบก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

•	 ก�รบริห�รสัญญ� ฝ่�ยบริห�รควรจัดให้มีฝ่�ยหรือง�นทำ�หน้�ที่บริห�รสัญญ� ควบคุมหรือดำ�เนินก�ร

ต่�ง ๆ ให้เป็นไปต�มเงือ่นไข ระเบยีบ และข้อกำ�หนดในสัญญ� ทัง้ในฐ�นะที ่สวทช. เป็นผูซ้ื้อ/ผูว่้�จ้�ง 

และผู้ข�ย/ผู้ ให้บริก�ร เพื่อให้เป็นก�รรักษ�สิทธิและประโยชน์ต่�ง ๆ

•	 ก�รบริห�รทรัพย์สิน ต้องจัดทำ�ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน เพ่ือให้ก�รบริห�รจดัก�รทรัพย์สินมี

ประสทิธภิ�พเกดิประโยชน์สูงสุด และสร้�งมูลค่�เพิ่มให้ สวทช.

•	 ก�รบริห�รโครงก�รวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงก�รวิจัยต้องกำ�กับดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินง�นอย่�ง

เคร่งครัด ตั้งแต่ก�รว�งแผน ก�รใช้จ่�ย ก�รติดต�มผลง�นที่ต้องส่งมอบ จนถึงก�รผลักดันก�รนำ� 

ผลง�นวิจัยไปสู่เชิงพ�ณิชย์และสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

•	 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เก่ียวข้องในก�รทำ�วิจัยหรือก�รทดลองในสัตว์ ควรเพ่ิมช่องท�งก�รส่ือส�ร 

และสร้�งคว�มเข้�ใจให้ส�ม�รถปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยได้อย่�งถูกต้อง เพ่ือให้ผลง�นเป็น

ที่ยอมรับในระดับส�กล
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•	 แนวปฏิบัติในก�รรับทุนอุดหนุนโครงก�รวิจัย พัฒน� และวิศวกรรม ควรปรับปรุงเนื้อห�ให้ชัดเจน 

ส�ม�รถปฏบิตัไิด้เป็นแบบอย่�งเดยีวกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อก�รบริห�รโครงก�รวิจยัและผูเ้ก่ียวข้อง

8. การประชมุร่วมกับสำานักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน สำ�นกัง�นก�รตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) ในฐ�นะเป็น

ผู้สอบบัญชีของ สวทช. ได้นำ�ข้อสังเกตจ�กก�รตรวจสอบร�ยง�นท�งก�รเงิน ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ห�รือ

ร่วมกับคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ ดังนี้

•	 ต�มพระร�ชบัญญัติวนิัยก�รเงินก�รคลังของรฐั พ.ศ. 2561 ม�ตร� 4 ในพระร�ชบัญญัติ “หน่วยง�น

ของรัฐ” ได้รวมถึง ทุนหมนุเวียนทีม่ฐี�นะเป็นนติบิคุคล ซ่ึง สวทช. มสีถ�นะเป็นทนุหมนุเวียน ทีจ่ดัตัง้ 

ข้ึนเพ่ือกิจก�รที่อนุญ�ตให้นำ�ร�ยรับสมทบไว้ ใช้จ่�ยโดยไม่ต้องนำ�ส่งคลัง และหมวด 4 ก�รบัญชี  

ก�รร�ยง�น และก�รตรวจสอบของพระร�ชบัญญัติฯ กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐจัดทำ�บัญชีและ 

ร�ยง�นก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง สตง. ให้ 

คว�มเห็นว่� สวทช. ต้องเปลี่ยนแปลงก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินต�มสภ�วิช�ชีพบัญชี ให้

เป็นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐฯ โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

•	 ก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ในเรื่องก�รบริห�รเงินทุน ได้นำ�เงินไปลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจก�รเงิน 

ร่วมลงทนุสำ�หรับธรุกิจเอสเอม็อก้ี�วไกลไปด้วยกัน ซ่ึงมบีริษัทหลกัทรัพย์จดัก�รกองทนุกรุงไทย จำ�กัด  

(มห�ชน) เป็นผู้จัดก�รกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน วรรณ จำ�กัด เป็นผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ ก�รจัดตั้งกองทรัสต์ฯ เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันย�ยน 2558  

ที่เห็นชอบม�ตรก�รในก�รสนับสนุน SMEs ผ่�นก�รร่วมลงทุนโดยให้ ธน�ค�รออมสิน ธน�ค�ร 

เพ่ือก�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย และธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) ไปดำ�เนินก�ร ซึ่ง สตง. ให้คว�มเห็นว่�ห�ก สวทช. จะให้ก�รสนับสนุนหรือส่งเสริม SMEs 

ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐ�นในกระบวนก�รผลิตหรือให้บริก�ร ควรให้เป็นไปต�มภ�รกิจของ สวทช.  

ก�รสนับสนุนหรือส่งเสริมในรูปแบบก�รนำ�เงินไปลงทุนในกองทรัสต์ฯ ให้พิจ�รณ�โดยคำ�นึงถึงปัจจัย

คว�มเสี่ยงประกอบด้วย

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบฯ เห็นว�่ก�รบริห�รและก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. มีก�รพัฒน�ด้�นก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (conflict of interests) มีก�รบริห�รจัดก�ร 

คว�มเส่ียง มีก�รจัดว�งระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีและมีประสิทธิภ�พ ร�ยง�นท�งก�รเงินมีคว�มน่�เช่ือถือและ 

เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ โดยมีก�รปฏิบัติซึ่งเป็นไปต�มม�ตรฐ�น ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหม�ยที่

เกี่ยวข้อง

ในน�มคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

(น�ยอ�ชว์ เต�ล�นนท์)

ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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ผู้อำานวยการ

น�ยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำานวยการหน่วยงานเฉพาะทาง

น�ยสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (ไบโอเทค)

น�ยจุลเทพ ขจรไชยกูล (เอ็มเทค)

น�ยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (เนคเทค)

น�งส�ววรรณี ฉินศิริกุล (น�โนเทค)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์

น�งสุวิภ� วรรณส�ธพ

น�งส�ววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

น�งอ้อมใจ ไทรเมฆ

น�งเกศวรงค์ หงส์ลด�รมภ์

น�งส�วว�รุณี ลีละธน�วิทย์

น�งรุ่งทิพย์ ควันเทียน

น�งพัชรีย� กุล�นุช

น�งส�วจุฑ�ม�ส อุดมสรยุทธ

น�งส�วลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (รก. ผช. ผพว.)

น�ยเฉลิมพล ตู้จินด� (รก. ผช. ผพว.)

หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน

น�งจินตน� ศิริสุนทร

รองผู้อำานวยการ

น�งชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล

น�งลด�วัลย์ กระแสร์ชล

น�งจุฬ�รัตน์ ตันประเสริฐ

น�งส�ววิร�ภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์

น�ยเจนกฤษณ์ คณ�ธ�รณ�

น�งฐิต�ภ� สมิตินนท์

น�ยประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์ (รก.รอง ผพว.)

คณะที่ปรึกษาผู้อำานวยการ สวทช.

ที่ปรึกษาอาวุโส

น�ยหริส สูตะบุตร

น�ยยงยุทธ ยุทธวงศ์

น�ยไพรัช ธัชยพงษ์

น�ยศักรินทร์ ภูมิรัตน

น�ยทวีศักดิ์ กออนันตกูล

น�ยกอปร กฤตย�กีรณ

น�งส�วมรกต ตันติเจริญ

น�งชัชน�ถ เทพธร�นนท์

น�ยช�ตรี ศรีไพพรรณ

น�ยวีระศักดิ์ อุดมกิจเดช�

ผู้บริหาร สวทช.
(1	ตุลาคม	2560	-	30	กันยายน	2561)
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คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

ประธาน

น�ยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 (23 พฤศจิก�ยน 2560 - 28 มกร�คม 2562)

รองประธาน

น�ยสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

น�ยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิล�ส เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์ เลข�ธิก�รสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

น�ยเดช�ภิวัฒน์ ณ สงขล� ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

น�ยเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยก�รสูงสุด

พลเอก ถเกิงก�นต์ ศรีอำ�ไพ ที่ปรึกษ�พิเศษสำ�นักง�นปลัดกระทรวงกล�โหม

น�ยศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

น�งเกศินี วิฑูรช�ติ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

น�ยสุทธิพันธ์ จิตพิมลม�ศ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย

น�งดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

น�ยพสุ โลห�รชุน ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม

น�ยสุปรีด� อดุลย�นนท์ ผู้จัดก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธ�นกรรมก�รกลุ่มนำ้�ต�ลมิตรผล

น�ยดำ�ริ สุโขธนัง ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รอิสระบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ด�ย จำ�กัด

น�ยเจน นำ�ชัยศิริ ประธ�นกิตติมศักดิ์สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

น�ยช�ติศิริ โสภณพนิช กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยช�ญศิลป์ ตรีนุชกร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยรุ่งโรจน์ รังสิโยภ�ส กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รบริษัทเบท�โกร จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยวีระชัย เช�ว์ช�ญกิจ กรรมก�รผู้จัดก�รกลุ่มบริษัทธนบุรีพ�นิช จำ�กัด

น�ยเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธ�นกรรมก�รบริษัทสิขร จำ�กัด

น�ยประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดก�รตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

น�ยเสริมสกุล คล้�ยแก้ว ผู้ว่�ก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

น�ยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. (กรรมก�รและเลข�นุก�ร)
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รายงานสถานะทางการเงินประจำาปี

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

(จัดประเภทรายการใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 3 3,187,376,576.13 1,686,486,573.50

   เงินลงทุนชั่วคร�ว 4 285,796,974.99 1,234,465,794.07

   ลูกหนี้ก�รค้� 5 72,376,329.56 84,415,435.90

   เงินอุดหนุนจ�กงบประม�ณแผ่นดินค้�งรับ 5,550,023.50 13,024,625.18

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 229,514,123.74 169,871,445.39

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,780,614,027.92 3,188,263,874.04

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   ลูกหนี้กิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท 7 292,261,095.94 363,864,254.86

   เงินลงทุนเผื่อข�ย 8 336,600,000.00 389,300,000.00

   เงินลงทุนระยะย�ว 8 60,624,240.00 58,862,120.00

   เงินลงทุนหน่วยบริก�ร 9 88,729,559.26 17,321,866.43

   อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 10 1,932,022,277.72 2,090,312,661.69

   ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ 11 3,538,649,240.35 3,294,058,665.12

   สินทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงิน 12 94,240,293.21 71,515,380.07

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 119,320,880.23 92,506,020.87

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14 9,825,224.10 10,188,548.80

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,472,272,810.81 6,387,929,517.84

รวมสินทรัพย์ 10,252,886,838.73 9,576,193,391.88

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

(จัดประเภทรายการใหม่)

หนี้สินและกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้�หนี้ก�รค้� 15 217,087,852.46 142,848,633.40

   เงินอุดหนุนกันไว้เบิก 5,550,023.50 13,024,625.18

   ร�ยได้รอก�รรับรู้ 16 1,506,267,564.22 6,716,277.70

   ร�ยได้รับล่วงหน้� 17,737,230.70 17,892,873.23

   ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 17 456,166,029.65 414,992,286.72

   หนี้สินสัญญ�เช่�ก�รเงิน-ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 21 47,705,907.18 39,828,132.52

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 9,589,633.49 47,345,903.88

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,260,104,241.20 682,648,732.63

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   ร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ 19 65,343,843.17 56,330,109.54

   หนี้สินผลประโยชน์พนักง�น 20 742,174,070.22 718,264,157.49

   หนี้สินสัญญ�เช่�ก�รเงิน 21 46,534,386.03 31,687,247.55

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 22 83,477,697.96 65,581,464.36

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 937,529,997.38 871,862,978.94

รวมหนี้สิน 3,197,634,238.58 1,554,511,711.57

ส่วนของกองทุน

   เงินกองทุน 879,852,751.05 879,852,751.05

   กำ�ไรสะสม 6,008,799,849.10 6,922,528,929.26

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของกองทุน 8 166,600,000.00 219,300,000.00

   รวมส่วนของกองทุน 7,055,252,600.15 8,021,681,680.31

รวมหนี้สินและเงินกองทุน 10,252,886,838.73 9,576,193,391.88

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

(จัดประเภทรายการใหม่)

รายได้

   เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล 23 3,943,037,632.39 3,391,916,974.82 

   เงินอุดหนุนอื่น 24 810,802,944.26 1,122,990,457.29 

   ร�ยได้ค่�บริก�ร 25 693,344,569.71 661,956,920.66 

   ร�ยได้อื่น ๆ 26 55,161,006.16 42,875,403.49

   ดอกเบี้ยรับ 44,067,832.92 46,818,336.25 

   เงินปันผลรับ 12,547,500.00 8,284,700.00 

   รวมรายได้ 5,558,961,485.44 5,274,842,792.51

ค่าใช้จ่าย

   ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 27 2,557,344,426.83 2,354,995,151.46 

   ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รวิจัย 28 1,419,401,919.44 1,043,938,968.69 

   ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 29 914,642,247.57 889,903,119.61 

   ค่�ใช้จ่�ยอื่น 30 1,581,301,971.76 1,503,268,585.20

   รวมค่าใช้จ่าย 6,472,690,565.60 5,792,105,824.96

ข�ดทุนสำ�หรับปี (913,729,080.16) (517,263,032.45)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

   กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กก�รเปล่ียนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย 8 (52,700,000.00) 42,500,000.00 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (966,429,080.16) (474,763,032.45)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ หมายเหตุ ทุนประเดิม กำาไรสะสม

กำาไรจาก 

การเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุน 

เผื่อขาย รวม

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 2560 879,852,751.05 6,922,528,929.26 219,300,000.00 8,021,681,680.31

ข�ดทุนสำ�หรับปี - (913,729,080.16) - (913,729,080.16)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น 8 - - (52,700,000.00) (52,700,000.00)

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 879,852,751.05 6,008,799,849.10 166,600,000.00 7,055,252,600.15

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 2559 879,852,751.05 7,439,791,961.71 176,800,000.00 8,496,444,712.76

ข�ดทุนสำ�หรับปี - (517,263,032.45) - (517,263,032.45)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น 8 - - 42,500,000.00 42,500,000.00

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 879,852,751.05 6,922,528,929.26 219,300,000.00 8,021,681,680.31

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้ง

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดตั้งข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.  บริห�รกองทนุเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีต�มกฎหม�ยข้อบงัคบัและมตคิณะกรรมก�ร

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

2. สำ�รวจ ศึกษ� และวิเคร�ะห์ท�งวิช�ก�รต่�ง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รว�งเป้�หม�ย นโยบ�ย และ

จดัทำ�แผน ว�งโครงก�รและม�ตรก�รต่�ง ๆ  ในก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยขีองประเทศแล้ว

นำ�เสนอต่อรัฐมนตรี

3. ดำ�เนินก�รวิจัย พัฒน� และดำ�เนินก�รด้�นวิศวกรรมและสนับสนุนก�รวิจัย พัฒน�วิศวกรรมของภ�ค

รัฐบ�ล ภ�คเอกชนและสถ�บนัก�รศึกษ�และส่งเสริมคว�มร่วมมอืในกิจกรรมด้�นนีร้ะหว่�งภ�ครัฐบ�ล 

ภ�คเอกชนและสถ�บันก�รศึกษ�ตลอดจนน�น�ประเทศเพื่อพัฒน�ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

4. ดำ�เนินก�รและสนับสนุนก�รให้บริก�รในก�รวิเคร�ะห์ ทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ ก�รสอบเทียบ

ม�ตรฐ�นและคว�มถูกต้องของอุปกรณ์ ก�รให้บริก�รข้อมูลและก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคโนโลยี และ

สนับสนุนก�รให้บริก�รอื่น ๆ ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

5. สนับสนนุก�รเพ่ิมสมรรถนะในก�รเลอืกและรับเทคโนโลยจี�กต่�งประเทศ ตลอดจนก�รจดัก�รโครงก�ร

ลงทุน และโครงก�รพัฒน�ที่เก่ียวข้องกับก�รรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ เพื่อให้ได้

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พ เหม�ะสม และเพ่ือเก้ือกูลก�รเสริมสร้�งสมรรถนะท�งเทคโนโลยีของ

ประเทศ

6. ดำ�เนินก�รและส่งเสริมก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

รวมทั้งก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั้งในภ�ครัฐบ�ลและภ�คเอกชน

7. กระทำ�ก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่ของสำ�นักง�นและต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

1.2 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ ที่จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ม�ตร� 

17 โดยเงินของกองทุนประกอบด้วย

1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบ�ลจัดสรรให้

2. เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เก่ียวกับโครงก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�ที่ได้รับโอนจ�ก

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3. เงนิและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจ�กสำ�นกัง�นปลดักระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีในส่วนทีเ่ก่ียวกับ

โครงก�รศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ 

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ

4. เงินอุดหนุนที่รัฐบ�ลจัดสรรให้จ�กงบประม�ณแผ่นดินประจำ�ปี

5. เงินอุดหนุนจ�กต่�งประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่�งประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561
(หน่วย	:	ล้านบาท	ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)
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6. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

7. ดอกผลหรือร�ยได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�และค่�ตอบแทนก�รให้ ใช้

หรือก�รโอนสิทธิบัตร

8. เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

ในกรณีกองทุนมีจำ�นวนเงินไม่พอสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ และค่�ภ�ระต่�ง ๆ ที่เหม�ะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประม�ณแผ่นดินเข้�สมทบกองทุน

เท่�จำ�นวนที่จำ�เป็น

ทั้งนี้ร�ยได้ของกองทุนให้นำ�เข้�สมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงก�รคลังต�มกฎหม�ยว่�ด้วยเงิน

คงคลังและกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินและ 

 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา 

 วิชาชีพบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ในระหว่�งปีสำ�นักง�นได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง 

ก�รเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำ�หรับ 

ก�รเงินทีม่รีอบระยะเวล�บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกร�คม 2560 ม�ถือปฏบิตั ิม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินดงักล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้ห�เท่�เทยีมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง 

ก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�หรือคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�ม และก�รให้แนว

ปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ ใช้ม�ตรฐ�น ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มี

ผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของสำ�นักง�น

2.3  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สวทช. แปลงค่�ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศที่เกิดข้ึนให้เป็นเงินบ�ท โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ  

วันที่เกิดร�ยก�รและแปลงค่�สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันที่ในร�ยง�นให้เป็น 

เงินบ�ท โดยใช้อตัร�แลกเปลีย่น ณ วันนัน้ กำ�ไรและข�ดทนุทีเ่กิดจ�กก�รแปลงค่�ดงักล่�ว และกำ�ไรและ

ข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รรับหรือจ่�ยชำ�ระที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศจะบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จทันที

2.4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงนิสด หม�ยรวมถึง เงนิสดในมอื เงนิฝ�กธน�ค�รประเภทจ่�ยคนืเมือ่ทวงถ�ม 

และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งมีอ�ยุไม่เกินส�มเดือนนับจ�กวันที่ได้ม�

2.5  เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคร�ว หม�ยถึง เงินฝ�กธน�ค�รประเภทฝ�กประจำ� ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญ�ใช้เงินซึง่มีอ�ยุ 

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม� รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ภ�ยในหนึ่งปี

2.6 ลูกหนี้

ลูกหนีก้�รค้�และลกูหนีอ้ืน่รับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่�ต�มใบแจ้งหนีแ้ละจะแสดงมลูค่� ณ วันส้ินรอบระยะเวล�

บัญชีด้วยจำ�นวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวทช. จะตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ 

ลูกหนี้ค่�บริก�ร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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รายการ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค้�งชำ�ระเกิน 6 เดือน – 1 ปี 50

ค้�งชำ�ระเกินกว่� 1 ปี – 2 ปี 75

ค้�งชำ�ระเกินกว่� 2 ปี 100

2.7 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยร�ค�ทุน คำ�นวณต�มวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก

2.8 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท

ลูกหนี้กิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจ�กก�รที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจ�ก สวทช. ต�ม

โครงก�รสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท  

(Company-directed research development and engineering project) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ

บริษัทธุรกิจเอกชนในก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรม ที่ส�ม�รถนำ�ผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงก�รลงทุนจัดตั้ง 

หรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติก�ร โดยก�รสนับสนุนท�งด้�นก�รเงิน ในก�รให้เงินกู้อัตร�ดอกเบ้ียตำ่�  

ผูข้อกู้ต้องมทีนุของตนเองไม่น้อยกว่�จำ�นวนเงนิทีข่อกู้ วงเงนิกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของทนุทัง้โครงก�ร  

และทุนของแต่ละโครงก�รจะต้องไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท ระยะเวล�ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 7 ปี (อ�จมีระยะเวล� 

ปลอดเงนิต้นไม่เกิน 2 ปี) ข้ึนอยูกั่บดลุยพินจิของสถ�บนัก�รเงนิทีเ่ข้�ร่วมให้ก�รสนบัสนนุกับโครงก�รนัน้ ๆ

แหล่งที่ม�ของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบ�ลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจ�กสถ�บันก�รเงินที่เข้�ร่วม

โครงก�ร โดยเงนิทุนจ�กแหล่งแรกจะจดัสรรให้สองในส�มส่วนของวงเงินกู้ทัง้หมดต่อโครงก�ร โดยสถ�บนั

ก�รเงินที่เข้�ร่วมโครงก�รจะเป็นผู้คำ้�ประกันก�รจ่�ยเงินต้นคืนแก่ สวทช.

สำ�หรับก�รกู้ยืมเงินทุนจ�กสถ�บันก�รเงินที่ได้ร่วมโครงก�รนั้น จะมีก�รคิดดอกเบี้ยในอัตร�พิเศษ โดยใช้

อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ประเภท 12 เดือน ต�มประก�ศของธน�ค�รบวกด้วย 2.25 แล้วห�รด้วย 2

2.9 เงินลงทุนระยะยาว

สวทช. ได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดท่ีไม่ระบุช่วงเวล�ที่แน่นอนเป็นเงินลงทุน

เผื่อข�ย โดย สวทช. อ�จข�ยเพื่อเสริมสภ�พคล่องหรือเมื่ออัตร�ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริห�รจะแสดงเจตจำ�นงเพ่ือถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่� 12 เดือน 

นับจ�กวันที่ในร�ยง�น หรือผู้บริห�รต้องก�รข�ยเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในก�รดำ�เนินง�นจึงจะจัดประเภทใหม่

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริห�รจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อและจะมีก�รประเมินจุดประสงค์

ใหม่อย่�งสมำ่�เสมอ

สวทช. มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย ซ่ึงประกอบด้วยเงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่มีตล�ด

รองรับ เงินลงทุนเผื่อข�ยที่มีตล�ดซ้ือข�ยคล่องรองรับจะวัดมูลค่�ยุติธรรมด้วยร�ค�เสนอซ้ือของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร�ยก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรม ณ 

วันสิ้นงวดของเงินลงทุนเผื่อข�ยจะแสดงรวมไว้ ในส่วนของกองทุน

เงนิลงทนุทีม่กีำ�หนดเวล� ซ่ึงผูบ้ริห�รตัง้ใจแน่วแน่และมคีว�มส�ม�รถถือไว้จนครบกำ�หนด ถูกจดัประเภท

เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำ�หนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ

ครบกำ�หนดภ�ยใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในร�ยง�นจึงจะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน

2.10 เงินลงทุนหน่วยบริการ

เป็นเงินลงทุนในหน่วยบริก�ร สวทช. ที่ให้บริก�รต่อบุคคลและหน่วยง�นทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน เพื่อ

สนับสนุนส่งเสริมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีก�รบริห�รรูปแบบพิเศษภ�ยใต ้

ข้อบงัคบัคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิว่�ด้วยก�รบริห�รหน่วยง�นบริก�รของ 
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สวทช. พ.ศ. 2558 โดย สวทช. ให้ทุนดำ�เนินก�ร ภ�ยใต้วัตถุประสงค์ต�มที่บัญญัติไว้ ในพระร�ชบัญญัติ

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2534 โดยเป็นหน่วยง�นภ�ยใต้สำ�นกัง�นทีเ่ป็นอสิระในก�รบริห�ร

จัดก�ร

2.11 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ

เงินร่วมทุนในโครงก�รพิเศษและโครงก�รคว�มร่วมมือ หม�ยถึง โครงก�รที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับ

สถ�บนัหรือหน่วยง�นของรัฐหรือเอกชน โดยก�รลงทนุและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นได้รับคว�มเหน็ชอบ

จ�กคณะกรรมก�ร มวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคว�มร่วมมอืในก�รดำ�เนนิก�รวิจยัพัฒน�และดำ�เนนิก�รด้�น 

วิศวกรรม และสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรมเพื่อพัฒน�ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

2.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทนุ ได้แก่ อสังห�ริมทรัพย์ทีถื่อครองเพ่ือห�ประโยชน์ร�ยได้ค่�เช่�หรือจ�กมลูค่� 

ทีเ่พ่ิมข้ึนหรือทัง้สองอย่�ง ทัง้น้ีไม่ได้มไีว้เพ่ือข�ยต�มปกตธุิรกิจ ใช้ในก�รผลติ ในก�รจดัห� ในก�รให้บริก�ร 

หรือใช้ ในก�รบริห�รง�น

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน คือ อ�ค�รของ สวทช. ที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภ�ยนอกเช่�

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ต้นทุนของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน รวมค่�ใช้จ่�ยท�งตรงเพ่ือให้ได้ม�ซึ่งอสังห�ริมทรัพย์นั้น ต้นทุน

ก�รก่อสร้�งที่สำ�นักง�นก่อสร้�งเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่�แรงท�งตรง ต้นทุนก�รกู้ยืม และต้นทุนท�ง

ตรงอื่นเพื่อให้อสังห�ริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น

เมือ่มกี�รเปลีย่นแปลงก�รใช้ง�นของอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทนุ สวทช. จะจดัประเภทอสังห�ริมทรัพย์

นั้นเป็น ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ต�มบัญชีและร�ค�ทุน ณ วันที่ม ี

ก�รจัดประเภทใหม่

2.13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงด้วยร�ค�ทุน ณ วันที่ได้ม�

อ�ค�รและอุปกรณ์ แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ร�ค�ทุน หม�ยถึง ต้นทุนท�งตรงที่เกี่ยวข้องกับก�รได้ม�ของสินทรัพย์ ต้นทุนก�รก่อสร้�งของสินทรัพย์ที่ 

สวทช. สร้�งเอง ซ่ึงรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงง�นท�งตรง และต้นทุนท�งตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

ก�รจัดห�สินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พพร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์

ส่วนประกอบของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กัน 

สำ�นักง�นจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�กจ�กกัน

อุปกรณ์ที่มีร�ค�ทุนตำ่�กว่� 10,000 บ�ท จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร โดยจะจัดทำ�ทะเบียน

คุมสินทรัพย์แยกไว้ต่�งห�ก 

ค่�เสือ่มร�ค� คำ�นวณจ�กมลูค่�เสือ่มสภ�พของอ�ค�รและอปุกรณ์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยกุ�รให้ประโยชน์

โดยประม�ณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง 20 - 35

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และติดตั้งสำ�นักง�น 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 5 - 8

ย�นพ�หนะ 5 - 8
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สินทรัพย์ที่รับโอนจ�กหน่วยง�นอื่น สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่รับโอนจ�กหน่วยง�นอื่นคู่กับร�ยก�ร

เงินกองทุน โดยแสดงร�ยก�รสินทรัพย์รับโอนด้วยร�ค�ต�มบัญชี ณ วันที่ได้รับโอน และคำ�นวณค่�เสื่อม

ร�ค�ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์นั้น

สำ�หรับสินทรัพย์รับบริจ�ค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ต�มประเภทที่เก่ียวข้องคู่กับก�รรับรู้หนี้สิน 

ในร�ยก�รร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ และคำ�นวณค่�เส่ือมร�ค�ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์นั้นคู่กับก�รทยอยตัดบัญชีร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ เป็นร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�คต�ม

สัดส่วนของก�รบันทึกค่�เสื่อมร�ค�ในสินทรัพย์ดังกล่�ว

2.14  สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีก�รประเมินข้อตกลงใหม่ สวทช. จะพิจ�รณ�ว่�ข้อตกลงดังกล่�วเป็นสัญญ�

เช่�หรือไม่ โดยพิจ�รณ�สินทรัพย์จ�กระยะเวล�ของข้อตกลงว่�ครอบคลมุอ�ยกุ�รให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่�จะไม่มกี�รโอนกรรมสิทธิเ์กิดข้ึน ข้อตกลงนัน้จะนำ�ไปสู่สทิธใินก�รใช้สินทรัพย์ 

ทำ�ให้ สวทช. มีสิทธิในก�รควบคุมก�รใช้สินทรัพย์นั้น

กรณีที่ สวทช. เป็นผู้เช่า

สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้ โอน

ไปให้แก่ สวทช. ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงนิ สัญญ�เช่�ก�รเงนิจะบนัทกึเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทนุด้วยมลูค่�ยตุธิรรม

ของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่� แล้วแต่มูลค่�ใดจะตำ่�

กว่� โดยจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยจะปันส่วนระหว่�งหนี้สินและค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน เพื่อให้ได้อัตร�ดอกเบี้ย

คงท่ีต่อหนี้สินคงค้�งอยู่ โดยพิจ�รณ�แยกแต่ละสัญญ� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�ง 

ก�รเงนิจะบนัทกึเป็นหนีสิ้นระยะย�ว ส่วนดอกเบีย้จ่�ยจะบนัทกึในงบกำ�ไรข�ดทนุตลอดอ�ยขุองสญัญ�เช่� 

สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เส่ือมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่� 

หรืออ�ยุของสัญญ�เช่�แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน้อยกว่�

สัญญ�เช่�สินทรัพย์โดยที่คว�มเส่ียงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่�  

จะจดัเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนนิง�น เงนิทีต้่องจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนนิง�นจะบนัทกึในงบกำ�ไรข�ดทนุตลอด

ระยะเวล�ของสัญญ�เช่�นั้น

ค่�ใช้จ่�ยทีเ่กิดข้ึนจ�กก�รยกเลกิสัญญ�เช่�ดำ�เนนิง�นก่อนหมดอ�ยกุ�รเช่� เช่น เบีย้ปรับทีต้่องจ่�ยให้แก่ 

ผู้ ให้เช่� จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในรอบระยะเวล�บัญชีที่ก�รยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

กรณีที่ สวทช. เป็นผู้ให้เช่า

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น สินทรัพย์ที่ให้เช่�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อ�ค�รและ

อุปกรณ์ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน และตัดค่�เส่ือมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียว

กับสินทรัพย์ของ สวทช. ที่มีลักษณะเหมือนกัน ร�ยได้ค่�เช่�รับรู้ โดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ก�รให้เช่�

2.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน แสดงด้วยร�ค�ทนุหกัค่�ตดัจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผือ่ก�รด้อยค่� ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีร�ค�ตำ่�กว่� 20,000 บ�ท จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ 5 ปี

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักง�น คือ ก�รประม�ณก�รผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นในปัจจุบันและ 

ในงวดก่อน ซ่ึงถือเป็นภ�ระผูกพันของ สวทช. ทีม่ต่ีอพนกัง�น ก�รบนัทกึภ�ระผกูพันผลประโยชน์พนกัง�น

นั้น สวทช. จะประม�ณก�รผลประโยชน์ดังกล่�ว โดยจะรับรู้ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นไว้ ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดร�ยก�ร
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ผลประโยชน์พนกัง�นทีก่ำ�หนดไว้ คอื เงนิสำ�รองบำ�เหนจ็พนกัง�น ต�มข้อบงัคบัของคณะกรรมก�รพฒัน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (กวทช.) ว่�ด้วยก�รเงินบำ�เหน็จพนักง�น สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ พ.ศ. 2558 กำ�หนดไว้ว่�เงินบำ�เหน็จเป็นเงินตอบแทนคว�มชอบที่ 

สวทช. จ่�ยให้พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นโดยจ่�ยให้ครั้งเดียวในก�รคำ�นวณบำ�เหน็จเพื่อจ่�ยให้กบัพนักง�น

จะเท่�กับอัตร�เงินเดือนเดือนสุดท้�ยคูณระยะเวล�ทำ�ง�น (ปี) คูณอัตร�ผันแปร

อัตร�ผันแปร มีดังนี้

ระยะเวลาทำางาน อัตราผันแปร

0.5 – 5 ปี 0.5

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 1.0

2.17 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สำ�นักง�นได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่บริห�รโดยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเฉพ�ะส่วนของสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ดังนี้

-  “กองทนุสำ�รองเลีย้งชีพ กสกิรไทยทรัพย์มัน่คง ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว” ได้จดัตัง้เมือ่ 1 พฤศจกิ�ยน 2543  

โดยให้พนักง�นที่บรรจุ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิก�ยน 2543 เข้�เป็นสม�ชิกกองทุนด้วยคว�มสมัครใจ 

ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟัน ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว นโยบ�ย

ตร�ส�รหนี้” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2553

-  “กองทนุสำ�รองเล้ียงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟัน ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว” เพ่ิมนโยบ�ยก�รลงทนุ คอื “นโยบ�ย

ตร�ส�รทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2555

-  “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�รพัฒน� ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 มกร�คม 2549 โดยให้

พนักง�นทีบ่รรจ ุตัง้แต่วันท่ี 1 มกร�คม 2549 เข้�เป็นสม�ชิกกองทนุด้วยคว�มสมคัรใจ ปัจจบุนัเปลีย่น

ช่ือเป็น “กองทนุสำ�รองเลีย้งชีพ เค ม�สเตอร์ พลู ฟัน ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว นโยบ�ยผสมหุน้ไม่เกินร้อย

ละ 25” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2553

สำ�หรบัพนักง�นทีบ่รรจกุ่อนวนัที ่1 พฤศจกิ�ยน 2543 สำ�นกัง�นให้สทิธเิลอืกทีจ่ะรบับำ�เหนจ็พนักง�นหรอื

เข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยสำ�นักง�นจ่�ยเงินสมทบเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 8 ของเงินเดือน

พนักง�น และรับรู้เงินจ่�ยสมทบเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร

เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่�ยให้แก่สม�ชิก เมื่อสม�ชิกครบเกษียณอ�ยุ ต�ยหรือออกจ�ก

ง�นโดยไม่มีคว�มผิด ต�มอ�ยุก�รทำ�ง�น ดังนี้

อายุงานของพนักงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี 50

ม�กกว่� 3 ปี ถึง 4 ปี 60

ม�กกว่� 4 ปี ถึง 5 ปี 80

ม�กกว่� 5 ปี ขึ้นไป 100
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กรณีสม�ชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญ� เนื่องจ�กประพฤติผิดอย่�งร้�ยแรง ขัดต่อระเบียบ 

ข้อบังคบัก�รทำ�ง�นของ สวทช. หรือฝ่�ฝืนข้อตกลงเก่ียวกับสภ�พก�รปฏบิตังิ�นต�มสัญญ� สม�ชิกกองทนุ

ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด

สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของ สวทช. และบริห�รโดยบริษัทจัดก�ร

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ

2.18  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

-  ร�ยได้เงนิอดุหนนุจ�กรัฐบ�ล รับรู้เป็นร�ยได้ในงวดเมือ่ได้รับจดัสรรและอนมุตัฎิกี�เบกิเงนิงบประม�ณ

-  ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อมีก�รส่งมอบสินค้�หรือง�นบริก�รให้กับลูกค้� 

 และลูกค้�ยอมรับสินค้�หรือง�นบริก�รนั้นแล้ว

-  ร�ยได้ค่�ทรัพย์สินท�งปัญญ� ร�ยได้ค่�ธรรมเนยีมและค่�บริก�รท�งวิช�ก�ร รับรู้เป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์ 

 คงค้�งต�มเนื้อห�ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญ�

-  ร�ยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ร�ยได้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล� โดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงของ 

 สินทรัพย์

-  ร�ยได้เงินปันผลจ�กเงินลงทุน รับรู้ร�ยได้เมื่อมีก�รประก�ศจ่�ยเงินปันผล

-  ร�ยได้อื่นรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

-  ค่�ใช้จ่�ยรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2561 2560

เงินสด - 0.02 

เงินฝ�กธน�ค�ร

-  ออมทรัพย์ 1,481.90 986.42

-  ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน 1,705.48 700.05

รวม 3,187.38 1,686.49

4. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

2561 2560

เงินฝ�กธน�ค�ร

ประจำ� 4 - 5 เดือน - 952.89

ประจำ� 1 ปี 285.80 281.57

รวม 285.80 1,234.46

 เงินลงทุนชั่วคร�ว ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของเงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น จำ�นวน 285.80 ล้�นบ�ท 

(ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2550 : 281.57 ล้�นบ�ท)
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5. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

2561 2560

ลูกหนี้ค่�บริก�ร 79.30 91.58

ลูกหนี้ดำ�เนินคดี 11.99 11.80

รวม 91.29 103.38

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่�บริก�ร (7.46) (7.33)

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำ�เนินคดี (11.45) (11.63)

รวม 72.38 84.42

 ลกูหนีก้�รค้� ประกอบด้วย ลกูหน้ีผูเ้ช่�พ้ืนที ่สวทช. และลกูหนีผู้้ ใช้บริก�รของ สวทช. เช่น จ�กก�รใช้บริก�ร

ที่ปรึกษ�ง�นวิจัยหรือบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ เป็นต้น

 ลูกหนี้ก�รค้� ได้รวมลูกหนี้หน่วยง�นภ�ครัฐ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 จำ�นวน 21.41 ล้�นบ�ท

(ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560 : 34.46 ล้�นบ�ท)

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

เงินยืมทดรองจ่�ย 30.70 16.14

ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รค้�งรับ 7.79 13.60

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 13.25 12.04

วัสดุคงเหลือ 5.55 4.96

ลูกหนี้กรมสรรพ�กร 137.95 116.20

ลูกหนี้อื่น 1.44 1.32

อื่น ๆ 5.45 2.91

รวม 229.51 169.87

7. ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย

2561 2560

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 363.86 288.38

เพิ่ม (ลด) ในระหว่�งงวด

จ่�ยให้เพิ่ม 50.36 171.04

รับชำ�ระ (121.96) (95.56)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 292.26 363.86
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8. เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีก�รลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่�ง ๆ ดังนี้

สวทช. ถือหุ้น 

ร้อยละ

เงินลงทุน 

เผื่อขาย

เงินลงทุน 

ระยะยาว

รวมทั้งสิ้น

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ตร�ส�รทุน

บริษัทเทรดสย�ม จำ�กัด 13 13 - - 6.50 6.50 6.50 6.50

บริษัทเอทีเซร�มิกส์ จำ�กัด 49 49

         ครั้งที่ 1 - - 46.55 46.55 46.55 46.55

         ครั้งที่ 2 - - 14.70 14.70 14.70 14.70

บริษัทไมโครอินโนเวต จำ�กัด 49 49 - - 49.00 49.00 49.00 49.00

(บริษัทเอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำ�กัด)

บริษัทเลิร์นเทค จำ�กัด 40 40 - - 1.60 1.60 1.60 1.60

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม วรรณ จำ�กัด 8.81 8.81 - - 3.52 1.76 3.52 1.76

บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) 17 17 389.30 346.30 - - 389.30 346.80

รวมเงินลงทุน - - 389.30 346.80 121.87 120.11 511.17 466.91

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�เงินลงทุน - - - - (61.25) (61.25) (61.25) (61.25)

บวก กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

- - (52.70) 42.50 - - (52.70) 42.50

รวมตร�ส�รทุน - - 336.60 389.30 60.62 58.86 397.22 448.16

รวมเงินลงทุน 336.60 389.30 60.62 58.86 397.22 448.16

 บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ณ วันที ่30 กันย�ยน 2561 สวทช. ได้วัดมลูค่�เงินลงทนุ 

เผือ่ข�ย พบว่�เงินลงทุนตร�ส�รทนุ มมีลูค่�จำ�นวน 336.60 ล้�นบ�ท ข�ดทนุจ�กก�รเปลีย่นแปลงมลูค่�ยตุธิรรมของ

เงินลงทุนเผื่อข�ย สำ�หรับปีงบประม�ณ 2561 จำ�นวน 52.70 ล้�นบ�ท (ปี 2560 มีกำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย จำ�นวน 42.50 ล้�นบ�ท)

 บริษัทเอทีเซรามิกส์ จำากัด เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2554 คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (กวทช.) ได้มีก�รประชุมครั้งที่ 2/2554 และมีมติอนุมัติให้เพิ่มก�รลงทุนในบริษัทเป็นจำ�นวน 14.70 ล้�น

บ�ท ทำ�ให้ สวทช. มีสัดส่วนก�รลงทุนในบริษัท ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนรวม 30.00 ล้�นบ�ท โดยเมื่อวันที่ 23 

มกร�คม 2555 ได้มีก�รเรียกชำ�ระค่�หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 40 บ�ท จำ�นวน 147,000 หุ้น เป็นเงิน 5.88 

ล้�นบ�ท ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2555 มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุน

ซื้อหุ้นบริษัทเอทีเซร�มิกส์ จำ�กัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้นและเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื่อดำ�เนินก�รเข้�สู่กระบวนก�ร

ชำ�ระบัญชีและดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2555 บริษัทได้จดทะเบียน

เลิกบริษัท สวทช. จึงได้บันทึกก�รด้อยค่�เงินลงทุนหมดทั้งจำ�นวน 61.25 ล้�นบ�ท เมื่อผู้ชำ�ระบัญชีได้พิจ�รณ�แล้ว

ปร�กฏว่� เงนิลงทนุหรือเงนิค่�หุน้ของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนีสิ้น จงึได้ร้องขอให้ศ�ลมคีำ�สัง่

พิทักษ์ทรัพย์ และพิพ�กษ�ให้บริษัทล้มละล�ย โดยศ�ลได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดข�ด เมื่อวันที่ 30 พฤษภ�คม 

2557 ทัง้นี ้ได้มกี�รประชุมเจ้�หนีเ้มือ่วันที ่3 กุมภ�พันธ์ 2558 และปัจจบุนัอยูร่ะหว่�งก�รดำ�เนนิก�รของเจ้�พนกัง�น

พิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่�งทำ�คว�มเห็นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้เสนอต่อศ�ลเพื่อพิจ�รณ�ก�รแบ่งชำ�ระหนี้ต่อไป
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 

กันย�ยน 2559 มีมติอนุมัติให้ สวทช. ส�ม�รถลงทุนในกองทรัสต์ช่ือ “ทรัสต์เพ่ือกิจก�รเงินร่วมลงทุนสำ�หรับธุรกิจ 

เอสเอ็มอีก้�วไกลไปด้วยกัน 1” ในจำ�นวน 100.00 ล้�นบ�ท จ�กวงเงินกองทรัสต์เพ่ือกิจก�รเงนิร่วมลงทนุสำ�หรับธุรกิจ

เอสเอม็อกี้�วไกลไปด้วยกัน 1 ทั้งหมด จำ�นวน 1,135.00 ล้�นบ�ท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน 3 ร�ย ได้แก่ ธน�ค�ร 

กรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 1,000.00 ล้�นบ�ท สวทช. จำ�นวน 100.00 ล้�นบ�ท และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย จำ�นวน 35.00 ล้�นบ�ท) โดยทุกฝ่�ยได้ลงน�มในสัญญ� เมื่อวันที่ 21 ธันว�คม 2559 เป็นที่เรียบร้อย

แล้วนัน้ ต่อม�บริษัทหลักทรัพย์จดัก�รกองทนุกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะผูจ้ดัก�รกองทรัสต์ มหีนงัสือที ่B&MDII 

0117/2559 ลงวันที่ 21 ธันว�คม 2559 เรียกชำ�ระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จำ�นวน 20.00 ล้�นบ�ท โดย

เรียกชำ�ระต�มสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละร�ย ซึ่ง สวทช. ได้ชำ�ระเงินแล้ว 2 งวด จำ�นวน 3.52 ล้�นบ�ท

9. เงินลงทุนในหน่วยบริการ ประกอบด้วย

รายการ 2561 2560

ศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) 17.32 17.32

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในบ้�นและเซร�มิกอุตส�หกรรม (CTEC) 71.41 -

รวม 88.73 17.32

 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 

15 มิถุน�ยน 2558 รับทร�บก�รส้ินสุดอ�ยุโครงก�รพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริก�รออกแบบและวิศวกรรม 

(DECC) ในวันที่ 30 กันย�ยน 2558 และเปลี่ยนสถ�นะเป็นหน่วยบริก�รของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2558 

เป็นต้นไปภ�ยใต้ข้อบังคับคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รบริห�รหน่วยบริก�ร

ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยบริก�รของ 

สวทช. ต�มบนัทกึข้อคว�มท่ี วท 5405.57.01/287/2558 ลงวันที ่2 กรกฎ�คม 2558 และได้รับอนมุตัจิดัสรรทนุดำ�เนนิ

ก�รหน่วยบริก�รของ สวทช. ต�มบันทึกข้อคว�มที่ วท 5401.57.21/525/2558 ลงวันที่ 16 ตุล�คม 2558

 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ต�มที่ห้องปฎิบัติก�รทดสอบ

ผลติภณัฑ์เซร�มกิ (Ceramic Testing Laboratory: CTL) ได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้เป็นหน่วยบริก�รของ สวทช. นบัตัง้แต่ 

วันที ่1 มกร�คม 2561 โดยได้รับอนมุตัเิปล่ียนช่ือเป็น “ศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในบ้�นและเซร�มกิอตุส�หกรรม 

(Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)” ต�มบันทึกข้อคว�มท่ี วท  

5401.0501.0301/253/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2560 และได้รับอนุมัติจัดสรรทุนดำ�เนินก�รหน่วยบริก�รของ 

สวทช.
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10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

2561 2560

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 3,133.47 3,107.08

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ซื้อ 0.17 24.40

รับโอน 1.51 14.73

โอนออก (1.24) (12.74)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 3,133.91 3,133.47

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 1,043.16 898.29

โอนออก (1.18) (12.74)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวด 159.91 157.61

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 1,201.89 1,043.16

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 1,932.02 2,090.31

 ในระหว่�งปี 2561 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนของ สวทช. ได้รับโอนม�จ�กสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 

1.51 ล้�นบ�ท  (หม�ยเหตุ 11) 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

2561 2560

ที่ดิน

อาคาร

และสิ่ง

ปลูก

สร้าง

อุปกรณ์

ยาน 

พาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ทาง

อาคาร

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม รวม

ราคาทุน  

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 6.40 4,283.64 6,539.56 177.70 24.61 389.39 11,361.29 11,122.17

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ซื้อสินทรัพย์ - 29.78 672.00 6.19 210.82 48.39 967.18 642.53 

รับบริจ�ค - - 20.02 0.92 - - 20.94 -

รับโอน - 351.26 94.09 0.08 - 0.21 445.64 48.95

โอนออก - - (0.32) - (82.11) (390.59) (473.02) (79.79)

ปรับปรุง ค่�ใช้จ่�ย - (1.49) (0.01) (29.20) (3.10) (33.83) -

บริจ�ค - (40.31) (357.73) (0.35) - - (398.39) (75.21)

จำ�หน่�ย - (6.04) (225.75) (2.42) - - (234.2) (297.36)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 6.40 4,618.33 6,740.37 122.11 124.09 44.30 11,655.60 11,361.29

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม - 2,767.50 5,198.04 101.69 - - 8,067.23 7,777.63

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

โอนออก - - (0.26) - - - (0.26) (3.08)

บริจ�ค - (37.74) (353.56) (0.34) - - (391.63) (64.19)

จำ�หน่�ย - (5.92) (221.83) (2.41) - - (230.16) (292.79)

ค่�เสื่อมร�ค� - 219.56 437.31 14.90 - - 671.77 649.66

ณ วันที่ 30 กันย�ยน - 2,943.39 5,059.70 113.85 - - 8,116.95 8,067.23

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 6.40 1,674.93 1,680.67 8.26 124.09 44.30 3,538.65 -

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560 6.40 1,516.14 1,341.51 16.01 24.16 389.39 - 3,294.06

 ในระหว่�งปี 2561 สวทช. ได้ โอนอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 390.59 ล้�นบ�ท เป็นอ�ค�ร จำ�นวน 

339.71 ล้�นบ�ท เป็นส่วนปรับปรุงอ�ค�ร จำ�นวน 7.27 ล้�นบ�ท เป็นอุปกรณ์และย�นพ�หนะ จำ�นวน 43.61  

ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 10)

โอนสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 111.34 ล้�นบ�ท เป็นส่วนปรับปรุงอ�ค�รและอ�ค�รช่ัวคร�ว จำ�นวน 4.28  

ล้�นบ�ท สินทรัพย์ระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 0.21 ล้�นบ�ท ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเพื่อก�รลงทุน จำ�นวน 1.51 ล้�นบ�ท  

(หม�ยเหตุ 10) อุปกรณ์และย�นพ�หนะ จำ�นวน 50.56 ล้�นบ�ท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 25.55 ล้�นบ�ท 

(หม�ยเหตุ 13) และปรับปรุงเป็นค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 29.23 ล้�นบ�ท
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อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 แสดงร�ค�ทุน จำ�นวน 4,618.33 ล้�นบ�ท ได้รวม

อ�ค�รหอพักสหกรณ์ซึ่งมีร�ค�ทุน จำ�นวน 109.61 ล้�นบ�ท ซึ่ง สวทช. ได้รับรู้เป็นร�ยได้ม�แล้วจนถึงงวดปัจจุบัน

เป็นจำ�นวนเงินทั้งส้ิน 64.65 ล้�นบ�ท คงเหลือมูลค่�สุทธิ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 จำ�นวน 44.96 ล้�นบ�ท 

(หม�ยเหตุ 19) โดยอ�ค�รสหกรณ์ดังกล่�ว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอ�ค�รหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจ�ก

สหกรณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2551 และรับรู้อ�ค�รดังกล่�วเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในร�ยก�รร�ยได้จ�กก�รรับ

บริจ�ครอก�รรับรู้ โดยจะทยอยรับรู้เป็นร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ค ต�มสัดส่วนของค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รที่ได้รับโอน

ต�มอ�ยุของสัญญ�เช่�ที่ร�ชพัสดุ ซึ่งมีจำ�นวน 30 ปี และจะสิ้นสุดอ�ยุสัญญ�เช่� ในวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2573 ซึ่ง

ต�มบนัทกึข้อตกลงโครงก�รก่อสร้�งหอพักและสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในอทุย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เมือ่วันที่ 

24 พฤศจิก�ยน 2548 สวทช. อนุญ�ตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้�งตกแต่งอ�ค�รหอพกัและสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก 

และเป็นผูม้สิีทธใินก�รจดัเก็บผลประโยชน์จ�กผู้ ใช้บริก�รตลอดระยะเวล�ที ่สวทช. มสีทิธิใ์ช้พ้ืนทีอ่ทุย�นวิทย�ศ�สตร์

ประเทศไทย โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยใด ๆ จ�กสหกรณ์

12. สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

2561 2560

อุปกรณ์ตาม

สัญญาเช่าการเงิน

ยานพาหนะ

ตามสัญญา

เช่าการเงิน

รวม รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 132.28 17.39 149.67 197.82

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ทำ�สัญญ�เพิ่ม 70.54 3.13 73.67 47.13

สัญญ�สิ้นสุด (43.36) (9.57) (52.93) (95.28)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 159.46 10.95 170.41 149.67

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 67.14 11.01 78.15 120.76

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

สัญญ�สิ้นสุด (43.36) (9.56) (52.92) (52.28)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวด 47.42 3.52 50.94 52.67

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 71.20 4.97 76.17 78.15

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 88.26 5.98 94.24 -

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2560 65.14 6.38 - 71.52
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

2561 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 356.91 360.20

ซื้อเพิ่มในงวด 42.26 33.49

รับโอน 25.87 5.27

โอนออก (4.20) (0.61)

บริจ�ค - (0.12)

จำ�หน่�ย (39.29) (41.32)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 385.55 356.91

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 264.41 275.88

โอนออก - (0.08)

บริจ�ค - (0.12)

จำ�หน่�ย (30.19) (41.23)

ค่�ตัดจำ�หน่�ยในงวด 32.01 29.96

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 266.23 264.41

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 119.32 92.50

 ในระหว่�งปี 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับโอนสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 25.55 ล้�นบ�ท และอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 0.32 ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 11) และโอนเป็นค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 4.20 ล้�นบ�ท

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

เงินมัดจำ�และเงินประกัน 9.10 10.19

ลูกหนี้อื่น 0.72 -

รวม 9.82 10.19
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15. เจ้าหนี้การค้า

2561 2560

เจ้�หนี้ก�รค้�-ในประเทศ 40.65 142.80

เจ้�หนี้ก�รค้�-ต่�งประเทศ - 0.01

เจ้�หนี้ก�รค้�-ฝ�กข�ยหนังสือ - 0.04

เช็คจ่�ยล่วงหน้� 176.43 -

รวม 217.08 142.85

ณ สิ้นปีงบประม�ณ 2561 มีร�ยก�รเจ้�หนี้ก�รค้�คงค้�งเพ่ิมข้ึนจ�กปีงบประม�ณที่ผ่�นม�ด้วยร�ยก�ร 

เช็คจ่�ยล่วงหน้�จำ�นวน 176.43 ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก สวทช. อยู่ในช่วงของก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ง�นระบบ ERP  

(Enterprise Resource Programming) จ�กระบบ SAP ไปเป็นระบบ Odoo (open source) และเพื่อให้ก�รดำ�เนิน

ง�นธุรกรรมต่�ง ๆ ของ สวทช. เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีคว�มจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รจัดทำ�กระบวนก�รตั้งหนี้

และเบิกจ่�ยเช็คล่วงหน้�ในระบบเดิมให้ทันรอบก�รจ่�ยชำ�ระหนี้กับคู่ค้�ในช่วงเดือนตุล�คม 2561 เพื่อป้องกัน 

ห�กเกิดเหตุขัดข้องที่เกิดจ�กก�รใช้ง�นระบบใหม่

16. รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

เงินรอรับรู้เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย 1,493.92 -

เงินรอรับรู้ 12.35 6.72

รวม 1,506.27 6.72

ในปีงบประม�ณ 2561 สวทช. ได้รับอนุมัติงบกล�งจ�กสำ�นักงบประม�ณ จำ�นวนทั้งสิ้น 1,801.88 ล้�นบ�ท  

เพ่ือดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมและสร้�งคว�มเข้มแข็งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ (Big Rock) โดยปีงบประม�ณ 2561 

รับรู้เป็นร�ยได้ท�งบัญชีจ�กบัญชีร�ยได้เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย ต�มสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจริง จำ�นวน 307.96 

ล้�นบ�ท และรอรับรู้เป็นร�ยได้ จำ�นวน 1,493.92 ล้�นบ�ท

17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

2561 2560

เงินเพิ่มพิเศษ 406.94 345.59

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่น ๆ 49.23 69.40

รวม 456.17 414.99



156 รายงานประจำาปี 2561

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

เจ้�หนี้อื่น 3.6 41.06

เงินมัดจำ�และเงินประกัน 1.38 1.23

ภ�ษีข�ยที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 4.60 5.05

รวม 9.59 47.34

19. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู ้ประกอบด้วย

2561 2560

อ�ค�รสหกรณ์ 44.96 50.44

อุปกรณ์ 20.38 5.89

รวม 65.34 56.33

20. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

2561 2560

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 718.26 692.45

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ตั้งสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น 29.55 49.42

ผลประโยชน์จ่�ยจริงระหว่�งงวด (5.64) (23.43)

ณ วันที่ 30 กันยายน 742.17 718.26

วันที ่30 กันย�ยน 2561 สวทช. มภี�ระผกูพันผลประโยชน์พนกัง�นจำ�นวนรวมทัง้ส้ิน 742.17 ล้�นบ�ท เป็น

เงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น ซึ่งคำ�นวณโดยเงินเดือน x ระยะเวล�ก�รทำ�ง�นถึงวันที่พนักง�นเกษียณอ�ยุ x (จำ�นวน

ถัวเฉลี่ยพนักง�นที่ล�ออกระหว่�งปี / จำ�นวนคงเหลือพนักง�นถัวเฉลี่ยระหว่�งปี x 100)

ก�รคำ�นวณหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นในลักษณะที่กล่�วข้�งต้นเกิดจ�ก สวทช. มีเพียงภ�ระผูกพัน  

เงินบำ�เหน็จพนักง�นร�ยก�รเดียว และผู้บริห�ร สวทช. ค�ดว่�ก�รคำ�นวณดังกล่�วจะไม่มีผลแตกต่�ง ที่เป็นส�ระ 

สำ�คัญห�กใช้วิธีก�รคำ�นวณต�มที่ม�ตรฐ�นก�รบัญชีได้กำ�หนด

21. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

 ณ วันที ่30 กันย�ยน 2561 สวทช. มสิีนทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงนิ เป็นอปุกรณ์จำ�นวน 159.46 ล้�นบ�ท และ

เป็นย�นพ�หนะจำ�นวน 10.95 ล้�นบ�ท รวมทั้งสิ้น 170.41 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กอัตร�ดอกเบี้ยต�มนัยของสัญญ�ตำ่�

ม�ก สวทช. จงึปันส่วนจำ�นวนเงินทีต้่องจ่�ยเป็นเพียงร�ยก�รหนีสิ้น และเมือ่สัญญ�สิน้สุด สวทช. ต้องส่งมอบอปุกรณ์

และย�นพ�หนะคืนให้แก่ผู้ ให้เช่� จำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ย ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ดังนี้
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2561 2560

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 47.71 39.83

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 46.53 31.69

รวม 94.24 71.52

22. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

เงินมัดจำ� 33.41 34.15

เงินค้ำ�ประกัน 39.57 27.15

เงินสมน�คุณ 9.78 4.28

ร�ยได้รอก�รรับรู้ 0.72 -

รวม 83.48 65.58

23. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

2561 2560

งบดำ�เนินง�น 2,623.85 2,055.71

งบบุคล�กร 1,174.25 1,159.42

งบอุดหนุนเฉพ�ะกิจ-สิ่งก่อสร้�ง 144.94 176.79

รวม 3,943.04 3,391.92

24. เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย 663.64 895.85

หัก เงินเหลือจ่�ยส่งคืน (30.02) (176.58)

633.62 719.27

เงินสนับสนุนก�รจัดประชุมสัมมน� 177.18 403.72

รวม 810.80 1,122.99
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25. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

ร�ยได้จ�กก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�และบริก�ร 184.25 170.15

ร�ยได้จ�กคว�มร่วมมือรับจ้�งวิจัยพัฒน� 198.44 210.08

ร�ยได้จ�กสิทธิประโยชน์ของง�นวิจัยและพัฒน� 17.97 24.55

ร�ยได้ค่�ฝึกอบรมและสัมมน� 84.10 73.50

ร�ยได้ค่�เช่�และบริก�ร 208.58 183.67

รวม 693.34 661.96

26. รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย

2561 2560

(จัดประเภท

รายการใหม่)

ร�ยได้ค่�ปรับ 22.35 13.13

ร�ยได้เบ็ดเตล็ด 5.61 4.74

ร�ยรับจ�กก�รรับบริจ�ค 11.93 9.03

ร�ยได้จ�กก�รข�ยของที่ระลึก 0.97 1.29

ร�ยได้จ�กก�รข�ยหนังสือ เอกส�ร คู่มือ และค่�สม�ชิกว�รส�ร 1.44 1.82

หนี้สูญได้รับคืน 0.02 0.01

เงินเหลือจ่�ยรับคืน 12.84 9.04

ส่วนเพิ่มจ�กเงินลงทุน - 3.82

รวม 55.16 42.88

27. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

2561 2560

เงินเดือนและค่�จ้�ง 2,184.53 2,002.80

เงินสวัสดิก�รพนักง�นและครอบครัว 372.81 352.20

รวม 2,557.34 2,355.00
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28. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย

2561 2560

เงินอุดหนุนก�รวิจัย 861.61 598.90

เงินสนับสนุนสถ�บันเครือข่�ย 131.63 79.19

ทุนบัณฑิตศึกษ� 112.84 105.58

เงินอุดหนุนอื่น ๆ 49.34 54.40

ค่�จ้�งศึกษ� ค่�บริห�รง�น และผู้เชี่ยวช�ญ
124.68 88.51

ค่�เบี้ยประชุมและค่�ตอบแทน 139.30 117.36

รวม 1,419.40 1,043.94

29. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ประกอบด้วย

2561 2560

ค่�เสื่อมร�ค�-อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 159.91 157.61

ค่�เสื่อมร�ค�-อ�ค�รและอุปกรณ์ 671.77 649.66

ค่�เสื่อมร�ค�-สินทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงิน 50.95 52.67

รวมค่�เสื่อมร�ค� 882.63 859.94

ค่�ตัดจำ�หน่�ย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32.01 29.96

รวม 914.64 889.90
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30. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

2561 2560

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 156.70 127.78

ค่�รับรองและพิธีก�ร 23.09 22.02

ค่�เช่�สำ�นักง�น ค่�บริก�รเครือข่�ย ค่�เช่�อื่น 66.09 71.59

ค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อลิขสิทธิ์และบริก�รข้อมูล 71.97 62.65

ค่�ใช้จ่�ยบริห�รอ�ค�ร 208.67 193.55

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ� 97.41 85.90

ค่�โฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 48.94 53.40

ค่�ใช้สอย 69.71 78.15

ค่�วัสดุ 321.25 284.44

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 181.20 169.34

ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม ประชุม สัมมน� และนิทรรศก�ร 191.62 209.73

ค่�สม�ชิก 1.63 1.78

ค่�สอบบัญชี 1.21 1.31

ค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อสินทรัพย์สำ�หรับโครงก�ร/ง�นบริก�ร 126.42 127.23

หนี้สูญ 1.24 1.82

หนี้สงสัยจะสูญ (0.05) (2.35)

ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ 6.90 3.63

ข�ดทุนจ�กก�รบริจ�คสินทรัพย์ 6.76 11.01

ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 0.54 0.29

รวม 1,581.30 1,503.27

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2561 สวทช. มีภ�ระผูกพัน ที่ไม่ได้รับรู้ ในงบก�รเงิน จำ�นวน 13,816.71 ล้�นบ�ท 

ร�ยละเอียดมี ดังนี้

31.1.1 ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. มค่ี�ใช้จ่�ยในอน�คตสำ�หรับก�รเบกิจ่�ย งบดำ�เนนิง�น ครุภณัฑ์ งบก่อสร้�ง และโครงก�ร

สนับสนุนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 12,413.78 ล้�นบ�ท โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้
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ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี

แต่ไม่เกิน 

5 ปี

- งบดำ�เนินง�นหน่วยง�น 1,555.76 696.12

- งบดำ�เนินง�นโครงก�ร

อุดหนุนรับ/รับจ้�ง/ร่วมวิจัย 669.60 2,171.19

สนับสนุนหน่วยง�นภ�ยนอก 169.07 1,163.03

ดำ�เนินก�รเอง 699.19 3,387.52

- งบก่อสร้�ง 347.02 1,555.28

รวม 3,440.64 8,973.14

31.1.2 ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จำ�นวน 1,402.93 ล้�นบ�ท โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

สวทช. มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เก่ียวข้องกับก�รเช่�อุปกรณ์ เช่�รถยนต์  

เช่�พ้ืนทีส่ำ�นกัง�น และเช่�ทรัพย์สนิอืน่ โดยมจีำ�นวนเงินข้ันตำ�่ต�มสัญญ�ทีต้่องจ่�ยในอน�คต 

ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น ดังนี้

2561 2560

   ไม่เกิน 1 ปี 7.68 9.26

   เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.75 6.07

   เกิน 5 ปี  62.63 0.20

รวม 76.06 15.53

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

สวทช. มภี�ระผกูพันต�มสญัญ�จ้�งเหม�บริห�รง�นระบบอ�ค�ร สัญญ�จ้�งรักษ�คว�มสะอ�ด 

สัญญ�จ้�งรักษ�คว�มปลอดภยั สญัญ�จ้�งบริก�รบำ�รุงรักษ�อปุกรณ์ และสัญญ�จ้�งเหม�บริก�ร

อื่น ดังนี้

2561 2560

  ไม่เกิน 1 ปี 266.57 186.53

  เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 77.09 39.57

รวม 343.66 226.10
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- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

2561 2560

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

  ง�นก่อสร้�งอ�ค�ร 4.20 40.56

  อุปกรณ์ 341.45 152.35

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16.36 33.12

รวม 362.01 226.03

ภ�ระผูกพันข้�งต้นเกิดจ�กมูลค่�ต�มสัญญ�ก่อสร้�งและจัดห�สินทรัพย์

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

สวทช. ได้จดัทำ�สัญญ�ซ้ือวัสด ุค่�ส�ธ�รณปูโภค สัญญ�ว่�จ้�งทีป่รึกษ�และผูเ้ช่ียวช�ญ และ

บริก�รอื่น ๆ จำ�แนกต�มระยะเวล�ของสัญญ�ได้ ดังนี้

2561 2560

  ไม่เกิน 1 ปี 200.76 226.16

  เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 420.44 522.36

รวม 621.20 748.52

31.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

สวทช. มีหนี้สินที่อ�จเกิดจ�กก�รถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้

คดีแพ่ง

สวทช. เป็นจำ�เลยในคดีแพ่ง 1 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำ�นวนเงิน 0.15 ล้�นบ�ท ซึ่งในระหว่�งงวดปี 2560  

ศ�ลอุทธรณ์ภ�ค 1 ได้พิพ�กษ�ให้บริษัทชนะคดีและให้ สวทช. ชำ�ระเงิน 0.15 ล้�นบ�ท พร้อมดอกเบี้ยใน

อตัร�ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันถัดจ�กวันฟ้องแย้ง วันที ่8 เมษ�ยน 2557 เป็นต้นไป จนกว่�จะชำ�ระเสร็จ

แก่บริษัท

คดีปกครอง

ณ วันที ่30 กันย�ยน 2561 สวทช. เป็นผูถู้กฟ้องคดจีำ�นวน 2 คด ีทนุทรัพย์รวมเป็นจำ�นวน 10.64 ล้�น

บ�ท

1.  สวทช. ถูกฟ้องในคดกี�รจ้�งง�นของพนกัง�นต่อศ�ลปกครอง โดยโจทก์ขอให้ สวทช. เพกิถอนมตขิอง

อนุบุคคลที่ยกคำ�อุทธรณ์คำ�ส่ังของ สวทช. ที่ไม่ต่อสัญญ�และยุติสัญญ�ก่อนครบกำ�หนด และเรียก 

ค่�เสียห�ย 10.00 ล้�นบ�ท ต่อม�เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2555 ศ�ลพิพ�กษ�ว่�ก�รไม่ต่ออ�ยุสัญญ�

ก�รปฏิบัติง�นของ สวทช. เป็นก�รผิดสัญญ� ให้ สวทช. ชดใช้เงินค่�จ้�งเป็นเวล� 3 เดือน เป็นเงิน 

0.12 ล้�นบ�ท สวทช. ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 17 สิงห�คม 2555 ให้ยกฟ้อง และในวันที่ 20 สิงห�คม 

2555 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ให้ สวทช. จ่�ยเงินเดือนทุกเดือนตั้งแต่ออกจ�กง�นจนถึงปัจจุบัน โดยปรับขึ้น

ทุกปีเสมือนยังทำ�ง�นต่อเนื่อง พร้อมดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงิน 5.00 ล้�นบ�ท ต่อม�

วันที ่11 มนี�คม 2556 สวทช. ยืน่คำ�แก้อทุธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ทัง้หมด ขณะนีอ้ยูร่ะหว่�งก�รพิจ�รณ�

ของศ�ลปกครองสูงสุด
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2.  สวทช. ถูกฟ้องขอให้เพิกถอนคำ�สั่งเรียกให้ชดใช้ค่�สินไหมทดแทน และขอให้คืนเงินที่ชำ�ระไว้แล้ว  

คนละ 0.16 ล้�นบ�ท เมือ่วันที ่20 มนี�คม 2557 ศ�ลปกครองกล�งมคีำ�พพิ�กษ� เมือ่วันที ่27 ธันว�คม 

2560 ให้ สวทช. คนืเงนิแก่ผู้ฟ้อง เป็นจำ�นวนเงนิคนละ 79,425.24 บ�ท โดยให้มผีลย้อนหลงัไปตัง้แต่

วันออกคำ�สั่ง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่�งก�รยื่นอุทธรณ์

32. การจัดประเภทรายการใหม่

ได้มีก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่สำ�หรับข้อมูลท�งก�รเงินที่นำ�ม�แสดงเปรียบเทียบ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ ก่อนจัด 

ประเภทใหม่

เพิ่ม (ลด) การจัด 

ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

  สินทรัพย์หมุนเวียน 3,185,566,137.25 2,697,736.79 3,188,263,874.04

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 167,173,708.60 2,697,736.79 169,871,445.39

     - เงินจ่�ยล่วงหน้�อื่น - 2,697,736.79 2,697,736.79

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,390,627,254.63 (2,697,736.7) 6,387,929,517.84

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12,886,285.59 (2,697,736.79) 10,188,548.80

     - เงินจ่�ยล่วงหน้�อื่น 2,697,736.79 (2,697,736.79) -

  หนี้สินหมุนเวียน

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 54,062,181.58 (6,716,277.70) 47,345,903.88

    ร�ยได้รอก�รรับรู้ - 6,716,277.70 6,716,277.70

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   รายได้ค่าบริการ 665,062,044.38 (3,105,123.72) 661,956,920.66

     - ร�ยได้จ�กก�รข�ยหนังสือ เอกส�ร คู่มือและค่�สม�ชิกว�รส�ร 1,815,484.84 (1,815,484.84) -

     - ร�ยได้จ�กก�รถ่�ยเอกส�ร 3,676.18 (3,676.18) -

     - ร�ยได้จ�กก�รข�ยของที่ระลึก 1,285,926.70 (1,285,926.70) -

   รายได้อื่น ๆ 39,770,279.77 3,105,123.72 42,875,403.49

     - ร�ยได้จ�กก�รข�ยหนังสือ เอกส�ร คู่มือและค่�สม�ชิกว�รส�ร - 1,815,484.84 1,815,484.84

     - ร�ยได้จ�กก�รถ่�ยเอกส�ร - 3,676.18 3,676.18

     - ร�ยได้จ�กก�รข�ยของที่ระลึก - 1,285,926.70 1,285,926.70

งบกระแสเงินสด

     - ปรับปรุงง�นระหว่�งทำ�เป็นค่�วัสดุ 1,591,095.67 (1,591,095.67) -

     - ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่�วัสดุ 6,693,604.33 (6,693,604.33) -

     - ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่�ใช้จ่�ย - 8,284,700.00 8,284,700.00
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