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 1. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- รายงานประจำาปี

 I. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
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สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)
เป็นหน่วยง�นในกำ�กับของ 
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534  
โดยพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  
อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 
คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (กวทช.)

วิสัยทัศน์ของ สวทช.
“ก�รเป็นพันธมิตรร่วมท�งที่ดีสู่สังคม 
ฐ�นคว�มรู้ด้วยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี”

พันธกิจของ สวทช.
“สวทช. มุ่งเสริมสร้�งก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม จนส�ม�รถถ่�ยทอด 
ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้�นก�รพัฒน�กำ�ลังคนและโครงสร้�งพื้นฐ�น  
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่จำ�เป็น เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
และพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ 
เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น”



ค่านิยมหลักของ สวทช.

N: Nation First
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของช�ติเป็นหลัก  
มีจิตสำ�นึกและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  
มีคว�มเสียสละ คิดถึงทิศท�งของส่วนรวม

S: Science and Technology Excellence
ก�รยึดมั่นในก�รสร้�งคว�มเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ�  
อันเกิดจ�กก�รใฝ่รู้ริเริ่ม และสร้�งสรรค์ 
ด้วยม�ตรฐ�นสูงสุด

T: Team Work
ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง  
ก�รกล้�วิพ�กษ์อย่�งสร้�งสรรค์ มีก�รสื่อส�รสองท�ง

D: Deliverability
คว�มมุ่งมั่นที่จะส่งมอบง�นที่มีคุณภ�พ  
ให้ได้ต�มคำ�มั่นสัญญ�  
มุ่งเน้นให้ทุกคนทำ�ง�นด้วยคว�มกระตือรือร้น  
และเน้นคว�มคล่องตัว

A: Accountability and Integrity
คว�มมีจริยธรรม จรรย�บรรณ คว�มโปร่งใส  
กล้�ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง



7 กลุ่มภารกิจของ สวทช. เพื่อตอบโจทย์ประเทศ



10 Technology Development Groups (TDGs)
สวทช. นำาความสามารถด้านเทคโนโลยีอันหลากหลายมาบูรณาการ  
และกำาหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์สำาคัญของประเทศ



5 Research Pillars
สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Technology Platform) ที่เป็นความเชี่ยวชาญ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย (Capacity Building) ใน 5 สาขาหลัก

Bioscience and
Biotechnology  
สรางความเขาใจในระบบ
การทำงานของสิ่งมีชีวิต ควบคุม
ใหสิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติตามที่
ออกแบบไว และพัฒนาใหเปน
ตนแบบในการขยายขนาด
   

Energy Technology   
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการ
กักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง สราง
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ พลังงาน
หมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานจากตนทางสูปลายทาง
   

พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน กระบวนการผลิต 
เพื่อใหไดวัสดุที่มีสมบัติตาม
ความตองการ และการออกแบบ 
วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห
ทดสอบสมบัติของวัสดุและ
ผลิตภัณฑ
 
 

พัฒนาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
สารสนเทศขั้นสูง
   

Nanoscience and 
Nanotechnology  
พัฒนาเทคโนโลยีฐานใน 
3 แพลตฟอรม ดาน
การเคลือบ การหอหุม 
และโครงสราง
เชิงฟงกชัน

01

02

03

04

05

Materials and 
Manufacturing 
Technology  

Electronics 
and Information 
Technology 



6 Frontier Research Areas
สวทช. พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)  

เพื่อวางรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในอนาคต 6 เรื่อง ประกอบด้วย

 

3 Focus Centers
สวทช. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย

1.  Quantum Engineering 

 ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºáÅÐ
 »ÃÐÁÇÅ¼Å¢ŒÍÁÙÅ

3.  Artificial Photosynthesis  
   ÊÃŒÒ§¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òâ´Â
 ¡ÒÃàÅÕÂ¹áºº
 ¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐË�áÊ§¢Í§¾×ª

2. Terahertz ¤ÇÒÁ¶Õè·ÕèÍÂÙ‹
   ÃÐËÇ‹Ò§äÁâ¤ÃàÇ¿¡Ñº
   ÍÔ¹¿ÃÒàÃ´ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶Ê‹§
   ¢ŒÍÁÙÅä´ŒàÃçÇ¡Ç‹Ò WIFI

4.  DNA Data Storage 
    á»Å§¢ŒÍÁÙÅ´Ô¨Ô·ÑÅ
 à¾×èÍ¨Ñ´à¡çºã¹ÃÙ»áºº
 ¢Í§ DNA 

6. Nanorobotics ¨Ñ¡Ã¡Å
 ËÃ×ÍËØ‹¹Â¹µ�¢¹Ò´ 
 Nanoscale ·Õè·Ó§Ò¹
 ä´ŒµÒÁÀÒÃ¡Ô¨

5.  Exoskeleton â¤Ã§ÊÃŒÒ§
 ¾×é¹¼ÔÇà¾×èÍË‹ÍËØŒÁ·Õè
 à·ÕÂºà¤ÕÂ§ä´Œ¡ÑºÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ 

1. ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ
   ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â� 
   (Assistive Technology and 
   Medical Devices Research 
   Center: A-MED) Ê‹§ÁÍº¼Å§Ò¹ 
   ä´Œá¡‹ à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â� ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
   ÊØ¢ÀÒ¾ ÍØ»¡Ã³�»ÃÐÁÇÅ¼Å
   ÊÑÞÞÒ³ ªÕÇ¡ÒÃá¾·Â� à·¤â¹âÅÂÕ
   ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
   à¾×èÍµÍº¡ÒÃá¾·Â�¤ÃºÇ§¨Ã

2. ÈÙ¹Â�à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§
 »ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�àªÔ§¾Ò³ÔªÂ� 
 (National Security and
 Dual-Use Technology Center:  
 NSD) Ê‹§ÁÍº¼Å§Ò¹ ä´Œá¡‹ ÃÐºº 
 ÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ
 ÍÑµÅÑ¡É³� ÃÐºº»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¨Ò¡ 
 ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹äÃŒ¤¹¢ÑºáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
 äÃŒÊÒÂ ÃÐººà«ÅÅ�¨‹ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡
 ÇÑµ¶Ø´Ôºã¹»ÃÐà·È ÃÐºº¤Çº¤ØÁ 
 àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾áËÅ‹§¨‹ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ 
   ÃÐºº¡ÃÍ§áÅÐºÓºÑ´ÁÅ¾ÔÉ·Ò§ 
 ÍÒ¡ÒÈ áÅÐÃÐººà«¹à«ÍÃ�µÃÇ¨ 
 ÇÔà¤ÃÒÐË�ÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ

3. ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÐººÃÒ§áÅÐ
   ¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÁÑÂãËÁ‹ (Rail and   
   Modern Transports Research 
   Center: RMT) Ê‹§ÁÍº¼Å§Ò¹ 
   ä´Œá¡‹ à·¤â¹âÅÂÕÊÓËÃÑº·´ÊÍº 
 µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ«‹ÍÁºÓÃØ§ÃÐººÃÒ§  
 §Ò¹ÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹ÒªÔé¹Ê‹Ç¹
 áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÃ¶ÃÒ§ä´ŒàÍ§ã¹ 
 »ÃÐà·È ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ
 ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È
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5 National Science and Technology Infrastructure (NSTI) Centers
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. สร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้แก่ประเทศ โดยให้บริการทางด้านเทคนิค วิชาการ ที่มีมาตรฐาน  

ด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมีเครือข่ายการทำางานท้ังในและต่างประเทศ ประกอบด้วย



4 National Quality Infrastructure (NQI) Centers
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

สวทช. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์  

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ประกอบด้วย



12 ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร
13 ส�รจ�กผู้อำ�นวยก�ร
14 บทสรุปผู้บริห�ร
17 สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัย เทคโนโลยี  
 และนวัตกรรม
53 บริห�รก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม
59 สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
66 สร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถเกษตรชุมชน
74 บริห�รและส่งเสริมเขตนวัตกรรม
83 พัฒน�และสร้�งเสริมบุคล�กรวิจัย
93 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
96 คว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
100 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
102 ก�รดำ�เนินง�น 
 ต�ม พ.ร.บ. ข้อมูลข่�วส�ร พ.ศ. 2540

ภาคผนวก

103 ผลง�นวิช�ก�ร
155 ร�ยง�นคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ
157 คณะผู้บริห�ร สวทช.
158 คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
159 ร�ยง�นท�งก�รเงิน

สารบัญ



รายงานประจำาปี 256212

 กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (อุว.) มีบทบาทหลักในการวางรากฐานประเทศึ
ส่�อุนาคตเป็นกลไกขัับเคล่�อุนการพััฒนา ให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวไปส่�การเป็นประเทศึที�พััฒนาแล้ว ค่อุ  
(1) เป็นประเทศึที�มี Smart Citizen (2) เป็นประเทศึที�มีระบบเศึรษฐกิจัที�เน้นคุณค�า (Value Based Economy) 
และ (3) เป็นประเทศึฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) ผ่�านการขัับเคล่�อุนอุงค์ความร้่ วิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรมใน 4 แพัลตฟอุร์มได้แก� (1) การสร้างคนและอุงค์ความร้่ โดยรวมหน�วยงานต�าง ๆ เพ่ั�อุผ่นึกกำาลังนำาไปส่�
การตอุบโจัทย์ประเทศึ สร้างระบบนิเวศึขัอุงการสร้างนักวิจััย เพ่ั�อุดึงด่ดคนที�มีความสามารถทั�งขัอุงไทยและขัอุงโลก 
(2) การลดความเหล่�อุมลำ�า ขัจััดความยากจัน และส�งเสริมงานวิจััยที�ตอุบโจัทย์สำาคัญขัอุงประเทศึ เช่�น การขัจััด 
ความยากจันแบบแม�นยำาและเบ็ดเสร็จั (3) การขัับเคล่�อุนอุงค์ความร้่และยกระดับขีัดความสามารถในการแขั�งขัันขัอุง
ประเทศึ โดยการใช้่ศึาสตร์ต�าง ๆ เช่�น AI, Creative Economy, Sharing Economy และ (4) การตอุบโจัทย์วิจััยที�
เป็นประเด็นท้าทายขัอุงประเทศึและโลก ด้วย Frontier Research เช่�น Zero Waste และการจััดการปัญหา 
ฝุุ่�น PM2.5 ซึึ่�งหน�วยงานในกระทรวงฯ จัะร�วมกันขัับเคล่�อุนให้กระทรวงฯ เป็น “กระทรวงแห�งโอุกาส กระทรวงแห�ง
ปัญญา และกระทรวงแห�งอุนาคต” อุย�างแท้จัริง

สวทช่. เป็นหน�วยงานหนึ�งที�รับผิ่ดช่อุบภารกิจัสำาคัญในการพััฒนาวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ขัอุงประเทศึ โดยดำาเนินงานตอุบสนอุงนโยบายรัฐบาลในการขัับเคล่�อุนเศึรษฐกิจัและสังคม โดยเฉพัาะการวิจััย พััฒนา
และถ�ายทอุดเทคโนโลยทีี�สำาคัญในสาขัาที�มีความเชี่�ยวช่าญและเป็นความต้อุงการขัอุงประเทศึ ซึึ่�งผ่ลงานที�ผ่�านมาขัอุง
สวทช่. แสดงให้เห็นความมุ�งมั�นที�จัะยกระดับความสามารถในการแขั�งขััน และมุ�งมั�นให้เกิดการนำาไปประยุกต์ใช้่ทั�งใน
ภาคเกษตรกรรม อุุตสาหกรรม และชุ่มช่นอุย�างกว้างขัวาง พัร้อุมทั�งส�งเสริมด้านการพััฒนากำาลังคนและโครงสร้าง
พ่ั�นฐานด้านวิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพ่ั�อุสร้างขีัดความสามารถในการแขั�งขัันและพััฒนาประเทศึอุย�างมั�นคงและ
ยั�งย่น

ในนามขัอุงคณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยแีห�งช่าติ ขัอุแสดงความยนิดีกับความสำาเร็จัขัอุง
สวทช่. ในการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีอุย�างต�อุเน่�อุงและสมำ�าเสมอุ และหวังเป็นอุย�างยิ�งว�า สวทช่. จัะทำา
หน้าที�เป็นเสาหลักทางด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ั�อุที�จัะนำาพัาประเทศึให้ฝุ่�าวิกฤตการณ์ต�าง ๆ ที�เกิดขึั�น 
ไปได้ และเป็นกำาลังขัับเคล่�อุนประเทศึไปส่�การพััฒนาอุย�างยั�งย่นต�อุไปในอุนาคต โดยยึดมั�นในแนวทางขัอุง 
กระทรวงฯ ที�จัะ “สร้างและพัฒนาคน สร้างและพัฒนาองค์ความร้้ สร้างและพัฒนานวัตกรรม” มุ�งส่�การขัับเคล่�อุน
การเปลี�ยนแปลงไปส่�ศึตวรรษที� 21 เป็นประเทศึที�พััฒนาแล้วต�อุไป

สารจากประธานกรรมการ

นายสุวิทย์ เมษิินทรีย์
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธ�นกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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สวทช่. มุ�งส�งเสริมระบบเศึรษฐกิจัฐานนวัตกรรมและส�งเสริมคนไทยส่�ศึตวรรษที� 21 เพ่ั�อุรอุงรับการเปลี�ยนแปลง
ให้ทันกับสถานการณ์และเป้าหมายขัอุงประเทศึ ผ่�านการดำาเนินการวิจััย พััฒนา อุอุกแบบ และวิศึวกรรม จันสามารถ
ถ�ายทอุดไปส่�การใช้่ประโยช่น์ พััฒนากำาลังคน และโครงสร้างพ่ั�นฐานด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีที�จัำาเป็น รวมทั�ง
สร้างความเข้้มแข็้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ทุกภาคส่วน

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. ปรบัทิศึทางขัอุงอุงคก์รให้สอุดรับกับการเปลี�ยนแปลง โดยมุ�งเน้นการวิจััย
และสร้างนวัตกรรมในสาขัาที� สวทช่. มีความเชี่�ยวช่าญ และเพิั�มขีัดความสามารถด้านเทคโนโลยขีัอุง สวทช่. ในสาขัา
ที�ตอุบสนอุงต�อุโจัทย์ประเทศึ รวมไปถึงรอุงรับแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงขัอุงเทคโนโลยีในอุนาคต ทำาให้เกิดผ่ลงาน
สอุดคล้อุงกับการพััฒนาเศึรษฐกิจัชี่วภาพั เศึรษฐกิจัหมุนเวียนและเศึรษฐกิจัสีเขีัยว หร่อุ Bio-Circular-Green  
Economy: BCG Economy Model ที�พัร้อุมใช้่งานทันที และเป็นฟันเฟือุงสำาคัญต�อุการขัับเคล่�อุนอุุตสาหกรรม 
เป้าหมายขัอุงประเทศึ (New S-curve) ผ่�านกลไกการบริหารงานวิจััย กลไกการสร้างขีัดความสามารถในการแขั�งขััน
ภาคอุุตสาหกรรมและบริการ กลไกการสร้างเสริมขีัดความสามารถเกษตรชุ่มช่น กลไกการบริหารและส�งเสริม 
เขัตนวัตกรรม และกลไกการพััฒนาบุคลากรวิจััย ตลอุดจันเพิั�มสมรรถภาพัในการปรับตัวขัอุงอุงค์กรเพ่ั�อุรอุงรับ 
การเปลี�ยนแปลง รวมทั�งพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ (National S&T  
Infrastructure หร่อุ NSTI) เพั่�อุสร้างขีัดความสามารถทางด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีให้แก�ประเทศึ และ
โครงสร้างพ่ั�นฐานทางคุณภาพัขัอุงประเทศึ (National Quality Infrastructure หร่อุ NQI) เพ่ั�อุรอุงรับการให้บริการ
แก�ผ้่่ประกอุบการในการยกระดับผ่ลิตภัณฑ์์ให้สามารถแขั�งขัันได้ด้วยนวัตกรรมตามแนวทางประเทศึไทย 4.0

สวทช่. พัร้อุมที�จัะดำาเนินงานด้านการวิจััย พััฒนา และนวัตกรรมที�มีคุณภาพั และร�วมเป็นส�วนหนึ�งใน 
การบ่รณาการความร�วมม่อุกับทุกภาคส�วน ในการสร้างนวัตกรรมที�ใช้่ได้จัริง ซึึ่�งจัะส�งผ่ลให้ประเทศึก้าวข้ัามกับดัก 
รายได้ปานกลาง และพััฒนาส่�ความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย่น พัร้อุมกันนี�ขัอุขัอุบคุณบุคลากรขัอุง สวทช่. ทุกคนที� 
ร�วมกันผ่ลักดันการพััฒนาประเทศึดว้ยวิทยาศึาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม พัร้อุมทั�งให้ความสำาคัญกับการพััฒนา
ปรับปรุงประสิทธิิภาพัและคุณภาพัขัอุงการดำาเนินงานอุย�างต�อุเน่�อุง เพ่ั�อุให้การดำาเนินงานทุกระดับประสบผ่ลสำาเร็จั
ตามเป้าหมาย

สารจากผ้้อำานวยการ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยก�ร

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

 สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ (สวทช่.) ค่อุ หน�วยงานด้านการวิจััยและพััฒนา  

ภายใต้การกำากับขัอุงกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ที�มุ�งมั�นสร้างอุงค์ความร้่และ 

เทคโนโลยีสมัยใหม� เพ่ั�อุยกระดับคุณภาพัชี่วิตขัอุงคนไทย ขัับเคล่�อุนเศึรษฐกิจัด้วยนวัตกรรม เพิั�มขีัดความสามารถ

การแขั�งขัันใน 11 อุุตสาหกรรมเป้าหมาย ส�งเสริมให้คนไทยพัร้อุมส่�ศึตวรรษที� 21 และผ่ลักดันประเทศึก้าวส่�

ประเทศึไทย 4.0

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 เกิดการเปลี�ยนแปลงครั�งสำาคัญ ค่อุ การควบรวมหน�วยงานเพ่ั�อุจััดตั�งกระทรวง 

การอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม กลไกสำาคัญในการขัับเคล่�อุนประเทศึไทยส่�ประเทศึที�พััฒนาแล้ว 

สวทช่. จึังได้เร�งสร้างยุทธิศึาสตร์การทำางานอัุนใหม�ให้ทันสมัยตอุบโจัทย์ประเทศึ โดยเดินหน้าจััดทับปรับโครงสร้าง

อุงค์กรเป็น 7 กลุ�มภารกิจั เพ่ั�อุให้ทำางานสอุดรับกับนโยบาย และตรงเป้าหมายยุทธิศึาสตร์ช่าติ อีุกทั�งเร�งสร้าง 

ความเข้ัมแข็ัง และความเชี่�ยวช่าญด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ั�อุให้ทันต�อุความต้อุงการขัอุง 

ภาคอุุตสาหกรรมและการเปลี�ยนแปลงขัอุงโลก โดยมุ�งพััฒนาขีัดความสามารถงานวิจััยทั�งในส�วนขัอุง 5 เทคโนโลยี

ฐานและพััฒนา 6 งานวิจััยขัั�นแนวหน้าที�จัะเป็นฐานงานวิจััยขัอุงประเทศึไทยในอุนาคต สวทช่. ยังปรับทิศึทาง 

การทำาวิจััยที�มุ�งเน้นการนำาผ่ลงานไปใช้่ประโยช่น์ให้ตอุบโจัทย์แก้ปัญหาได้จัริงทั�งในระดับชุ่มช่นและสังคม โดยดึง 

ความสามารถอุันเหน่อุชั่�นด้านเทคโนโลยีต�าง ๆ มาบ่รณาการ กำาหนด 10 กลุ�มเทคโนโลยีเป้าหมาย ที�พุั�งเป้า 

หนุนเสริมขัับเคล่�อุนเศึรษฐกจิัสำาคัญขัอุงประเทศึ รวมทั�งจััดตั�ง 3 หน�วยงานวิจััยเฉพัาะทาง ไดแ้ก� ศ่ึนยวิ์จััยเทคโนโลยี

สิ�งอุำานวยความสะดวกและเคร่�อุงม่อุแพัทย์ ศ่ึนยเ์ทคโนโลยีเพ่ั�อุความมั�นคงขัอุงประเทศึและการประยุกต์เชิ่งพัาณิช่ย์

และศ่ึนย์วิจััยเทคโนโลยีระบบรางและการขันส�งสมัยใหม� เพ่ั�อุให้ทำางานสอุดคล้อุงกับสถานการณ์ปัจัจุับันและวาระ

สำาคัญขัอุงช่าติ

 นอุกจัากนี�ยังวางรากฐานการทำาวิจััยที�มั�นคงให้แก�ประเทศึ ด้วยการบ�มเพัาะให้เกิดโครงสร้างพ่ั�นฐานทาง

วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีที�สำาคัญ ประกอุบด้วย ธินาคารทรัพัยากรชี่วภาพัแห�งช่าติ จััดเก็บอุนุรักษ์ทรัพัยากรชี่วภาพั

เช่�น พ่ัช่ จุัลินทรีย์ ข้ัอุม่ลจีัโนมมนุษย์ ศ่ึนย์โอุมิกส์แห�งช่าติ ศ่ึนย์กลางเทคโนโลยีโอุมิกส์ ศึึกษาข้ัอุม่ลทางพัันธุิกรรมที�

ใช้่กับพ่ัช่ สัตว์ มนุษย์ และจุัลินทรีย์ ด้วยเคร่�อุงม่อุที�ทันสมัย มีประสิทธิิภาพัส่ง ศ่ึนย์ระบบไซึ่เบอุร์-กายภาพั บริการ
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การประยุกต์ใช้่เทคโนโลยีด้านระบบไซึ่เบอุร์-กายภาพัชั่�นนำาขัอุงประเทศึและภ่มิภาคอุาเซีึ่ยน ศ่ึนย์ทรัพัยากร

คอุมพิัวเตอุร์เพ่ั�อุการคำานวณขัั�นส่ง บริการด้านการคำานวณประสิทธิิภาพัส่ง เพ่ั�อุตอุบโจัทย์ปัญหาขันาดใหญ�ขัอุง

ประเทศึ ที�ต้อุงการความรวดเร็วและแม�นยำาส่ง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศึเพ่ั�อุการพััฒนาที�ยั�งยน่ จััดทำาข้ัอุม่ล

และการประเมินวัฏจัักรชี่วิต เพ่ั�อุสนับสนุนประเทศึมุ�งส่�เศึรษฐกิจัหมุนเวียน ซึึ่�งศ่ึนย์เหล�านี�ค่อุรากฐานสำาคัญที�จัะ

เติบโตขัยายผ่ลเป็นศ่ึนย์ระดับช่าติในอุนาคต

 สวทช่. ยงัได้พััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานทางคุณภาพั เพ่ั�อุเป็นศ่ึนยก์ารอุอุกแบบผ่ลิตภัณฑ์์ ทดสอุบ สอุบเทียบ

และรับรอุงผ่ลิตภัณฑ์์ เพ่ั�อุยกระดับอุุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล อีุกทั�งยังมีเม่อุงนวัตกรรมอุาหาร 

Food Innopolis ที�สนับสนุนการวิจััยพััฒนาและนวัตกรรมด้านอุาหารแบบครบวงจัร และที�สำาคัญค่อุการพััฒนา 

พ่ั�นที� EECi ศ่ึนย์กลางการวิจััยและพััฒนาอุุตสาหกรรมภายใต้โมเดลเศึรษฐกิจัส่�การพััฒนาที�ยั�งย่น หร่อุ BCG Model

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. สร้างผ่ลงานวิจััย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอุบโจัทย์ครอุบคลุมใน 

ทุกมิติ และสร้างขีัดความสามารถขัอุงประเทศึในการขัับเคล่�อุนเศึรษฐกิจั ตอุบโจัทย์นโยบายรัฐบาลและประเทศึ 

ใน 4 อุุตสาหกรรมหลัก ได้แก� กลุ�มเกษตรและอุาหาร อุาทิ ผ่ลงาน LOMAR นำ�ายางพัาราข้ันสำาหรับผ่สมกับแอุสฟัลต์

เพ่ั�อุทำาถนน ทดแทนการใช้่นำ�ายางพัาราข้ันทางการค้า มีการนำาไปใช้่ป่ลาดทางเพิั�มขึั�นกว�า 1,800 กิโลเมตร สร้าง 

ผ่ลกระทบทางเศึรษฐกิจัมากกว�า 1,200 ล้านบาท กลุ�มสุขัภาพัและการแพัทย์ อุาทิ ผ่ลงานเดนตีสแกน 2.0  

เคร่�อุงเอุกซึ่เรย์คอุมพิัวเตอุร์สำาหรับงานทันตกรรมและศัึลยกรรม ติดตั�งเคร่�อุงในโรงพัยาบาลขัอุงรัฐ 60 เคร่�อุง  

ใช้่ถ�ายภาพัผ้่่ป�วยมากกว�า 7,000 ครั�ง กลุ�มพัลังงานและวสัดุชี่วภาพั อุาท ิถุงพัลาสตกิย�อุยสลายสำาหรบัขัยะเศึษอุาหาร

สามารถย�อุยสลายเอุงได้ภายใน 3-4 เด่อุน นำาร�อุงใช้่จัริงแล้วในงานกาช่าดที�ผ่�านมา กลุ�มท�อุงเที�ยวและเศึรษฐกิจั

สร้างสรรค์ อุาทิ เทคโนโลยีเคร่�อุงส�งสัญญาณดาวเทียมแบบพัลังงานแสงอุาทิตย์ ติดตามเส้นทางอุพัยพัขัอุงเหยี�ยว

นกเขัาพัันธ์ุิจีันและญี�ปุ�น ที�เขัาดินสอุ จัังหวดัชุ่มพัร กระจัายแหล�งท�อุงเที�ยวส่�เม่อุงรอุง เพั่�อุการพััฒนาส่�การท�อุงเที�ยว

ที�ยั�งยน่ และกลุ�ม BIG DATA ที�สนับสนุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมอุ่�น ๆ  อุาทิ AI for Thai แพัลตฟอุรม์ปัญญาประดษิฐ์

สัญช่าติไทย ที�ช่�วยตอุบโจัทย์ผ้่่ใช้่งานทั�งในภาคอุุตสาหกรรมและการบริการต�าง ๆ ครอุบคลุมหลากหลายมิติ โดยพับว�า

ตั�งแต�เปิดตัว (กันยายน 2562) มีผ้่่เข้ัาใช้่งานแล้วกว�า 1,700 คน

 สวทช่. สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ�ายทอุดส่�ชุ่มช่นอุย�างทั�วถึง นำาเทคโนโลยีการเกษตร จัำานวน 36 

เทคโนโลยี ถ�ายทอุดให้แก�เกษตรกรมากกว�า 10,000 คน และผ้่่ประกอุบการมากกว�า 1,000 คน ใน 500 ชุ่มช่น 53 

จัังหวัด อุาทิ เทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม เทคโนโลยีการผ่ลิตเมล็ดพัันธ์ุิ และเทคโนโลยีการแปรร่ปผ่ลผ่ลิต

 สวทช่. สร้างบุคลากรวิทยาศึาสตร์ กำาลังสำาคัญพััฒนาประเทศึ พััฒนาเด็กและเยาวช่นให้สนใจัวิทยาศึาสตร์

และเทคโนโลย ี5,800 คน พััฒนาส่�อุการเรียนการสอุน เช่�น KidBright และการสร้างโรงประลอุงต้นแบบทางวิศึวกรรม

หร่อุ Fabrication Lab เพ่ั�อุช่�วยให้เด็กไทยเข้ัาถึงเคร่�อุงม่อุที�ทันสมัย สร้างระบบนิเวศึน์ด้านการศึึกษา วางรากฐาน 

ส่� Makers Nation สนับสนุนนักศึึกษาและบุคลากรวิจััยทั�งในและต�างประเทศึร�วมวิจััยในห้อุงปฏิบัติการศ่ึนย์วิจััย 

แห�งช่าติ 437 คน พััฒนาและส�งเสริมอุาชี่พันักวิจััยผ่�านการสนับสนุนทุนการศึึกษา จัำานวน 521 คน

 ทั�งหมดนี�ค่อุผ่ลการดำาเนินงานเพีัยงบางส�วนที�เกิดขึั�นปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ผ่ลงานที�เกิดจัาก 

ความร�วมแรงร�วมใจัขัอุงบุคลากร สวทช่. และหน�วยงานพัันธิมิตร ในการพััฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที�ล้วน

สอุดคล้อุงกับเป้าหมายขัอุง สวทช่. ทั�งการสร้างความเชี่�ยวช่าญเพ่ั�อุต�อุยอุดขัยายผ่ลส่�การใช้่ประโยช่น์ทั�งใน 

เชิ่งเศึรษฐกิจัและสังคม มีความเช่่�อุมโยงกับยุทธิศึาสตร์ช่าติ ในการผ่ลักดันประเทศึส่�เศึรษฐกิจัฐานนวัตกรรม และ

สร้างคนไทยส่�ศึตวรรษที� 21 ตลอุดจันสร้างการรับร้่ความสามารถขัอุง สวทช่. ทั�งในประเทศึ ภ่มิภาค และระดับโลก 

รวมทั�งยังเป็นผ่ลงานที�สร้างผ่ลกระทบต�อุประช่าช่น เศึรษฐกิจั และสังคมในทุกมิติ
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     สรา้งสรรค์ผลงานวิจัยส่้การพัฒนาท่ีย่ังยืน

 สวทช่. พััฒนาขีัดความสามารถด้านวิจััย พััฒนา และนวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ิ 6-6-10 ได้แก� 6 Research 

Pillars (5 Research Pillars + Focus Center), 6 Frontier Research และ 10 Technology Development 

Groups (TDGs) ซึึ่�งเป็นกรอุบพััฒนาเพ่ั�อุมุ�งสร้างความเข้ัมแข็ังและความเชี่�ยวช่าญด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมขัั�นส่ง ที�สร้างขีัดความสามารถขัอุงประเทศึในการขัับเคล่�อุนเศึรษฐกิจั ตอุบโจัทย์นโยบายประเทศึไทย 4.0  

ทำาให้เกิดผ่ลงานเด�นในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ด้วยกันหลายผ่ลงาน 
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สร้างขีดความสามารถของประเทศ 
ในการขับเคล่ือนเศรษิฐกิจ  

ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 เติมเต็มเศรษิฐกิจชีวภาพ 
เศรษิฐกิจหมุนเวียน และเศรษิฐกิจสีเขียว  

(BCG Economy Model) ท่ีพร้อมใช้งานทันที  
และเป็นฟัันเฟืัองสำาคัญต่อการขับเคล่ือน 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-curve)
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     เกษิตรและอาหาร 
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LOMAR นำ้�ย�งพ�ร�ข้นสำ�หรับแอสฟัลต์เพ่ือทำ�ถนน

 นำ�ายางพัาราข้ันเกรดพิัเศึษ มีปริมาณแอุมโมเนียตำ�ามาก และมีเสถียรภาพัด้านความร้อุนส่ง เหมาะสำาหรับ

ผ่สมกบัแอุสฟัลต์เพ่ั�อุทำาถนน มีปริมาณแอุมโมเนยีตำ�ากว�า 0.15% โดยนำ�าหนักยาง (นำ�ายางพัาราขัน้ทางการคา้มีปริมาณ

แอุมโมเนีย 0.6-0.7% โดยนำ�าหนักยาง) มีค�าเสถียรภาพัต�อุการปั�นไม�ตำ�ากว�า 1,500 วินาที มีเสถียรภาพัต�อุ 

ความร้อุนส่งและนำาไปใช้่ในงานที�อุุณหภ่มิ 140-160 °C นำาไปใช้่งานได้ทันทีภายใน 1-2 วันหลังจัากวันผ่ลิต  

(ไม�ต้อุงบ�มนำ�ายางในถังพัักไว้ 21 วันเหม่อุนนำ�ายางพัาราข้ันทางการค้า) และมีอุายุการเก็บรักษานานกว�า 6 เด่อุน

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

• มีการผ่ลิตนำ�ายาง LOMAR ในระดับอุุตสาหกรรมแล้วโดยบริษัทไทยอีุสเทิร์น รับเบอุร์ จัำากัด

• มีการผ่ลิต PARA AC จัากนำ�ายาง LOMAR แล้วโดยบริษัททิปโก้แอุสฟัลท์ จัำากัด (มหาช่น)

• มีผ่ลิตภัณฑ์์ LOMAR-PARA AC จัำาหน�ายให้แก�ผ้่่ประกอุบการในอุุตสาหกรรมก�อุสร้างถนนแล้ว

ปี 2562 นำ�ไปใช้ปูล�ดท�ง 
เพิ่มขึ้นกว่� 1,800 กิโลเมตร

มูลค่�ผลกระทบท�งเศรษฐกิจและสังคม
(ปี 2561-62) ม�กกว่� 1,200 ล้�นบ�ท
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ParaFIT นำ้�ย�งพ�ร�ข้นสำ�หรับก�รผลิตหมอนและท่ีนอนย�งพ�ร�

 นำ�ายางพัาราขั้นช่นิดใหม� มีปริมาณแอุมโมเนียตำ�ากว�า 0.2% โดยนำ�าหนักยาง (นำ�ายางพัาราขั้นทางการค้า 

มีปริมาณแอุมโมเนีย 0.3-0.7% โดยนำ�าหนักยาง) จึังไม�ต้อุงมีขัั�นตอุนการกำาจััดแอุมโมเนียอุอุกจัากนำ�ายาง 

พัาราขั้นก�อุนนำาไปผ่ลิตหมอุนและที�นอุนยางพัารา ซึ่ึ�งเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อุม มีปริมาณซิึ่งก์อุอุกไซึ่ด์ (ZnO) และ 

เตตระเมทิลไทย่แรมไดซัึ่ลไฟด์ (TMTD) น้อุยกว�านำ�ายางพัาราข้ันทางการค้า (ช่นิด LA และ MA) 30% โดยนำ�าหนักยาง

จึังช่�วยลดปริมาณการใช้่สารเคมีในกระบวนการผ่ลิตนำ�ายางพัาราขั้น สามารถนำาไปใช้่งานได้ทันทีภายใน 1-3 วัน 

หลังจัากวันผ่ลิต (ไม�ต้อุงบ�มนำ�ายางในถังพัักไว้ 21 วันเหม่อุนนำ�ายางพัาราข้ันทางการค้า) จึังช่�วยลดเงินทุนหมุนเวียน

ในการรบัซ่ึ่�อุนำ�ายางพัาราสดและประหยดัเงินลงทนุในการสรา้งอุุปกรณจั์ัดเกบ็นำ�ายางพัาราขัน้ และมอีุายกุารเกบ็รักษา

นานกว�า 6 เด่อุน

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

• มีการผ่ลิตนำ�ายาง ParaFIT ในระดับอุุตสาหกรรมแล้ว

• มีการผ่ลิตหมอุนและที�นอุนยางพัาราที�ผ่ลิตจัากนำ�ายาง ParaFIT จัำาหน�ายในเชิ่งพัาณิช่ย์แล้ว

• อุย่�ระหว�างขัยายการใช้่ประโยช่น์นำ�ายาง ParaFIT ส่�ภาคชุ่มช่นและภาคอุุตสาหกรรมในวงกว้าง

ปี 2562 ผลิตน้ำ�ย�ง ParaFIT ม�กกว่� 4.5 ตัน 
มีผลิตภัณฑ์หมอนม�กกว่� 3,000 ใบ

มูลค่�ผลกระทบท�งเศรษฐกิจและสังคม
ม�กกว่� 1.39 ล้�นบ�ท
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     สุขภาพและการแพทย์ 
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DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�หรับง�นทันตกรรมและ
ศัลยกรรม

 สามารถแสดงข้ัอุม่ลให้แพัทย์เห็นอุวัยวะภายในช่�อุงปากขัากรรไกรและใบหน้าแบบ 3 มิติ มีปริมาณรังสี 

ตำ�ากว�าเคร่�อุงเอุกซึ่เรย์คอุมพิัวเตอุร์ทางการแพัทย์ทั�วไป การถ�ายรังสี 1 รอุบ (360 อุงศึา) ใช้่เวลา 18 วินาที ให้ข้ัอุม่ล

ภาพัสามมิติขันาดใหญ�ครอุบคลุมทั�งศีึรษะ ใช้่ในการวินิจัฉัยและวางแผ่นการรักษาในงานทันตกรรมรากฟันเทียม  

การผ่�าฝัุ่นคุด และการผ่�าตัดบริเวณช่�อุงปาก ขัากรรไกร และใบหน้า รวมทั�งการตรวจัด่ความผิ่ดปกติขัอุงไซึ่นัส เคร่�อุง

มีขันาดเล็ก สามารถย่นหร่อุนั�งถ�ายได้ เทคโนโลยีขัอุงคนไทยเข้ัาถึงการรักษาที�มีประสิทธิิภาพั ในราคาที�เหมาะสม 

อุย�างเท�าเทียม

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

•  ถ�ายทอุดเทคโนโลยีให้บริษัทพิักษาเมด จัำากัด

•  ติดตั�งเคร่�อุงเดนตีสแกน 2.0 ไปแล้วราว 60 เคร่�อุงในโรงพัยาบาลขัอุงรัฐทั�วประเทศึ

ติดตั้งใช้ง�นแล้ว 60 เครื่อง 
ถ่�ยภ�พผู้ป่วยม�กกว่� 7,000 ครั้ง

ลดก�รสูญเสียเงินตร�ออกนอกประเทศ
ไม่ต่ำ�กว่� 270 ล้�นบ�ท
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M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับปลูกถ่�ยในร่�งก�ยมนุษย์

 วัสดุสังเคราะห์ที�มีไฮดรอุกซีึ่อุาปาไทต์และไตรแคลเซีึ่ยมฟอุสเฟตเป็นส�วนประกอุบหลัก มีคุณสมบัติ 

เหนี�ยวนำาการเจัริญเติบโตขัอุงเซึ่ลล์กระด่กในระยะเพีัยง 16 สัปดาห์ เน่�อุงจัากวัสดุมีความพัรุนตัวที�ร้อุยละ 80 ส�งผ่ล

ให้ผิ่วขัอุงวัสดุหยาบเพีัยงพัอุต�อุเซึ่ลล์กระด่กให้สามารถยึดเกาะและเข้ัาไปเจัริญเติบโตในร่พัรุนได้ดี ผ่�านการทดสอุบ

ความปลอุดภัยตามมาตรฐาน ISO 10993 เช่�น การทดสอุบความเป็นพิัษ การทดสอุบความระคายเค่อุง การทดสอุบ

การก�อุใหเ้กิดอุาการไข้ั และผ่ลขัา้งเคียงที�จัะมผี่ลต�อุเน่�อุเย่�อุ รวมทั�งได้รับการรบัรอุงมาตรฐาน ISO 13485 ครอุบคลมุ

กระบวนการวจัิัยและพััฒนาและการผ่ลติต้นแบบเชิ่งอุุตสาหกรรมวัสดุและอุุปกรณ์ทางการแพัทยส์ำาหรับการทดสอุบ

ทางคลินิก

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

 ถ�ายทอุดเทคโนโลยีแก�บริษัทอุอุสไฮดรอุกซึ่ี จัำากัด เพั่�อุผ่ลิตเชิ่งพัาณิช่ย์สำาหรับใช้่ในผ้่่ป�วยและสัตว์เลี�ยง 

 ที�มีปัญหาทางทันตกรรม

เริ่มใช้จริงในโรงพย�บ�ลสัตว์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
สร้�งผลกระทบกว่� 30 ล้�นบ�ท
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     พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ
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ถุงพล�สติกย่อยสล�ยสำ�หรับขยะเศษอ�ห�ร

 “ถุงพัลาสติกย�อุยสลายได้” เป็นการคิดค้นส่ตรเม็ดพัลาสติกคอุมพัาวด์สำาหรับการผ่ลิตต้นแบบถุงพัลาสติก

ย�อุยสลายได้ที�สามารถขัยายการผ่ลิตในระดับอุุตสาหกรรมได้เป็นครั�งแรกขัอุงประเทศึ โดยมีวัตถุดิบหลักเป็น 

มันสำาปะหลังที�เป็นพ่ัช่เศึรษฐกิจัสำาคัญขัอุงไทย สามารถย�อุยสลายได้ภายในเวลา 3-4 เด่อุน โดยมีจุัลินทรีย์ทำาหน้าที�

เป็นผ้่่ย�อุยสลาย แต�หากนำาไปฝัุ่งในพ่ั�นที�จััดการขัยะซึึ่�งมีอุุณหภ่มิส่งกว�า คาดว�าจัะสามารถย�อุยสลายได้เร็วขึั�น ค่อุ 

ภายในเวลา 3 เด่อุนหร่อุน้อุยกว�านั�น ถุงพัลาสติกย�อุยสลายได้เป็นนวัตกรรมต�อุยอุดผ่ลผ่ลิตทางการเกษตร เพิั�มม่ลค�า

ให้สินค้าเกษตร และเป็นโอุกาสในการเล่อุกใช้่พัลาสติกได้อุย�างเหมาะสม ลดการใช้่พัลาสติกที�ก�อุให้เกิดขัยะจัำานวน

มาก ตอุบโจัทย์ BCG Economy Model

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

 นำาร�อุงใช้่งานจัริงในงานกาช่าดประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 15-24 พัฤศึจิักายน 2562 ณ สวนลุมพิันี  

 กรุงเทพัมหานคร สำาหรับใช้่แยกขัยะอิุนทรีย์

ถุงพล�สติกย่อยสล�ยได้ฝีมือนักวิจัยไทย
จ�กแล็บสู่ก�รใช้จริงในง�นก�ช�ด 2562
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มินิบัสอะลูมิเนียม

 เป็นมินิบัสอุะล่มิเนียมปั�มขึั�นร่ปสัญช่าติไทยคันแรกในตลาดโลก ที�อุอุกแบบและผ่ลิตตามมาตรฐานสากล 

รุ�น C Bus เกิดจัากความร�วมม่อุระหว�าง สวทช่. กับบริษัทสกุลฎ์์ซีึ่ อิุนโนเวชั่�น จัำากัด ใช้่เทคโนโลยีคอุมพิัวเตอุร์ 

ช่�วยอุอุกแบบและประเมินความแข็ังแรงขัอุงโครงสร้างตัวถังอุะล่มิเนียมปั�มขึั�นร่ปและประกอุบด้วยหุ�นยนต์ จุัดเด�น 

ค่อุ นำ�าหนักเบา ประหยัดนำ�ามัน แข็ังแรงทนทาน ปลอุดภัยส่ง ไม�เป็นสนิม การบำารุงรักษาน้อุย มีอุายุการใช้่งานยาว 

และยังรอุงรับการเปลี�ยนเป็นระบบไฟฟ้าในอุนาคต

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

 สวทช่. ร�วมลงทุนร้อุยละ 10 ในสกุลฎ์์ซีึ่ หลังเปิดตัวรถจัริงในงาน Bus & Truck 2019 ที�ไบเทคบางนา  

 มียอุดจัอุงจันถึงปัจัจุับันรวม 370 คัน
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     ท่องเท่ียวและเศรษิฐกิจสร้างสรรค์ 
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พัฒน�แหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง

 เขัาดินสอุ จัังหวัดชุ่มพัร จุัดช่มเหยี�ยวที�ดีที�สุด 1 ใน 5 ขัอุงโลก โดยทุกเด่อุนกันยายน-พัฤศึจิักายนจัะมีเหยี�ยว

และนกอุนิทรีอุพัยพัผ่�านหลายแสนตัว สวทช่. ร�วมกับหน�วยงานพัันธิมิตรใช้่ “เทคโนโลยีเคร่ืองส่งสัญญาณดาวเทียม

แบบพลังงานแสงอาทิตย์” ติดตามเส้นทางอุพัยพัแหล�งทำารังวางไขั�และหากินในฤด่หนาวขัอุง “เหย่ียวนกเข้าพันธ์ุ

จีนและญ่ีปุ�น” โดยติดตั�งเคร่�อุงส�งสัญญาณฯ ที�มีนำ�าหนักไม�เกิน 4% ขัอุงนำ�าหนักตัวเหยี�ยว ในลักษณะสะพัายหลัง  

ซึึ่�งสามารถติดตามเส้นทางและตำาแหน�งได้ผ่�านเว็บไซึ่ต์หร่อุแอุปพัลิเคชั่นบนม่อุถ่อุ

 

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

•  นำาอุงค์ความร้่ด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีขัยายผ่ลเพั่�อุการอุนุรักษ์และพััฒนาเขัาดินสอุ ส่�แหล�ง 

ท�อุงเที�ยวฐานความร้่เชิ่งความหลากหลายทางชี่วภาพั

•  สามารถติดตามเส้นทางการอุพัยพัและตำาแหน�งขัอุงเหยี�ยวได้ที� http://www.argos-system.org/ หร่อุ

ผ่�านแอุปพัลิเคชั่น CLS view บนม่อุถ่อุ
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NAVANURAK คลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล

 วัฒนธิรรมดิจิัทัลเป็นกระบวนการแปลงข้ัอุม่ลที�เกี�ยวข้ัอุงกับการเก็บรักษาศิึลปะ วัฒนธิรรม ให้อุย่�ในร่ปแบบ

ดิจิัทัล ซึึ่�งข้ัอุม่ลจัะถ่กเก็บอุย�างเป็นระบบและนำามาใช้่ได้ง�าย สามารถใช้่เป็นหลักฐานส่บค้นทางประวัติศึาสตร์  

ช่ะลอุการเส่�อุมสภาพั และก�อุเกิดการช่ำารุดเสียหายน้อุยที�สุด

 “นวนุรักษ์” หร่อุแพัลตฟอุร์มคลังข้ัอุม่ลวัฒนธิรรมเพ่ั�อุการอุนุรักษ์มรดกไทย ค่อุ ระบบบริหารจััดการคลัง

ข้ัอุม่ลวัฒนธิรรมดิจิัทัลเพ่ั�อุเพิั�มประสิทธิิภาพัในการจััดเก็บข้ัอุม่ลอุย�างมีระบบ การจััดเก็บข้ัอุม่ลจัะใช้่หลักมาตรฐาน

สากล ที�เป็นโครงสร้างแบบเปิด (Open Data) เพั่�อุให้เกิดการแบ�งปันข้ัอุม่ล และสามารถนำาไปเช่่�อุมต�อุกับพิัพิัธิภัณฑ์์

ต�าง ๆ ในโลกได้

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

•  สามารถเข้ัาถึงแพัลตฟอุร์มนวนุรักษ์ได้ที� http://www.navanurak.in.th

•  มีผ้่่ขัอุใช้่งานระบบมากกว�า 70 หน�วยงาน

•  ใช้่สำาหรับบริหารจััดการข้ัอุม่ลวัฒนธิรรมเพ่ั�อุการอุนุรักษ์และการท�อุงเที�ยว
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     Big Data
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AI for Thai: Thai AI Service Platform

 แพัลตฟอุร์มให้บริการ AI สัญช่าติไทย มุ�งวิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning 

เพ่ั�อุเน้นตอุบโจัทย์ผ้่่ใช้่งาน ทั�งในภาคอุุตสาหกรรมและการบริการต�าง ๆ ในประเทศึไทย เช่�น

•  กลุ่มธุรกิจกลุ่มค้าปลีก ใช้่ Chatbot เพ่ั�อุตอุบคำาถาม ให้บริการแก�ล่กค้าแทนพันักงาน

•  กลุ่มโลจิสติกส์ ใช้่ระบบร้่จัำาใบหน้า เพ่ั�อุตรวจัจัับใบหน้าขัอุงพันักงานขัับรถ ลดเสี�ยงอุุบัติเหตุ

•  กลุ่มการแพทย์ ใช้่ AI วิเคราะห์แนวโน้มความเสี�ยงขัอุงโรคส�วนบุคคลหร่อุอุ�านฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์

•  กลุ่มการท่องเท่ียว ใช้่ AI แปลภาษาและวิเคราะห์ร่ปอุาหารและสถานที�ท�อุงเที�ยวจัากภาพัถ�าย

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

•  AI for Thai พัร้อุมให้บริการแล้วที� www.aiforthai.in.th

•  ตั�งแต�วันที� 9 กันยายน 2562 – 4 ธัินวาคม 2562 มีผ้่่เข้ัาใช้่งาน AI for Thai กว�า 1,700 คน
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TPMAP ระบบบริห�รจัดก�รข้อมูลก�รพัฒน�คนแบบช้ีเป้�

 Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ค่อุ ระบบ Big Data ขัอุงภาครัฐที�สามารถระบุ

ได้ว�าคนจันนั�นอุย่�ที�ไหน โดยใช้่ข้ัอุม่ลความจัำาเป็นพ่ั�นฐาน (จัปฐ). จัากกรมการพััฒนาชุ่มช่น และข้ัอุม่ลผ้่่ลงทะเบียน

สวัสดิการแห�งรัฐจัากกระทรวงการคลังมาย่นยันซึึ่�งกันและกัน และใช้่วิธีิการ Multidimensional Poverty Index 

(MPI) ในการประมวลข้ัอุม่ลเพ่ั�อุด่ความยากจันใน 5 มิติ ได้แก� ด้านสุขัภาพั ด้านการศึึกษา ด้านการเงิน ด้าน 

ความเป็นอุย่� และด้านการเข้ัาถึงบริการรัฐ ข้ัอุม่ลที�ได้จัะเป็นประโยช่น์กับผ้่่กำาหนดนโยบายและหน�วยงานแก้ไขัปัญหา

ในพ่ั�นที�ให้สามารถอุอุกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุัด 

 ความก้าวหน้า/การนำาไปใช้ประโยชน์

•  สามารถเข้ัาถึงได้ผ่�าน https://www.tpmap.in.th

•  17 จัังหวัดขัอุข้ัอุม่ลเชิ่งลึกไปใช้่ ได้แก� สมุทรสงคราม ปทุมธิานี เชี่ยงใหม� มุกดาหาร นครพันม อุยุธิยา 

สกลนคร อุุดรธิานี ตาก ลพับุรี ยะลา อุุบลราช่ธิานี นนทบุรี จัันทบุรี นครปฐม ร้อุยเอ็ุด อุุทัยธิานี

•  จัังหวัดสมุทรสงครามนำาร�อุงการนำา TPMAP ไปแก้ปัญหาความยากจัน โดยในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 

แก้ความยากจันด้านความเป็นอุย่�ได้ 50 ครัวเร่อุน

คนจนอยู่ที่ไหน?
คนจนมีปัญห�อะไร?

จะพ้นคว�มย�กจนได้อย่�งไร?
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      โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
     (National S&T Infrastructure: NSTI)

 มีเป้าหมายในการดำาเนินการวิจััยพ่ั�นฐานที�เป็นโครงสร้างพ่ั�นฐานขัอุงประเทศึ  

เพ่ั�อุสรา้งขีัดความสามารถทางดา้นวิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลย ีบริการด้านเทคนคิ วิช่าการ

ที�มีมาตรฐานด้วยเคร่�อุงม่อุที�ทันสมัย สร้างเคร่อุขั�ายการทำางานร�วมกับหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุง

ทั�งในและต�างประเทศึ เพ่ั�อุสนับสนุนการดำาเนินงานในปัจัจุับัน และเตรียมการขัยายผ่ลใน

อุนาคต
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ธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ติ
(National Biobank of Thailand: NBT)

 เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานข้องไทยในการจัดเก็บ อนุรักษ์์ เพ่ือการนำาไปใช้ประโยชน์ข้องทรัพยากร
ชีวภาพ อาทิ พืช จุลินทรีย์ และข้้อม้ลจีโนมข้องมนุษ์ย์ รวมถึึงข้้อม้ลท่ีเก่ียวข้้องแก่ประชาคมวิจัย และ 
สร้างพันธมิตรเพ่ือร่วมกันพัฒนาขี้ดความสามารถึด้านการอนุรักษ์์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้้อง

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินการจััดเก็บอุนุรักษ์ทรัพัยากรชี่วภาพั เช่�น พ่ัช่ จุัลินทรีย์ ข้ัอุม่ลจีัโนมขัอุง

มนุษย์ เพ่ั�อุการอุนุรักษ์และใช้่ประโยช่น์ ดังนี�

• การจัดเก็บพืชในธนาคารพืช เช่�น จััดเก็บเมล็ดพัันธ์ุิพ่ัช่ 430 ตัวอุย�าง (พัริก มะเข่ัอุเทศึ ฟักทอุง พ่ัช่

วงศ์ึแตง ข้ัาว และพ่ัช่ป�า) จััดเก็บพ่ัช่สมุนไพัรในระบบเพัาะเลี�ยงเน่�อุเย่�อุ (Tissue bank) 159 ตัวอุย�าง 

จััดเก็บตัวอุย�างแห้งขัอุงพ่ัช่ซึึ่�งไม�มีชี่วิต 150 ตัวอุย�าง และจััดเก็บตัวอุย�างพ่ัช่สมุนไพัรในร่ปแบบ  

Genomic DNA 200 ตัวอุย�าง

• การจัดเก็บจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ เช่�น จััดเก็บจุัลินทรีย ์2,360 ตัวอุย�าง จััดเกบ็ตัวอุย�างเหด็รา 2,400 

ตัวอุย�าง จััดเก็บตัวอุย�างจุัลินทรีย์ในร่ปแบบ Genomic DNA 9,167 ตัวอุย�าง และจััดเก็บจุัลินทรีย์ที�มี

ข้ัอุม่ลการใช้่ประโยช่น์ 244 สายพัันธ์ุิ

• การจัดเก็บข้้อม้ลชีวภาพและข้้อม้ลพันธุกรรม เช่�น ข้ัอุม่ลพ่ัช่ ได้แก� จััดเก็บข้ัอุม่ล DNA barcode  

ขัอุงพ่ัช่สมุนไพัร 688 ตัวอุย�าง ข้ัอุม่ลจีัโนมข้ัาว 305 จีัโนม และข้ัอุม่ลนิเวศึวิทยา 6 ชุ่ดข้ัอุม่ล ข้ัอุม่ล

จุัลินทรีย ์ได้แก� ข้ัอุม่ล DNA barcode 798 สายพัันธ์ุิ และข้ัอุม่ลจุัลินทรียขึ์ั�นแค็ตตาล็อุก 855 สายพัันธ์ุิ

ข้ัอุม่ลมนุษย์ ได้แก� ข้ัอุม่ลลำาดับเบสทั�งจีัโนม (WGS) และขัอุ้ม่ลลำาดับเอ็ุกโซึ่ม (WES) และสนปิส์จีัโนไทป์

ขัอุงประช่ากรไทย 2,395 ราย

• ฐานข้้อม้ลพืช จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษ์ย์ในร้ปแบบออนไลน์ อุย่�ระหว�างอุอุกแบบ

และพััฒนาฐานข้ัอุม่ลอุอุนไลน์เพ่ั�อุใช้่อุ้างอิุงความหลากหลายทางพัันธุิกรรมขัอุงประช่ากรไทย

• แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้้อม้ลแบบองค์รวม อุย่�ระหว�างพััฒนาแพัลตฟอุร์มสำาหรับ

วิเคราะห์ข้ัอุม่ลจีัโนไทป์ที�สัมพัันธ์ิกับลักษณะแสดงอุอุกและ Population analysis เพ่ั�อุพััฒนา

เคร่�อุงหมายพัันธุิกรรมที�ใช้่ในการปรับปรุงสายพัันธ์ุิพ่ัช่ และแพัลตฟอุร์มสำาหรับวิเคราะห์ข้ัอุม่ล  

เมตาจีัโนมิกส์ขัอุงไมโครไบโอุมที�อุาศัึยอุย่�ในสิ�งแวดล้อุมหร่อุร�างกายมนุษย์

 นอุกจัากนี�ยงัค้นพับราสายพัันธ์ุิใหม�ในประเทศึไทย และสรา้งเคร่อุขั�ายพัันธิมิตรที�เข้ัมแข็ังเพ่ั�อุร�วมกันพััฒนา

ขีัดความสามารถด้านการอุนุรักษ์และใช้่ประโยช่น์อุย�างยั�งย่น ได้แก�

ราสายพันธุ์ใหม่ แหล่งค้นพบในประเทศไทย

Hermatomyces trangensis sp. nov. ราที�คัดแยกได้จัากก้านใบขัอุงต้นสาค่ จัังหวัดตรัง

Tamhinispora saraburiensis ราที�คัดแยกได้จัากเศึษลำาต้นไผ่�ย�อุยสลาย จัังหวัดสระบุรี

Daldinia subvernicosa ราที�คัดแยกได้จัากพั่�นที�ป�าชุ่มช่นบ้านหัวทุ�ง จัังหวัดเช่ียงใหม�

Tretoheliocephala cylindrospora sp. nov. ราที�คัดแยกได้จัากเศึษกิ�งไม้ที�ย�อุยสลาย จัังหวัดช่ัยภ่มิ
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ศูนย์โอมิกส์แห่งช�ติ
(National Omics Center: NOC)

 มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสามารถึทางเทคโนโลยีโอมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจสอบทางจีโนมิกส์ 
ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ท่ีได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพและทันสมัย
อย่้เสมอ เช่ือมต่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่้ภาคการเกษ์ตรและ 
ภาคอุตสาหกรรม สร้างเครือข่้ายการทำางานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ
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 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินงานด้านพััฒนาวิธีิทดสอุบทางจีัโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอุมิกส์  

และเมตาโบโลมิกส์ ดังนี�

•	 DNA Barcode and Fingerprint

• จัดทำาฐานข้้อม้ล DNA fingerprint ข้องเสือโคร่งเล้ียงในประเทศไทย ที�ใช้่ตรวจัสอุบ Identify 

เส่อุโคร�งอุนุรักษ์ ป้อุงกันการลักลอุบนำาเข้ัาและค้าสัตว์ป�าร�วมกับกรมอุุทยานแห�งช่าติ สัตว์ป�า และ

พัันธ์ุิพ่ัช่ ได้ Genotype DNA fingerprint ขัอุงเส่อุโคร�งเลี�ยงในประเทศึไทย 2,362 ตัวอุย�างและ

อุย่�ระหว�างจััดทำา Web database

• จัดทำาฐานข้้อม้ล DNA barcode ข้องส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย ได้ DNA barcode ขัอุงสาหร�าย 

50 ตัวอุย�าง และจุัลินทรีย ์2,000 ตัวอุย�าง จีัโนไทป์ขัอุงใบบัวบก 200 ตัวอุย�าง ขัมิ�นชั่น 40 ตัวอุย�าง

เช่่�อุรา Magnaporthe ที�ก�อุโรคไหม้ในข้ัาว 100 ตัวอุย�าง ข้ัาวโพัด 130 ตัวอุย�าง ข้ัาวสายพัันธ์ุิ 

ต�าง ๆ  200 ตัวอุย�าง ถั�วเขีัยวผิ่วดำาใน Germplasm 200 ตัวอุย�าง และจัโีนไทป์แตงกวา มะระ แตงโม

พัริก และมะเข่ัอุเทศึ 8,000 ตัวอุย�าง

• ประสบความสำาเร็จัในการพัฒนา SNP markers เพ่ือใช้จำาแนกพันธ์ุพืชเศรษ์ฐกิจ และตรวจสอบ 

F1 (Customizable) ในพืชตระก้ลแตง โดยสามารถวิเคราะห์จีัโนไทป์ขัอุงแตงกวาได้มากกว�า 

8,000 ตัวอุย�าง และประสบความสำาเร็จัในการพััฒนาจัำาแนกช่นิด/สายพัันธ์ุิ/พัันธ์ุิโดยใช้่วิธีิ High 

throughput โดยเพิั�มประสิทธิิภาพัในการวิเคราะห์ได้มากขึั�น 10 เท�า จัากเดิม 100 ตัวอุย�าง  

เป็น 1,000 ตัวอุย�าง

•	 Genetic Improvement

• ประสบความสำาเร็จัในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การแสดงออกข้องยีนด้วย RNA sequence 

เพ่ั�อุใช้่ในงานวิจััยต�าง ๆ เช่�น การศึึกษากลไกการตอุบสนอุงต�อุอุุณหภ่มิที�ส่งขึั�นขัอุงโลกในปะการัง 

และกลไกการตอุบสนอุงต�อุสภาวะแล้งในอุ้อุย

• ประสบความสำาเร็จัในการพัฒนาวิธีการ SNP Genotyping แบบ High throughput ด้วยเทคนิค

 Mass array สำาหรับคัดเล่อุกยีนควบคุมคุณภาพัแป้ง เพ่ั�อุใช้่คัดเล่อุกพัันธ์ุิข้ัาวโพัด

• ประสบความสำาเร็จัในการพฒันาวิธีการ SSR Genotyping แบบ High throughput เพั่�อุวิเคราะห์

ยีนทนแล้งในอุ้อุย 230 พัันธ์ุิ

•	 Peptide Barcode and Bioactive Peptide

• ประสบความสำาเร็จัในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์ Bioactive peptide ได้เปปไทด์ 

ต้านจุัลินทรีย์ก�อุโรคทางเดินหายใจัในไก� 2 ช่นิด ที�อุอุกฤทธิิ�ต้านแบคทีเรียก�อุโรคในทางเดินอุาหาร

ไก� 9 ช่นิด

• ประสบความสำาเร็จัในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Peptide barcode และพับ Peptide barcode 

สำาหรับใช้่แยกจุัลินทรีย์ก�อุโรคทางเดินอุาหารในไก�

• จัดทำาฐานข้้อม้ล Peptide barcode ที�จัำาเพัาะต�อุจัุลินทรีย์ก�อุโรคในไก� 100 ตัวอุย�าง และ 

ในพ่ัช่ 43 ตัวอุย�างตามเป้าหมาย
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ศูนย์ระบบไซเบอร์-ก�ยภ�พ
(Center for Cyber-Physical Systems: CPS)

 มีเป้าหมายเพ่ือเป็นศ้นย์กลางแลกเปล่ียนความร้้และกระจายแนวคิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านระบบไซเบอร์-กายภาพช้ันนำาข้องประเทศ และข้ยายส่้ภ้มิภาคอาเซียน เป็นศ้นย์บริการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานแห่งชาติ ท่ีมีผ้้เช่ียวชาญ เคร่ืองมือ และห้องทดสอบ สำาหรับการสร้างนวัตกรรมให้คำาปรึกษ์าและ
ถ่ึายทอดองค์ความร้้เก่ียวกับเทคโนโลยี CPS แก่สาธารณชน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมส่้ยุคประเทศไทย 4.0
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 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินกิจักรรมเพั่�อุเร�งให้เกิดการนำาเทคโนโลยีระบบไซึ่เบอุร์-กายภาพัไปใช้่ใน

ชี่วิตประจัำาวัน และยกระดับอุุตสาหกรรมขัอุงประเทศึไทยในยุค 4.0 ดังนี�

• ให้คำาปรึกษ์าและถ่ึายทอดเทคโนโลยี ให้คำาปรึกษาและถ�ายทอุดเทคโนโลยีพ่ั�นฐาน และกระบวนการ

นำาข้ัอุม่ลจัากโลกกายภาพัไปประมวลผ่ล หร่อุวิเคราะห์ในโลกไซึ่เบอุร์ (ดิจิัทัล) ให้แก�หน�วยงานภาครัฐ 

และเอุกช่น จัำานวน 10 หน�วยงาน ได้แก� บริษัทซีึ่พีัเอุฟ (ประเทศึไทย) จัำากัด (มหาช่น) บริษัทวังมะนาว

เกษตรภัณฑ์์ จัำากัด บริษัทก้อุงเกียรติ เท็กซ์ึ่ไทล์ จัำากัด บริษัทวุฒิศัึกดิ� เอุสเธิติค แคร์ จัำากัด  

บริษัทอุุตสาหกรรมอุะไหล� (1999) จัำากัด บริษัทไทยเพัรซิึ่-เดนท์ฟ่ดส์ จัำากัด (มหาช่น) บริษัทควอุลิตี�

คอุนสตรัคชั่�นโปรดักส์ จัำากัด (มหาช่น) บริษัทนาวิต้าฟาร์ม จัำากัด สำานักงานเกษตรจัังหวัดนครปฐม  

และศ่ึนย์ความเป็นเลิศึทางการแพัทย์โรคพัาร์กินสันและกลุ�มโรคความเคล่�อุนไหวผิ่ดปกติ โรงพัยาบาล

จุัฬาลงกรณ์

• ให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) อุย่�ระหว�างจััดเตรียมพ่ั�นที�ห้อุงปฏิบัติการสำาหรับให้บริการ 

ห้อุงทดสอุบที�อุาคาร NECTEC Pilot Plant เพ่ั�อุให้บริการ Testbed facility ในการทดสอุบและพััฒนา

ผ่ลิตภัณฑ์์ต้นแบบ CPS และ IoT (Internet of Things) ในด้านต�าง ๆ

• สร้างองค์ความร้้และนวัตกรรม จััดทำาบทความเผ่ยแพัร�อุงค์ความร้่เพ่ั�อุพััฒนาผ่ลิตภาพัและ 

ประสิทธิิภาพัในกระบวนการผ่ลิตด้วย IoT และ IIoT (Industrial Internet of Things) ผ่�านเว็บไซึ่ต์ 

https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/ จัำานวน 3 บทความ ได้แก� Industrial 

Communications Protocols, Smart Maintenance และ Takt Time, Cycle Time, Lead Time 

ความสับสนที�มีคำาตอุบ

• พัฒนาแพลตฟอร์มส่ือสารเพ่ือเช่ือมต่อทุกสรรพส่ิง หร่อุ NETPIE (Network Platform for Internet 

of Everything) เพ่ั�อุเป็น Cloud platform ที�ให้บริการในร่ปแบบ Platform-as-a-Service สำาหรับ

อุำานวยความสะดวกให้แก�นักพััฒนาสามารถพััฒนาให้อุุปกรณ์ขัอุงตัวเอุงเช่่�อุมต�อุ แลกเปลี�ยนข้ัอุม่ล และ

มีปฏิสัมพัันธ์ิกันได้ในแบบ IoT โดย NETPIE จัะช่�วยด่แลการเช่่�อุมต�อุขัอุงอุุปกรณ์ต�าง ๆ ช่�วยด่แล 

เร่�อุงความปลอุดภัย (Security) ความพัร้อุมใช้่ (Availability) และการขัยายตัวขัอุงระบบ (Scalability) 

นักพััฒนาจึังไม�ต้อุงกังวลเร่�อุงการบริหารจััดการระบบ และการส่�อุสารที�อุย่�เบ่�อุงหลัง ปีงบประมาณ  

พั.ศึ. 2562 ให้บริการ Cloud platform NETPIE สำาหรับผ้่่ใช้่งาน IoT 29,888 ราย นอุกจัากนี�ผ่ลงาน 

NETPIE ยังได้รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขัาเทคโนโลยีสารสนเทศึและนิเทศึศึาสตร์  

ประจัำาปี 2562 อีุกด้วย



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 41

ศูนย์ทรัพย�กรคอมพิวเตอร์เพ่ือก�รคำ�นวณข้ันสูง
(NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

 มีพนัธกิจในการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคำานวณประสิทธิภาพส้ง สามารถึรองรับโจทย์
ปัญหาข้นาดใหญ่ข้องประเทศ เพ่ือความรวดเร็วและแม่นยำาในการหาคำาตอบ โดยให้ความสำาคัญต่อ 
งานวิจัยทางด้าน Computational science, Data analytics และ Artificial intelligence (AI)  
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์สำาคัญเพ่ือให้บริการ High-performance computing ในระดับประเทศ และเป็น 
ผ้้แทนข้องประเทศในเวทีระดับนานาชาติ

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีความก้าวหน้าการให้บริการทรัพัยากรการคำานวณระบบ Thailand’s Advanced 

Research Accelerator (TARA) ดังนี�

KPI Target Performance*

National computing 

platform

Service core-hours ≥ 10 millions TARA 10.4 millions

eScience 4.6 millions

Resource utilization ≥ 70% 62.30%

Active projects ≥ 30 projects TARA 44 projects

eScience 36 projects

Big science/big project ≥ 2 2 projects (Biobank and TPMAP)

Customer service  

performance

Computing Service SLA ≥ 80% 99.30%

Scale form user satisfactory survey ≥ 

3.50 of 5

4.52

หมายเหตุ : * ข้้อม้ล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2562

 นอุกจัากนี�ยังจััดกิจักรรม NSTDA HPC School ระหว�างวันที� 13-16 พัฤษภาคม 2562 เพั่�อุให้ข้ัอุม่ล 

เกี�ยวกับการให้บริการทรัพัยากร TARA และจััดอุบรมเชิ่งปฏิบัติการร�วมกับผ้่่เชี่�ยวช่าญด้าน HPC จัาก University of 

Luxembourg เม่�อุวันที� 30 กรกฎ์าคม – 2 สิงหาคม 2562 เกี�ยวกับการติดตั�งและให้บริการระบบ HPC แลกเปลี�ยน

ประสบการณ์การทำางาน และให้คำาแนะนำาเกี�ยวกับการให้บริการระบบ HPC สำาหรับงานด้าน AI รวมทั�งจััด 

กิจักรรม Info Session for TARA HPC: Full Launch เม่�อุวันที� 13 และ 20 กันยายน 2562 เพ่ั�อุชี่�แจังร่ปแบบ 

การให้บริการทรัพัยากร TARA HPC ที�ให้บริการอุย�างเต็มร่ปแบบเม่�อุเด่อุนตุลาคม 2562
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สถ�บันเทคโนโลยีและส�รสนเทศเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS)

 มีเป้าหมายเพ่ือเป็นหน่วยงานช้ันนำาระดับประเทศและภ้มิภาคด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วัฏจักรชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้้อม้ลวัฏจักรชีวิต (ข้องวัสดุพลังงาน 
ผลิตภัณฑ์์และบริการ) พร้อมท้ังวิจัย พัฒนา ถ่ึายทอดเทคโนโลยีดา้นการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุน
ให้ประเทศมุ่งส่้เศรษ์ฐกจิหมุนเวียน (Circular economy) เตบิโตอย่างย่ังยืน และสามารถึแข่้งขั้นได้ระดับ
สากล
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 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 วิจััยและพััฒนาด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ั�อุสนับสนุนและ

สร้างอุงค์ความร้่เพีั�อุการพััฒนาที�ยั�งย่น ดังนี�

• พัฒนาข้้อม้ลและระบบการบริหารจัดการข้้อม้ล เพิั�มประสิทธิิภาพัการบริการฐานข้ัอุม่ล และพััฒนา

คุณภาพัฐานข้ัอุม่ลให้เข้ัาส่�ระดับสากล เพ่ั�อุให้ผ้่่ใช้่บริการได้รับข้ัอุม่ลที�ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ 

การใช้่งาน และได้รับข้ัอุม่ลในช่�วงเวลาที�เหมาะสมกับประเภทขัอุงฐานข้ัอุม่ล

• พัฒนาระเบียบวิธีการและตัวช้ีวัด จััดทำาระเบียบวิธีิการคำานวณค�าปัจัจััยการจัำาแนกคุณลักษณะ  

(Characterization Factor: CF) สำาหรับใช้่ในการประเมินค�าผ่ลกระทบด้านอุาชี่วอุนามัยเน่�อุงจัาก 

การทำางาน และวิธีิการคำานวณค�า CF รายกลุ�มอุุตสาหกรรม ได้แก� อุุตสาหกรรมอุาหารและเคร่�อุงด่�ม 

อุุตสาหกรรมเคมีและนำ�ามันปิโตรเลียม และอุุตสาหกรรมโลหะขัั�นพ่ั�นฐาน เพั่�อุเสริมสร้างคุณภาพั 

ระเบียบและตัวชี่�วัดที�ใช้่ในการประเมินศัึกยภาพัการดำาเนินงานขัอุงอุงค์กรที�มีการประเมินอุงค์กร 

ด้านอุาชี่วอุนามัยให้มีมาตรฐานที�ชั่ดเจัน

• ส่งเสริมการสร้างองค์ความร้้ ผ่�านการดำาเนินโครงการรับจ้ัางวิจััย ร�วมวิจััย ให้คำาปรึกษา และฝึุ่กอุบรม

แก�หน�วยงานภาครัฐและภาคเอุกช่น โดยใช้่เคร่�อุงม่อุด้านสิ�งแวดล้อุมที�เหมาะสม จัำานวน 4 หน�วยงาน 

ได้แก� บริษัทขันส�ง จัำากัด (บขัส.) การไฟฟ้าส�วนภ่มิภาค (กฟภ.) และการนิคมอุุตสาหกรรมแห�ง

ประเทศึไทย โดยใช้่เทคนิคการประเมินประสิทธิิภาพัเชิ่งนิเวศึเศึรษฐกิจั (Eco efficiency) และบริษัท

บางจัาก คอุร์ปอุเรชั่�น จัำากัด (มหาช่น) โดยใช้่เทคนิคการประเมินวัฏจัักรชี่วิตและการประเมินคาร์บอุน

ฟุตพัรินต์ผ่ลิตภัณฑ์์ นอุกจัากนั�นยังพััฒนาค่�ม่อุการประเมินประสิทธิิภาพัเชิ่งนิเวศึเศึรษฐกิจัขัอุง

รัฐวิสาหกิจัไทย (ฉบับผ้่่ปฏิบัติ) จัำานวน 1 เล�ม

• บ้รณาการเพ่ือเพ่ิมความตระหนักและการประยุกต์ใช้ พััฒนาแอุปพัลิเคชั่นเพ่ั�อุการประเมินวัฏจัักรชี่วิต

และแอุปพัลเิคชั่นเพ่ั�อุตรวจัสอุบขัยะอุาหารและบรรจัภัุณฑ์์ หร่อุ Lookie waste ที�สามารถจััดเกบ็ข้ัอุม่ล

เกี�ยวกับพัฤติกรรมผ้่่บริโภคและขัยะอุาหารได้อุย�างเป็นระบบและต�อุเน่�อุง ข้ัอุม่ลดังกล�าวสามารถนำามา

คาดการณ์การเกิดขัยะอุาหารและบรรจุัภัณฑ์์อุาหาร เพ่ั�อุนำาไปส่�การวางแผ่นและวางนโยบายในการลด

ปริมาณขัยะอุาหารในระดับประเทศึ และนำาไปประยุกต์ใช้่ในการประเมินคาร์บอุนฟุตพัรินต์ที�เกิด 

จัากแต�ละเมน่อุาหารได้ ทั�งนี�ทีมวิจััยมีเป้าหมายจัะพััฒนาต�อุยอุดเพ่ั�อุขัยายผ่ลไปส่�การตรวจัวัดและ 

ตรวจัติดตามด้านสุขัภาพัและโภช่นาการที�ดีร�วมกับกรมอุนามัยต�อุไป
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     โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
     (National Quality Infrastructure: NQI)

 มีวัตถุประสงค์เพ่ั�อุเป็นศ่ึนย์กลางการอุอุกแบบผ่ลิตภัณฑ์์ ทดสอุบ สอุบเทียบ และรับรอุงผ่ลิตภัณฑ์์  

เพ่ั�อุยกระดับอุุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เน้นการพััฒนาและให้บริการวิเคราะห์ทดสอุบ รวมทั�ง

บริการเคร่�อุงม่อุวิทยาศึาสตร์ตามมาตรฐานสากล เพ่ั�อุสนับสนุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมเป้าหมายใหม�ขัอุงประเทศึ 

และเพ่ั�อุให้เกิด Visibility ในระดับสากล
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC)

 เป็นศ้นย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ
ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจำาหน่ายในประเทศ นำาเข้้าและ
ส่งออก ตามมาตรฐานสากล บริการสอบเทียบอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินงานที�เกี�ยวข้ัอุงกับการให้บริการทดสอุบที�ได้มาตรฐานสากล อุาทิ

• บริการทดสอบแบตเตอร่ีลิเทียมและยานยนต์ไฟฟ้า ร�วมกับหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุงจััดทำามาตรฐาน 

ชิ่�นส�วนยานยนต์ เช่�น ปลั�กแบตเตอุรี� และสถานีประจุัไฟฟ้า ได้รับการรับรอุงมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ห้อุงปฏบัิติการทดสอุบแบตเตอุรี�ลิเทียมระดบัเซึ่ลลแ์ละระดบัโมด่ล และเปดิให้บริการทดสอุบแบตเตอุรี�

ลิเทียมสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยดำาเนินงานร�วมกับบริษัทเมอุร์เซึ่เดส-เบนซ์ึ่ แมน่แฟคเจัอุริ�ง  

(ประเทศึไทย) จัำากัด ซึึ่�งนับได้ว�า PTEC เป็นห้อุงปฏิบัติการทดสอุบแบตเตอุรี�ยานยนต์ไฟฟ้าแห�งแรก 

ในประเทศึไทยและอุาเซีึ่ยน

• บริการทดสอบด้านช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน ได้จััดตั�งห้อุงปฏิบัติการทดสอุบด้านชิ่�นส�วน 

เคร่�อุงบินตามมาตรฐาน RTCA DO-160 MIL-STD-704 และ MIL-STD-461 เพ่ั�อุใช้่สำาหรับอุากาศึยาน

ภายในประเทศึ

• บริการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ ร�วมกับสำานักงานมาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม (สมอุ.) และสำานักงาน

คณะกรรมการอุาหารและยา (อุย.) จััดทำามาตรฐานเคร่�อุงม่อุแพัทย์ เช่�น มาตรฐาน IEC 60601-2-X 

และมาตรฐานอุุตสาหกรรมอุ่�น ๆ  ตลอุดจันจััดทำาโปรแกรมยกระดับความร้่ดา้นมาตรฐานเคร่�อุงม่อุแพัทย์

ให้แก�ผ้่่ประกอุบการ SMEs เช่�น มาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์ IEC 60601 และมาตรฐานการผ่ลิต ISO 13485

• บริการทดสอบ Smart Electronic และ Internet of Things (IoT) ร�วมกับหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุง 

อุาทิ สำานักงานคณะกรรมการกิจัการกระจัายเสียง กิจัการโทรทัศึน์ และกิจัการโทรคมนาคมแห�งช่าติ  

(กสทช่.) จััดทำามาตรฐาน IoT เช่�น ISO/IEC 14443 ISO/IEC 18092 ISO/IEC 15693 ETSI EN 300 

และมาตรฐานอุ่�น ๆ เช่�น กสทช่. รวมทั�งจััดตั�งห้อุงปฏิบัติการ IoT โดยเน้นการทดสอุบคุณสมบัติ 

การเช่่�อุมต�อุตามมาตรฐานด้านโพัรโทคอุล (Protocol) ต�าง ๆ สำาหรับ E&E product เช่�น WIFI  

Bluetooth LTE 5G GSM-R

• บริการทดสอบระบบราง ได้รับการรับรอุงมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การทดสอุบความเข้ัากันได้ทาง

แม�เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC) ระบบรางตามมาตรฐาน EN 550121 และ

การทดสอุบแสงตามมาตรฐาน LM-79 LM-80 EN 61547 IEEE 1789 IEC 62493 จัากสำานักงาน

มาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม (สมอุ.) นอุกจัากนี�ยงัลงนามความร�วมม่อุกบัการรถไฟแห�งประเทศึไทย

(รฟท.) ในการเป็นห้อุงปฏิบัติการทดสอุบ ตรวจัสอุบรับรอุงผ่ลิตภัณฑ์์ในระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล และสามารถนำาไปใช้่ในโครงการรถไฟความเร็วส่งไทย-จีัน รถไฟเช่่�อุม 3 สนามบิน และรถไฟ 

สายอุ่�น ๆ เพ่ั�อุให้เกิดประโยช่น์ส่งสุดต�อุประเทศึไทยและอุุตสาหกรรมในประเทศึ
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ศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช.
(NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC)

 เป็นศ้นย์กลางการดำาเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายใน 
และภายนอก สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายท่ีพร้อมให้บริการตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง  
เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานท่ีมีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็วด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย 

Texture AnalyzerImaging Mass Microscope X-ray Photoelectron Spectroscopy



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 49

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีตัวอุย�างบริการวิเคราะห์ทดสอุบด้วยเคร่�อุงม่อุใหม� ๆ เช่�น

• การวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบข้องสสาร ด้วยเคร่ือง Imaging Mass Microscope (IMS) เพ่ั�อุ

หาตำาแหน�ง ขันาด และความหนาแน�นขัอุงมวลในสสารขัอุงตัวอุย�างที�ต้อุงการแยกอุงค์ประกอุบ 

ภายใน โดยใช้่การวัดสีขัอุงมวลในอุงค์ประกอุบและแสดงผ่ลผ่�านภาพัความคมชั่ดส่ง ซึึ่�งสามารถระบุ

ตำาแหน�งและการกระจัายตัวขัอุงสารอุงคป์ระกอุบไดอุ้ย�างแม�นยำา โดยเคร่�อุง IMS นี�มีให้บริการที� NCTC 

เพีัยงเคร่�อุงเดียวในอุาเซีึ่ยน สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอุบทางกายภาพัแก�ผ่ลิตภัณฑ์์ภายใต้

อุุตสาหกรรมอุาหาร อุุตสาหกรรมยา และผ่ลิตภัณฑ์์ในอุุตสาหกรรมอุ่�น ๆ ที�มีลักษณะใกล้เคียงกัน

• การวิเคราะห์ทดสอบด้านผิวสัมผัส ด้วยเคร่ือง Texture Analyzer (EZ Test) เพ่ั�อุหาคุณสมบัติ

ทางกายภาพัขัอุงตัวอุย�างผ่ลิตภัณฑ์์ ได้แก� แรงดึง แรงอัุด แรงเฉ่อุน แรงดัดงอุ หร่อุแรงต้านทานขัอุง

ผ่ลิตภัณฑ์์ต�อุแรงทางกลที�มากระทำาต�อุตัวผ่ลิตภัณฑ์์ ซึ่ึ�งผ่ลการทดสอุบสามารถนำาไปใช้่ในการรับรอุงงาน

วิจััย และงานพััฒนามาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์ในอุุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่�น อุุตสาหกรรมอุาหาร 

อุุตสาหกรรมยา อุุตสาหกรรมยางและพัลาสติก

• การวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติเคมีข้องพ้ืนผิว ด้วยเคร่ือง X-ray Photoelectron Spectroscopy 

(XPS) สามารถวัดคุณสมบัติขัอุงสารในระดับพ่ั�นผิ่ว (Surface sensitive) ที�ระดับ 3-10 นาโนเมตร และ

ระบุช่นิดขัอุงธิาตุที�เป็นอุงค์ประกอุบบนพ่ั�นผ่ิวตัวอุย�าง สามารถวิเคราะห์ตัวอุย�างผ่ลิตภัณฑ์์ในร่ปแบบ 

ผ่ง ขัอุงแข็ัง ฟิล์มบาง และเส้นใย ตอุบสนอุงต�อุกลุ�มอุุตสาหกรรมหลัก ได้แก� กลุ�มอุุตสาหกรรมชิ่�นส�วน

อิุเล็กทรอุนิกส์ อุุตสาหกรรมเซึ่รามิก อุุตสาหกรรมเคมี อุุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรพัอุลิเมอุร์  

กลุ�มอุุตสาหกรรมโลหะ และกลุ�มอุุตสาหกรรมป่นซีึ่เมนต์ ช่�วยในการตรวจัสอุบหร่อุย่นยันธิาตุที�เป็น 

อุงค์ประกอุบในตัวอุย�าง รวมไปถึงการกระจัายตัวขัอุงธิาตุ เพ่ั�อุลดปัจัจััยเสี�ยงที�ก�อุให้เกิดความเสียหาย

ในกระบวนการผ่ลิต

• การวิเคราะห์ทดสอบการเส่ือมสภาพทางความร้อนและความบริสุทธิ�ข้องตัวอย่าง ด้วยเคร่ือง  

Thermogravimetric Analyzer (TGA) เพ่ั�อุหาสมบัติการเส่�อุมสภาพัทางความร้อุนขัอุงวัสดุ และ

การสลายตัวทางความร้อุนขัอุงวัสดุ โดยใช้่หลักการเปลี�ยนแปลงนำ�าหนักขัอุงวัสดุเม่�อุอุุณหภ่มิ

เปลี�ยนแปลงไป นอุกจัากนี�ยงัสามารถวิเคราะห์ปริมาณนำ�าหร่อุความช่่�นในตัวอุย�าง และวิเคราะห์ปริมาณ

สารเติมแต�งในพัลาสตกิและบรรจัภัุณฑ์์ ในผ่ลติภัณฑ์์ได้หลากหลายร่ปแบบ (ผ่ง ขัอุงแข็ัง ฟิล์มบาง และ

นำ�ามันหอุมระเหย) ซึึ่�งเป็นการวิเคราะห์ทดสอุบที�สามารถเทียบชั่�นได้ในระดับสากล



รายงานประจำาปี 256250

ศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม
(Design and Engineering Consulting Service Center: DECC)

 เป็นหน่วยให้บริการด้านการให้คำาปรึกษ์า การวิเคราะห์และแก้ไข้ปัญหา การทดสอบ การสร้าง
ต้นแบบ (Simulation) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้้องแบบครบวงจร เพ่ือตอบโจทย์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

www.nstda.or.th/agritec agritec@nstda.or.thnstdaagritec 09-6996-4100  0-2564-7000www.nstda.or.th/agritec agritec@nstda.or.thnstdaagritec 09-6996-4100  0-2564-7000

โรงเร�อนอัจฉร�ยะ
โรงเรือนที่ปรับสภาพแวดลอมเองตามความตองการของพืชผัก 

    ใชเทคโนโลยีเซนเซอรดานเกษตรที่ออกแบบสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทย
    เซนเซอรวัดความชื้นในดิน อากาศ อุณหภูมิ และแสง 
    ลดความเสี่ยง เพิ่มความแมนยำในการเพาะปลูก
    ควบคุมการทำงานผานอินเทอรเน็ตดวยสมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร
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 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ให้บริการพััฒนาต้นแบบเพ่ั�อุหนุนงานวิจััยและพััฒนาอุุตสาหกรรมขัอุงประเทศึ อุาทิ

• ด้านเกษ์ตรอัจฉริยะ อุอุกแบบและสร้างต้นแบบโรงเร่อุนเพัาะปล่กพัร้อุมระบบอัุจัฉริยะ (Smart  

greenhouse) ที�เหมาะสมกับประเทศึไทย 6 หลัง ติดตั�งที�สถานีเรียนร้่ สวทช่. (AGRITEC Station)   

1 หลัง กลุ�มวิสาหกิจัชุ่มช่นแปรร่ปเกษตรอิุนทรีย์สันติสุขั จัังหวัดน�าน 2 หลัง ศ่ึนย์กสิกรรมธิรรมช่าติ 

โป�งแรด จัังหวัดจัันทบุรี 1 หลัง ใจัฟ้าฟาร์ม จัังหวัดลพับุรี 1 หลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัระจัอุมเกล้า

ธินบุรี 1 หลัง และบริษัท All-Bio จัำากัด 1 หลัง

• ด้านเคร่ืองจักรผลิตและแปรร้ปอาหาร พััฒนาต้นแบบเคร่�อุงปิ�งย�างกึ�งอัุตโนมัติ ที�ผ่�านมาตรฐาน 

สุขัอุนามัย และนำาไปทดสอุบร�วมกับผ้่่ประกอุบการ รวมทั�งพััฒนาปรับปรุงระบบด่ดควันและปรับปรุง

รถเข็ันให้แก�ร้าน “กะเพัราซึ่าวห้า” ให้มีความเป็นมิตรต�อุสิ�งแวดล้อุมมากยิ�งขึั�น

• ด้านพลังงาน พััฒนาต้นแบบมิเตอุร์อัุจัฉริยะ (Smart meter) ร�วมกับบริษัทโนวากรีนพัาวเวอุร์ซิึ่สเท็ม

จัำากัด โดยนำาเทคโนโลยีอิุนเทอุร์เน็ตขัอุงสรรพัสิ�ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้่ประโยช่น์ใน 

การพััฒนาระบบบริหารจััดการพัลังงาน นอุกจัากนี�ยังพััฒนาต้นแบบระบบบริหารจััดการแบตเตอุรี�ที�

สามารถทำางานในสภาพัแวดล้อุมที�มีอุุณหภ่มิเปลี�ยนแปลงไปตามพ่ั�นที�ที�ติดตั�ง เพ่ั�อุพััฒนาระบบกักเก็บ

พัลังงานไฟฟ้า (Power pack) สำาหรับการไฟฟ้าส�วนภ่มิภาค (กฟภ.) ที�เหมาะสมกับสภาพัแวดล้อุมใน

พ่ั�นที�ห�างไกล หร่อุพ่ั�นที�ที�ไม�สามารถขัยายระบบจัำาหน�ายไฟฟ้าไปใช้่งานได้
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ในบ้�นและเซร�มิกอุตส�หกรรม
(Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)

 เป็นหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์์แบบเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานสากล
ให้บริการผลิตภัณฑ์์กลุ่มเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบ้ือง สุข้ภัณฑ์์ เซรามิก อิฐมวลเบา ก๊อกนำ้า/ฝัักบัว 
และผลิตภัณฑ์์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้้อง

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ให้บริการทดสอุบผ่ลิตภัณฑ์์ อุาทิ

• บริการทดสอบก๊อกนำ้าและฝัักบัวอาบนำ้า ได้รับแต�งตั�งจัากสำานักงานมาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม 

(สมอุ.) ให้เป็นหน�วยทดสอุบก๊อุกนำ�าสำาหรับเคร่�อุงสุขัภัณฑ์์และฝัุ่กบัวอุาบนำ�า เฉพัาะด้านสิ�งแวดล้อุม  

โดยเปิดให้บริการทดสอุบฝุ่ักบัวอุาบนำ�า เฉพัาะด้านสิ�งแวดล้อุม ด้านการประหยัดนำ�าตามมาตรฐาน

อุุตสาหกรรม (มอุก.) เลขัที� 2066-2552 และทดสอุบก๊อุกนำ�าสำาหรับเคร่�อุงสุขัภัณฑ์์ เฉพัาะด้าน 

สิ�งแวดล้อุม ด้านการประหยัดนำ�าตามมาตรฐานอุุตสาหกรรม (มอุก.) เลขัที� 2067-2552

• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์์สัมผัสอาหาร ให้บริการทดสอุบหาปริมาณโลหะหนักภายในภาช่นะเซึ่รามิก

สัมผั่สอุาหาร (Food contact materials) ได้แก� ตะกั�ว แคดเมียม โครเมียม นิเกิล และแบเรียม  

ตามมาตรฐานนอุร์เวย์ (Norwegian test) แก�บริษัท Fiskars (Thailand) Co., Ltd. ซึ่ึ�งเป็นบริษัท 

ผ้่่ผ่ลิตเคร่�อุงใช้่ในครัวเร่อุนคุณภาพัส่งในเคร่อุขัอุงประเทศึฟินแลนด์ เพ่ั�อุความปลอุดภัยและสร้าง 

ความน�าเช่่�อุถ่อุในการใช้่ผ่ลิตภัณฑ์์ก�อุนการส�งอุอุกสินค้า นอุกจัากนั�นยังได้ทดสอุบทางกายภาพักับ

ตัวอุย�างผ่ลิตภัณฑ์์ตามมาตรฐานในด้านต�าง ๆ ได้แก� ความด่ดซึึ่มนำ�า (Water absorption) ตาม 

มาตรฐาน BS EN 1217 ความทนต�อุอุุณหภ่มิเย็นจััดส่�ไมโครเวฟ (Freezer to microwave) ตาม

มาตรฐาน PT-37 และความทนต�อุอุุณหภ่มิเย็นจััดส่�เตาอุบ (Freezer to oven) ตามมาตรฐาน P-T36 

กว�า 50 รายการ ช่�วยสร้างความมั�นใจัให้แก�กลุ�มล่กค้าขัอุงบริษัท และช่�วยลดค�าใช้่จั�ายในการจััดส�ง

ผ่ลิตภัณฑ์์ไปทดสอุบยังต�างประเทศึ

3

ผลการดำเนินงาน CTEC / 2562 (8 เดือน)

TOPs 2562– เป$ดให(บริการทดสอบก1อกน้ำและฝ9กบัวอาบน้ำ 

ทดสอบทางกล
ปริมาตรน้ำ ความคงทน การรั่วซึม ความทนแรงดัน ฯลฯ

ทดสอบผลท่ีเกิดขึ้นกับน้ำ
หาปริมาณโลหะหนัก Pb Cd Zn ในน้ำ

เริ่มใหJบริการ
มิถุนายน 2562

NEW
!
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     บริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

 กลุ�มบริหาร RDI (Research Development Innovation) สนับสนุนและบริหารงานวิจััยขันาดใหญ�  

เน้นการตอุบโจัทย์หร่อุแก้ปัญหาที�สำาคัญขัอุงประเทศึ (National agenda) อุย�างตรงจุัด ภารกิจัหลัก ค่อุ บริหาร 

การวิจััย บริหารความร�วมม่อุวิจััยกับภาครัฐ/เอุกช่น บริหารความร�วมม่อุวิจััยกับต�างประเทศึ บริหารงานนวัตกรรม

ตามความต้อุงการขัอุงภาครัฐ บริหารเคร่อุขั�ายความร�วมม่อุระหว�างประเทศึ รวมทั�งพััฒนาคุณภาพังานวิจััยและ 

ส�งเสริมจัริยธิรรมการวิจััย เพ่ั�อุส�งเสริมให้การดำาเนินงานวิจััยขัอุง สวทช่. และหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุงมีมาตรฐาน  

เป็นไปตามหลักจัริยธิรรม กฎ์หมาย มีการทำางานวิจััยที�โปร�งใส และผ่ลงานวิจััยมีความน�าเช่่�อุถ่อุ
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ก�รบริห�รคว�มร่วมมือวิจัยกับภ�ครัฐ/เอกชน และต่�งประเทศ 

 เพ่ั�อุสร้างความเข้ัมแข็ังด้านการวิจััยทางด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร�วมกับพัันธิมิตรทั�งใน

และต�างประเทศึ โดยศึึกษาสถานภาพั ความเป็นไปได้ขัอุงโจัทยวิ์จััยก�อุนกำาหนดแนวทางการวิจััยและพััฒนาที�ชั่ดเจัน

ประสานงานและผ่ลักดันให้เกิดการกำาหนดเป้าหมายขัอุบเขัตการดำาเนินงาน และร่ปแบบความร�วมม่อุวิจััย รวมทั�ง

หาแนวทางและผ่ลักดันการนำาผ่ลงานวิจััยไปใช้่ประโยช่น์

 ผ่ลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ได้หาร่อุและพััฒนาโจัทย์วิจััยร�วมกับหน�วยงานและบริษัทต�าง ๆ

จัำานวน 8 หน�วยงาน ซึึ่�งเกิดความร�วมม่อุด้านงานวิจััยแล้ว 3 หน�วยงาน ได้แก�

• ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับการประปานครหลวง ในการพััฒนาระบบการคัดกรอุงและรายงาน 

 ประเภทขัอุงสาหร�าย (อุัตโนมัติ) ที�เป็นสาเหตุการอุุดตัน หร่อุสร้างสารพัิษในแหล�งนำ�าดิบ เพั่�อุการผ่ลิต 

 นำ�าประปา

• ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับบริษั์ทรถึไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน ในการพััฒนา 

 รถโดยสารไฟฟ้าจัากรถโดยสารประจัำาทางใช้่แล้วขัอุงอุงค์การขันส�งมวลช่นกรุงเทพั (ขัสมก.)

• ความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับบริษั์ทสบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด ในการอุอุกแบบและ 

 พััฒนามอุเตอุร์ไฟฟ้าประสิทธิิภาพัส่ง เพั่�อุเปรียบเทียบกับมอุเตอุร์ไฟฟ้าที�ปรับปรุงจัากมอุเตอุร์ไฟฟ้า 

 อุุตสาหกรรม เพ่ั�อุใช้่ในการพััฒนารถโดยสารไฟฟ้าจัากรถโดยสารประจัำาทางใช้่แล้วขัอุง ขัสมก.
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ก�รบริห�รง�นนวัตกรรมต�มคว�มต้องก�รของภ�ครัฐ

แปลงความท้าทายทางสังคม เศรษิฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 
ส่้การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี ปรับเปล่ียนแนวทางการอุดหนุนทุนวิจัย 

เป็นการให้ทุนตามโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ

สวทช่. ผ่ลักดันเพ่ั�อุปลดล็อุกข้ัอุจัำากัดที�เป็นอุุปสรรคต�อุการพััฒนาประเทศึด้วยวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม โดยเม่�อุวันที� 8 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นช่อุบหลักการขัอุงร�างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 

ว�าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการข้องภาครัฐ (ประกาศึในราช่กิจัจัานุเบกษาเม่�อุวันที� 12 กุมภาพัันธ์ิ 

2562) ซึ่ึ�งเป็นกลไกเช่่�อุมโยงการวิจััยและพััฒนาเข้ัากับความต้อุงการนวัตกรรมขัอุงผ้่่ใช้่ ส�งเสริมให้เกิดความร�วมม่อุ

วิจััยและพััฒนาจัากทุกภาคส�วน และเม่�อุการวิจััยและพััฒนาสำาเร็จั สามารถนำานวัตกรรมที�พััฒนาได้ไปขึั�นทะเบียน

บัญชี่นวัตกรรมไทย นำาไปส่�การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี เกิดการถ�ายทอุดเทคโนโลยีไปส่�การใช้่ประโยช่น์ 

ได้จัริง กระตุ้นการใช้่จั�ายเพ่ั�อุวิจััยและพััฒนาขัอุงประเทศึ และลดการนำาเข้ัาเทคโนโลยจีัากต�างประเทศึ ตามระเบยีบ

ดังกล�าว สวทช่. มีหน้าที�ให้คำาปรึกษา เสนอุแนะ เช่่�อุมโยงกลไกการสนับสนุนการวิจััยและนวัตกรรมที�เกี�ยวข้ัอุง และ

ให้ความช่�วยเหล่อุในการจััดทำาและดำาเนินโครงการแก�หน�วยงานเจ้ัาขัอุงโครงการและหน�วยงานที�รับทำาโครงการ  

รวมทั�งจััดให้มีแนวทางการดำาเนินโครงการและระบบข้ัอุม่ลกลาง โดยปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินงานต�าง ๆ 

ดังนี�

• จััดทำาประกาศึกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศึาสตร์และ 

 เทคโนโลยใีนขัณะนั�น) จัำานวน 3 เร่�อุง ได้แก� (1) กำาหนดหน�วยงานอุ่�นขัอุงรฐัที�อุย่�ในกำากับขัอุงฝุ่�ายบริหาร

  (2) การขึั�นทะเบียนหน�วยงานที�รับทำาโครงการ และ (3) หลักเกณฑ์์และวิธีิการแต�งตั�งคณะกรรมการ 

 พิัจัารณาคัดเล่อุกโครงการและคณะกรรมการประเมินผ่ลโครงการ

• จััดทำาระบบขึั�นทะเบียนหน�วยงานรับทำาโครงการอุอุนไลน์ และจััดทำาเว็บไซึ่ต์ 

 https://www.nstda.or.th/gd/ สำาหรับประช่าสัมพัันธ์ิ โดยอุนุมัติขึั�นทะเบียนหน�วยงานรับทำา 

 โครงการแล้ว 31 หน�วยงาน พัร้อุมทั�งส่�อุสารและนำาเสนอุข้ัอุม่ลให้แก�หน�วยงานภาครัฐ 67 หน�วยงาน

• พััฒนาโจัทย์วิจััยร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ 2 เร่�อุง ได้แก� (1) ระบบสารสนเทศึเพ่ั�อุการส�งต�อุผ้่่ป�วย  

 ร�วมกับสำานักงานหลักประกันสุขัภาพัแห�งช่าติ เพ่ั�อุพััฒนาระบบ E-Referral Healthcare System  

 ในเคร่อุขั�ายหน�วยบริการกรุงเทพัมหานคร และพััฒนาระบบบริการให้คำาปรึกษาหมอุครอุบครัวและ 

 บันทึกข้ัอุม่ลส�วนบุคคล และ (2) การตรวจัวินิจัฉัยเช่่�อุวัณโรค ร�วมกับกอุงวัณโรค กรมควบคุมโรค  

 เพ่ั�อุพััฒนาระบบ/วิธีิการตรวจัวินิจัฉัยเช่่�อุวัณโรคที�มีประสิทธิิภาพัดีกว�าวิธีิมาตรฐาน โดยใช้่ระยะเวลา 

 ตรวจัวินิจัฉัยน้อุยกว�า ตรวจัจัำานวนตัวอุย�างได้มากขึั�น สามารถเช่่�อุมต�อุข้ัอุม่ลอุอุนไลน์ รวมทั�งลด 

 ต้นทุนการตรวจัวิเคราะห์ตัวอุย�าง
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ก�รบริห�รคว�มร่วมมือต่�งประเทศ 

 สวทช่. ให้ความสำาคัญกับการสร้างเคร่อุขั�ายความร�วมม่อุกับพัันธิมิตรต�างประเทศึ เพ่ั�อุผ่ลักดันให้เป็นที�ร้่จััก

และเป็นที�ยอุมรับในการวิจััยและพััฒนาในเวทีระดับประเทศึ รวมถึงการสร้างพัันธิมิตรเพ่ั�อุการเรียนร้่ ถ�ายทอุด

เทคโนโลยี และการแบ�งปัน แลกเปลี�ยน พััฒนาบุคลากรวิจััย เพ่ั�อุเตรียมความพัร้อุมและสร้างความสามารถใน 

การวิจััยและพััฒนาทางด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีขัอุงประเทศึในระยะยาว ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มุ�งเน้น

การสร้างเคร่อุขั�ายความร�วมม่อุในประเทศึและกลุ�มประเทศึเป้าหมาย อุาทิ สหราช่อุาณาจัักร สหพัันธิ์สาธิารณรัฐ

เยอุรมนี สาธิารณรัฐประช่าช่นจีัน ญี�ปุ�น ไต้หวัน และกลุ�มประเทศึอุาเซีึ่ยน โดยส�งเสริมให้เกิดการแลกเปลี�ยนบุคลากร

ภายใน สวทช่. ไปยังเคร่อุขั�ายต�างประเทศึ จัำานวน 68 คน การจััดตั�งห้อุงปฏิบัติการร�วมกับเคร่อุขั�ายต�างประเทศึ  

1 แห�ง รวมทั�งความร�วมม่อุระหว�างประเทศึในร่ปแบบบันทึกความร�วมม่อุ บันทึกข้ัอุตกลงในการทำาวิจััย และโครงการ

ร�วมทุนวิจััย จัำานวน 23 รายการ อุาทิ

•  ความร่วมมือจัดต้ังห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย-จีน กับ Institute of Microbiology, 

Chinese Academy of Sciences (IMCAS) สาธิารณรัฐประช่าช่นจีัน เพ่ั�อุเสริมสร้างศัึกยภาพังานวิจััย

ด้านจุัลินทรีย ์เพ่ั�อุใช้่ในการอุนุรักษ์และการพััฒนาอุุตสาหกรรมฐานช่วีภาพั และการพััฒนาการประมวล

ผ่ลข้ัอุม่ลจุัลินทรีย์แบบ Big data เพ่ั�อุการค้นพับอุงค์ความร้่ที�นำาไปส่�การสร้างนวัตกรรมจัากจุัลินทรีย์

และเทคโนโลยีแห�งอุนาคต

•  ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านเวชสำาอาง กับบริษัทซีึ่โอุเอุสเอุ็มเอุเอุ็กซ์ึ่ จัำากัด (COSMAX) 

สาธิารณรัฐเกาหลี ในการดำาเนินงานวิจััยและพััฒนาเวช่สำาอุางระดับอุุตสาหกรรม เพ่ั�อุต�อุยอุดงานวิจััย

ด้านเทคโนโลยีกักเก็บ หร่อุ Nano-encapsulation technology เพิั�มประสิทธิิภาพัขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์  

สร้างม่ลค�า และส�งต�อุส่�ตลาดอุุตสาหกรรมเวช่สำาอุางระดับโลก

•  ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ และอินเทอร์เน็ต

ข้องสรรพส่ิงกับ The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 

สาธิารณรัฐตุรกี ในการพััฒนาโครงการร�วมทุนวิจััย และกำาหนดหัวข้ัอุงานวิจััยที�สนใจัร�วมกันใน 3 ด้าน

ค่อุ Food safety (ความปลอุดภัยทางอุาหาร) Internet of Thing (IoT หร่อุอิุนเทอุร์เน็ตขัอุงสรรพัสิ�ง) 

และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชี่วภาพั)

•  ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน กับศ่ึนย์พัลังงานอุาเซีึ่ยน (ASEAN Centre for 

Energy: ACE) ในการศึึกษา การวิจััย และการพััฒนาชุ่มช่น เพ่ั�อุสร้างเคร่อุขั�ายการวิจััยพััฒนาพัลังงาน

ทดแทน เช่่�อุเพัลิงชี่วภาพั และส�งเสริมผ่ลักดันให้มีการใช้่เช่่�อุเพัลิงชี่วภาพัเชิ่งพัาณิช่ยใ์นภ่มิภาคอุาเซีึ่ยน

เพิั�มขึั�น
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ก�รบริห�รคุณภ�พและจริยธรรมก�รวิจัย 

 ด้วยการวิจััย พััฒนา และวิศึวกรรม เป็นพัันธิกิจัหลักขัอุง สวทช่. การดำาเนินงานวิจััยอุย�างมีคุณภาพั และ

เป็นไปตามแนวทางจัริยธิรรมการวิจััย เป็นสิ�งส�งเสริมให้ผ่ลงานวิจััยมีความน�าเช่่�อุถ่อุและได้รับความเช่่�อุมั�น สวทช่.  

จึังให้ความสำาคัญกับการพััฒนาคุณภาพัการวิจััยและส�งเสริมจัริยธิรรมการวิจััย เพ่ั�อุให้การดำาเนินการวิจััยขัอุง สวทช่. 

และหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุงเป็นไปในแนวทางมาตรฐาน และผ่ลงานวิจััยมีความน�าเช่่�อุถ่อุ

•  ด้านการพฒันาคณุภาพการวจัิย ได้จััดทำาแนวทางการบริหารคุณภาพัการวิจััย อุาทิ แนวทางปฏิบัติใน

การบริหารจััดการข้ัอุม่ล (Data management) เพ่ั�อุให้มีหลักฐานการบันทึกข้ัอุม่ลงานวิจััยที�เช่่�อุถ่อุได้

และข้ัอุม่ลวิจััยมีการจััดการอุย�างเป็นระบบ และสามารถส่บค้นได้ จััดทำาแนวทางการเผ่ยแพัร�ผ่ลงาน

ทางวิช่าการ เพั่�อุใช้่เป็นแนวทางในการพัิจัารณาความเหมาะสมขัอุงผ้่่มีช่่�อุในผ่ลงานทางวิช่าการ  

เป็นแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที�และการมีส�วนร�วมในผ่ลงานวิจััย อีุกทั�งยังเป็นแนวทางการป้อุงกัน 

ข้ัอุร้อุงเรียนด้านการประพัฤติมิช่อุบทางการวิจััยในอุนาคต ซึึ่�งจัะเป็นประโยช่น์ต�อุผ้่่วิจััยในการสร้าง

ความน�าเช่่�อุถ่อุและการยอุมรับในผ่ลงานทางวิช่าการ และจััดตั�งศ่ึนย์พััฒนาผ้่่นิพันธ์ิ (Professional 

Authorship Center: PAC) ใหค้ำาปรกึษาด้านการเขีัยนบทความวชิ่าการ เพั่�อุตีพิัมพ์ัในวารสารนานาช่าติ

การเขีัยนข้ัอุเสนอุโครงการเพ่ั�อุขัอุทุนต�างประเทศึ การเตรียมพัร้อุมสำาหรับการนำาเสนอุผ่ลงานวิช่าการ

และการสัมภาษณ์เพ่ั�อุขัอุรับทุนต�างประเทศึ สำาหรับบุคลากรสายวิจััยและสายสนับสนุนวิจััย



รายงานประจำาปี 256258

•  ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ดำาเนินการใน 4 ด้าน ได้แก�

(1) พััฒนาจัริยธิรรมทางการวิจััย ได้จััดตั�งคณะกรรมการ

จัริยธิรรมการวจัิัย เพ่ั�อุดำาเนนิการดา้นการส่บสวน สอุบสวน และ

พิัจัารณาหากเกิดกรณีสงสัยพัฤติกรรมมิช่อุบ สร้างช่�อุงทาง 

การร้อุงเรียนพัฤติกรรมมิช่อุบทางการวิจััย และเปิดใช้่โปรแกรม 

CopyCatch เพั่�อุเป็นเคร่�อุงม่อุตรวจัสอุบการคดัลอุกผ่ลงานวิจััย

(2) พััฒนาจัรรยาบรรณการใช้่สัตว์เพ่ั�อุงานทางวิทยาศึาสตร์ ได้

จััดตั�งคณะกรรมการกำากับด่แลการดำาเนินการต�อุสัตว์เพ่ั�อุงาน

ทางวิทยาศึาสตร์ขัอุง สวทช่. และจััดให้มีคลินิกให้คำาปรึกษา 

ด้านจัริยธิรรมในสัตว์ทดลอุง รวมทั�งจััดเสวนาแนวทางการใช้่ 

สัตว์ทดลอุงและสถิติสำาหรับการวิจััยที�ใช้่สัตว์เพ่ั�อุงานทาง

วิทยาศึาสตร ์(3) พััฒนาจัรยิธิรรมการวจัิัยในมนษุย ์ได้จััดตั�งคณะกรรมการพััฒนาส�งเสรมิและสนบัสนุน

จัริยธิรรมการวิจััยในมนุษย์ขัอุง สวทช่. และจััดคลินิกให้คำาปรึกษาด้านจัริยธิรรมในคน และ (4) สร้าง

ความตระหนัก โดยจััดกิจักรรมบรรยาย เสวนา และอุบรม อุาทิ “จัริยธิรรมในการวิจััย...สำาคัญอุย�างไร” 

และ “ต�อุยอุดงานวิจััยอุย�างไร ไม�ให้ติดกับดัก Plagiarism” เพ่ั�อุลดโอุกาสจัากการทำาผิ่ดโดยร้่เท�า 

ไม�ถึงการณ์ 
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     สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 บริหารจััดการเทคโนโลยีเพ่ั�อุเพิั�มขีัดความสามารถในการแขั�งขัันให้แก�ภาคธิุรกิจัและอุุตสาหกรรมไทย  

ทำาหน้าที�สนับสนุนการวิจััยและพััฒนา พััฒนากำาลังคนเพ่ั�อุเพิั�มทักษะแรงงานในภาคอุุตสาหกรรม และส�งเสริม 

การถ�ายทอุดอุงค์ความร้่ด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปส่�การใช้่งานจัริงในเชิ่งพัาณิช่ย์ในภาคเอุกช่น

และอุุตสาหกรรม โดยทำางานร�วมกับพัันธิมิตรทั�งภาครัฐและเอุกช่น รวมทั�งมหาวิทยาลัย เพ่ั�อุให้บริการในร่ปแบบ 

ต�าง ๆ อุย�างครบวงจัร
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การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลไกท่ีสำ�คัญคือ  
ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถด้�นธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ภ�คอุตส�หกรรมและบริก�ร  

เป็นก�รตอบโจทย์ก�รต่อยอดจ�กอุตส�หกรรมพ้ืนฐ�นไปสู่อุตส�หกรรม 
ท่ีมีนวัตกรรมมูลค่�สูง

ก�รพัฒน�แพลต์ฟอร์มสำ�หรับธุรกิจเทคโนโลยี กลไกในการสร้างธุิรกิจัและนวัตกรรม

• การพัฒนาบุคลากร สวทช. ส่้การเป็นผ้้ประกอบการเทคโนโลยี (Spin-off) ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 

สวทช่. พััฒนากลไกการ Spin-off ผ่ลงานขัอุง สวทช่. เป็นธุิรกิจัสตาร์ตอัุป (NSTDA Startup)  

เพ่ั�อุผ่ลกัดันสนับสนุนและสรา้งแรงจ่ังใจัใหเ้กิดการต�อุยอุดผ่ลงานวจัิัยที� สวทช่. มีส�วนร�วมไปส่�การสรา้ง

ธุิรกิจัผ่�านการลงทุนใน NSTDA Startup ที�มีบุคลากร สวทช่. ไปเป็นผ้่่ดำาเนินการร�วมกับพัันธิมิตร 

ร�วมทุน (Strategic partner) จัากภาคเอุกช่น โดยอุาจัมี สวทช่. ไปร�วมทุนด้วยก็ได้ เพ่ั�อุทำาหน้าที�ช่�วย

ผ่ลักดันธุิรกิจัเทคโนโลยีนั�นให้ประสบผ่ลสำาเร็จั ปัจัจุับัน สวทช่. ได้เตรียมความพัร้อุมบุคลากรและ 

ผ่ลงานวิจััยผ่�านกระบวนการต�าง ๆ ก�อุนการคัดเล่อุกเป็นธุิรกิจัสตาร์ตอัุป อุาทิ การดำาเนินโครงการ 

Researcher Spin-off Acceleration Program เพ่ั�อุพััฒนาบุคลากรที�มีความพัร้อุมและมีผ่ลงานวิจััย

ในระดับเทคโนโลยีที�อุอุกส่�เชิ่งพัาณิช่ย์ได้ โดยให้ความร้่ในการวางแผ่นการทำาธุิรกิจัและกลยุทธ์ิใน 

การดำาเนินงาน ตลอุดจันการนำาเสนอุผ่ลงานแก�ผ้่่ร�วมทุน

• การพัฒนากลไกการร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีผ่าน Holding company เพ่ั�อุลงทุนในธุิรกิจัที�นำา

เทคโนโลย ีนวัตกรรม หร่อุอุงค์ความร้่จัากงานวิจััยและพััฒนาขัอุงทั�ง สวทช่. หน�วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย

รัฐและเอุกช่น หร่อุมหาวิทยาลัยในต�างประเทศึ ไปใช้่ประโยช่น์เชิ่งพัาณิช่ย ์ในร่ปแบบขัอุงการร�วมลงทุน

ทั�งทางตรงและทางอุ้อุม รวมทั�งส�งเสริมการลงทุนในธุิรกิจัเทคโนโลยีต�าง ๆ ทั�งในประเทศึและ 

ต�างประเทศึ ผ่�านการร�วมลงทุนใน Holding company ขัอุง สวทช่. ที�จัะจััดตั�งขึั�นในสัดส�วนร้อุยละ 50 

โดย NSTDA Holding company จัะมีสถานะเป็นหน�วยงานเอุกช่นที�มีร่ปแบบที�คล�อุงตัวและบริหาร

งานในเชิ่งธุิรกิจั อุาศึัยกลไกการถ�ายทอุดเทคโนโลยีและการลงทุนในธิุรกิจัเทคโนโลยี เพ่ั�อุเช่่�อุมโยง 

ความร้่ด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีกับอุุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ร่ปแบบธุิรกิจัขัอุง NSTDA 

Holding company เบ่�อุงต้นจัะประกอุบด้วย (1) การร�วมลงทุนในบริษัท Startup หร่อุ Spin-off  

(2) การบ�มเพัาะธุิรกิจัเทคโนโลยี (3) การร�วมลงทุนในธุิรกิจัเงินร�วมลงทุน (4) การจััดตั�งบริษัทให้บริการ

ทางเทคนิค และ (5) การซ่ึ่�อุขัายและถ�ายทอุดเทคโนโลยี
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ก�รสนับสนุนผู้ประกอบก�รให้มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ด้�นนวัตกรรม

•  การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) สวทช่. พััฒนากลไกร่ปแบบใหม�เพ่ั�อุขัับเคล่�อุน

ธุิรกิจั Startup และ SMEs ส่�การเป็นผ้่่ประกอุบการฐานนวัตกรรม หร่อุ Innovation Driven Enterprise 

(IDE) โดยสรรหาและดำาเนินกลไกใหม�ที�เหมาะสมกับผ้่่ประกอุบการร�วมกับพัันธิมิตร ปีงบประมาณ  

พั.ศึ. 2562 ได้พััฒนากลไกการสนับสนุนการสร้าง IDE จัำานวน 3 ร่ปแบบ ได้แก� (1) กลไกการพััฒนา 

ผ้่่ประกอุบการนวัตกรรมอุาหาร (Food Innovation Model) มีผ้่่ประกอุบการเข้ัาร�วม 53 ราย (2) กลไก

การพััฒนาผ้่่ประกอุบการโดยใช้่ดิจิัทัลโซึ่ล่ชั่น (Digitalization Model) มีผ้่่ประกอุบการเข้ัาร�วม 19 ราย 

และ (3) กลไกการพััฒนาผ้่่ประกอุบการโดยขัยายตลาดส่�สากล (Internationalization Model)  

มีผ้่่ประกอุบการเข้ัาร�วม 12 ราย

•  การพัฒนากลไกเพ่ือประเมินศักยภาพข้องผ้้ประกอบการ สวทช่. ยกระดับผ้่่ประกอุบการเทคโนโลยี

ด้วยการพััฒนากลไกการประเมินจััดลำาดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating System: 

TTRS) เป็นการบริการประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศึักยภาพัในการประกอุบธิุรกิจัให้แก� 

ผ้่่ประกอุบการไทยที�มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเคร่�อุงม่อุ TTRS ซึ่ึ�งพััฒนาและบ่รณาการร�วมกับ 

อุงค์ความร้่และประสบการณ์ขัอุงผ้่่เชี่�ยวช่าญทางด้านเทคโนโลยีสาขัาต�าง ๆ นวัตกรรม การเงิน ธุิรกิจั 

และการจััดการแบบครบวงจัร เพั่�อุให้มีโอุกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุิรกิจั เทคโนโลยี และ 

งบประมาณ ซึ่ึ�งเป็นปัจัจััยเร�งที�จัะนำาไปส่�ความสำาเร็จัในการประกอุบธิุรกิจัทั�งในปัจัจุับันและอุนาคต 

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ให้บริการประเมินเทคโนโลยีและจััดอัุนดับแก�ผ้่่ประกอุบการหร่อุหน�วยงาน

ทั�งภาครัฐและเอุกช่นแล้ว 42 บริษัท/หน�วยงาน

•  การพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Career for the Future) สวทช่. อุอุกแบบ

หลักส่ตรและเตรียมพัร้อุมรอุงรับความต้อุงการกำาลังคนทั�งด้านอุุปสงค์และอุุปทานทั�งในปัจัจุับันและ 

ในอุนาคต ให้เป็นแรงงานที�มีศัึกยภาพัตามความต้อุงการขัอุงภาคอุุตสาหกรรมตาม New S-curves  

โดยเปิดหลักส่ตรทั�ง Reskill และ Upskill เพั่�อุยกระดับศัึกยภาพักำาลังคนในประเทศึไทย ภายใตแ้นวคิด

“เสริมสร้างทักษะใหม�ให้คนไทยเท�าทันโลก” ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ได้อุอุกแบบหลักส่ตรอุาชี่พัใหม�

 26 อุาชี่พั อุาทิ นักช่ำานาญการอุอุกแบบระบบยานยนต์ นักพััฒนาชิ่�นส�วนและชุ่ดอิุเล็กทรอุนิกส์อัุจัฉริยะ

เจ้ัาหน้าที�ช่ำานาญการโรงงานปล่กพ่ัช่ระบบควบคุมสภาพัแวดล้อุม ผ้่่ให้บริการติดตั�งโรงเร่อุนปล่กพ่ัช่

อัุจัฉริยะ และนักช่ำานาญการอุอุกแบบผ่ลิตภัณฑ์์อุาหาร โดยจััดอุบรมทั�งสิ�น 225 หลักส่ตร จัำานวน  

250 ครั�ง มีผ้่่เข้ัารับการฝึุ่กอุบรมทั�งสิ�น 6,542 คน



รายงานประจำาปี 256262

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบก�ร SMEs และอุตส�หกรรมไทย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program: ITAP) เป็นกลไกหนึ�งที� สวทช่. สร้างขึั�นเพ่ั�อุทำาหน้าที�ช่�วยเหล่อุ SMEs โดยเป็นคนกลางที�ประสานระหว�าง

อุงค์ความร้่จัากนักวิจััย ผ้่่เชี่�ยวช่าญ ไปส่�ผ้่่ประกอุบการให้เหมาะสมกับความต้อุงการและศัึกยภาพั โดยเข้ัาไปให้ 

คำาปรึกษาและแก้ไขัปัญหาถึงในโรงงาน พัร้อุมทั�งสนับสนุนค�าใช้่จั�ายในการดำาเนินโครงการ (ส่งสุดร้อุยละ 50 หร่อุ 

ไม�เกิน 400,000 บาทต�อุโครงการ) ให้สามารถนำาอุงค์ความร้่นั�นไปใช้่ประโยช่น์ได้จัริงในเชิ่งพัาณิช่ย์ ปีงบประมาณ 

พั.ศึ. 2562 ITAP เข้ัาไปพััฒนาเทคโนโลยีเชิ่งลึกให้แก�ผ้่่ประกอุบการ SMEs จัำานวน 1,791 โครงการ (โครงการใหม�) 

โดยทำางานร�วมกับเคร่อุขั�ายผ้่่เชี่�ยวช่าญทั�งภาครัฐ ภาคเอุกช่น รวมถึงอุงค์กรพัันธิมิตรทั�งในและต�างประเทศึ เพ่ั�อุตอุบ

โจัทย์เทคโนโลยีในทุกร่ปแบบ จัากการดำาเนินงานก�อุให้เกิดผ่ลกระทบทางเศึรษฐกิจั 3,383 ล้านบาท และก�อุให้เกิด

การลงทุนวิจััยและพััฒนา 948 ล้านบาท 

ตัวอุย�างผ่ลงานที� ITAP เข้ัาไปช่�วยพััฒนาเทคโนโลยี ยกระดับขีัดความสามารถในการแขั�งขัันด้าน 

เทคโนโลยขีัอุงผ้่่ประกอุบการ อุาท ิการยกระดบัผ้้ประกอบการฟารม์ด้วยระบบไบโอแก๊ส ITAP สนบัสนุนผ้่่เชี่�ยวช่าญ

เข้ัาไปช่�วยผ้่่ประกอุบการฟาร์มในการพััฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจััดการฟาร์มอุย�างยั�งย่น จัำานวน 40 ฟาร์ม

(2560-2562) อุาทิ การพััฒนาเทคโนโลยีการอุอุกแบบและระบบผ่ลิตก๊าซึ่ชี่วภาพัในฟาร์มสุกรและฟาร์มไก�ไขั� 

ขันาดเล็ก การพััฒนาระบบทำาความสะอุาดก๊าซึ่ชี่วภาพัด้วยเทคโนโลยี Bio-scrubber และการพััฒนาระบบนำาก๊าซึ่ 

ไปใช้่ประโยช่นใ์นเคร่�อุงต้นกำาลัง ช่�วยให้ผ้่่ประกอุบการฟาร์มสามารถประหยดัค�าไฟฟ้าได้เฉลี�ย 20,000 บาทต�อุเด่อุน

ต�อุฟาร์ม ช่�วยลดมลพัิษทางสิ�งแวดล้อุม และการร้อุงเรียนจัากชุ่มช่น ซึ่ึ�งหากไม�ดำาเนินการจัะทำาให้มีโอุกาสปิด 

กิจัการส่ง และก�อุให้เกิดการลงทุนระบบไบโอุแก๊สประมาณ 1 ล้านบาทต�อุฟาร์ม

 



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 63

การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงสีข้้าว (โรงสี Hi-speed) ITAP สนับสนุนผ้่่เชี่�ยวช่าญเข้ัาไปช่�วยพััฒนาปรับปรุง

เทคโนโลยีในกระบวนการผ่ลิต อุาทิ การแยกหินอุอุกจัากขั้าวเปล่อุก การกะเทาะเปล่อุก การขััดขัาวและขััดมัน  

การคัดเมล็ด การอุบขั้าว การจััดเก็บและเคล่�อุนย้าย และช่�วยปรับปรุงกระบวนการทำางานขัอุงเคร่�อุงจัักร ติดตั�ง 

และปรับปรุงเคร่�อุงจัักรเพ่ั�อุให้มีประสิทธิิภาพัส่งสุด รวมถึงอุบรมพันักงานให้มีความร้่ด้านการบำารุงรักษา โดยมี 

ผ้่่ประกอุบการโรงสีข้ัาวเข้ัาร�วมโครงการ 219 ราย (2554-2562) ช่�วยให้ผ้่่ประกอุบการโรงสีข้ัาวสามารถสีข้ัาวได้เร็ว 

เพิั�มขึั�น 2 เท�าจัากเดิม (60 ตันต�อุวันเป็น 120 ตันต�อุวัน) ได้ข้ัาวสารเต็มเม็ดเพิั�มขึั�นร้อุยละ 10 และสร้างกำาไรเพิั�มขึั�น

ร้อุยละ 20 ทั�งนี�จัากการติดตามผ่ลลัพัธ์ิผ่ลกระทบจัากโครงการเพิั�มประสิทธิิภาพัโรงสีข้ัาว จัำานวน 44 ราย พับว�า 

ผ้่่ประกอุบการโรงสีข้ัาวที�เข้ัาร�วมโครงการสามารถสร้างกำาไรเพิั�มขึั�นจัากเดิมถึง 1,135 ล้านบาท

 

ก�รสนับสนุนกลไกต่�ง ๆ เพ่ือสร้�งระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)

•  Technology Financing ยกระดับกระบวนการผ่ลิตด้วยบริการเงินก้่ดอุกเบี�ยตำ�า สวทช่. พััฒนากลไก

เงินก้่ดอุกเบี�ยตำ�า เพ่ั�อุให้ความช่�วยเหล่อุด้านการเงินแก�ภาคเอุกช่น เพั่�อุสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการ

วิจััย พััฒนา และวิศึวกรรม ที�เป็นการพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ใหม� การพััฒนากระบวนการผ่ลิต การจััดตั�งหร่อุ

ปรับปรุงห้อุงทดลอุงปฏิบัติการทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเคร่�อุงจัักรต้นแบบหร่อุการทำา

วิศึวกรรมย้อุนกลับ (Reverse engineering) และการต�อุยอุดงานวิจััยภาครัฐ/มหาวิทยาลัยส่�การผ่ลิต

เชิ่งพัาณิช่ย์ โดยให้วงเงินก้่ส่งสุดถึง 30 ล้านบาท และไม�เกินร้อุยละ 75 ขัอุงงบประมาณโครงการ ระยะ

เวลาเงินก้่ไม�เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอุดหนี�เงินก้่ไม�เกิน 2 ปี บริษั์ทเวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์  

อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทชั่�นนำาด้านสุขัภาพัสัตว์ ได้รับอุนุมัติเงินก้่เพ่ั�อุจััดตั�งห้อุงปฏิบัติการ

สำาหรับตรวจัวิเคราะห์วิจััยและพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ด้านปศุึสัตว์ จันได้รับการรับรอุงมาตรฐาน ISO 17025 

ทำาให้บริษัทมีการจ้ัางงานและรายได้เพิั�มขึั�น บริษั์ทย้โทเปี�ยน จำากัด หนึ�งในบริษัทผ่ลิตยา ได้รับอุนุมัติ

เงินก้่เพ่ั�อุจััดตั�งห้อุงปฏิบัติการสำาหรับวิเคราะห์ทดสอุบ และปรับปรุงกระบวนการผ่ลิตยากลุ�ม 

เซึ่ฟาโลสปอุรินและเพันิซิึ่ลลินให้ได้มาตรฐานตามข้ัอุกำาหนดขัอุง Pharmaceutical Inspection  

Co-operation Scheme ปัจัจุับันบริษัทใช้่ระบบอัุตโนมัติในการผ่ลิต นอุกจัากช่�วยลดต้นทุนการผ่ลิต

แล้วยังได้ยาที�มีคุณภาพัดีในราคาถ่ก

การเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าว

(โรงสี Hi-speed)
ปัญหาท่ีพบในโรงสีขนาดกลาง
q กระบวนการขาดประสิทธิภาพ

q เปอร์เซ็นต์ข้าวหักจำนวนมาก

q ขาดการบำรุงรักษาท่ีถูกต้อง

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาปรับปรุง

โรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการรวม 219 ราย (ปี 54 – 62)
q สามารถสีข้าวได้เร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเดิม (60 ตัน/วัน เป็น 

120 ตัน/วัน )

q ได้ข้าวสารเต็มเม็ด เพิ่มขึ้น 10% 

q สร้างกำไรเพิ่มขึ้น 20% 

üการติดตามประเมินผลกระทบของ 44 โครงการ

สามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,135 ล้านบาท
1

q การแยกหินออกจากข้าวเปลือก Sieving, Vibration

q การกะเทาะเปลือก Compression, Friction materialการแยกข้าวกล้อง Sieving, 
Vibration

q การขัดขาวและขัดมัน Compression, Friction, Material sieving, blower (fluid 
mechanic), Temperature controller & sensor 

q การคัดเมล็ด คัดสีข้าวสาร Sieving, Vibration, Image processing, Controller, Sensor

q การอบข้าว Drying, Heat & mass transfer, Thermodynamics
q การจัดเก็บ เคล่ือนย้าย Belt conveyer, cyclone, bucket elevator

ITAP จึงหาผู้เชี่ยวชาญช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
เครื่องจักร ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา 

เทคโนโลยีเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าว

(โรงสี Hi-speed)
ปัญหาท่ีพบในโรงสีขนาดกลาง
q กระบวนการขาดประสิทธิภาพ

q เปอร์เซ็นต์ข้าวหักจำนวนมาก

q ขาดการบำรุงรักษาท่ีถูกต้อง

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาปรับปรุง

โรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการรวม 219 ราย (ปี 54 – 62)
q สามารถสีข้าวได้เร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเดิม (60 ตัน/วัน เป็น 

120 ตัน/วัน )

q ได้ข้าวสารเต็มเม็ด เพิ่มขึ้น 10% 

q สร้างกำไรเพิ่มขึ้น 20% 

üการติดตามประเมินผลกระทบของ 44 โครงการ

สามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,135 ล้านบาท
1

q การแยกหินออกจากข้าวเปลือก Sieving, Vibration

q การกะเทาะเปลือก Compression, Friction materialการแยกข้าวกล้อง Sieving, 
Vibration

q การขัดขาวและขัดมัน Compression, Friction, Material sieving, blower (fluid 
mechanic), Temperature controller & sensor 

q การคัดเมล็ด คัดสีข้าวสาร Sieving, Vibration, Image processing, Controller, Sensor

q การอบข้าว Drying, Heat & mass transfer, Thermodynamics
q การจัดเก็บ เคล่ือนย้าย Belt conveyer, cyclone, bucket elevator

ITAP จึงหาผู้เชี่ยวชาญช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
เครื่องจักร ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา 

เทคโนโลยีเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
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•  บัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ั�อุสนับสนุนและส�งเสริมผ้่่ประกอุบการไทย ในการนำาผ่ลงานวิจััยและพััฒนา

นวัตกรรมไทยมาผ่ลิตส่�เชิ่งพัาณิช่ยอ์ุย�างมีมาตรฐานในระดับที�เช่่�อุถ่อุได้ ตลอุดจันทดแทนการนำาเข้ัาจัาก

ต�างประเทศึ โดย สวทช่. เป็นหน�วยงานตรวจัสอุบคุณสมบัติขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์และบริการนวัตกรรมที�ขัอุ 

ขึั�นทะเบียนบัญชี่นวัตกรรมไทย และสำานักงบประมาณเป็นหน�วยตรวจัสอุบราคา และจััดทำาบัญชี่ 

นวัตกรรม ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีผ้่่ย่�นขัอุขึั�นบัญชี่นวัตกรรม 152 ผ่ลงาน (สะสม 680 ผ่ลงาน) 

ผ่�านการรับรอุงโดยคณะกรรมการตรวจัสอุบคุณสมบัติฯ 99 ผ่ลงาน (สะสม 368 ผ่ลงาน) สำานัก 

งบประมาณประกาศึขึั�นบัญชี่นวัตกรรมไทย 103 ผ่ลงาน (สะสม 329 ผ่ลงาน) โดยสินค้าหร่อุบริการที�

ขึั�นบัญชี่นวัตกรรมไทย (มกราคม 2559-ธัินวาคม 2561) มียอุดการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางทั�งสิ�น 2,612 ล้านบาท

ตัวอุย�างผ่ลงานที�ประกาศึขึั�นบัญชี่นวัตกรรมไทยที�เป็นผ่ลงานร�วมวิจััยกับ สวทช่. อุาทิ เคร่ืองผลิต 

หัวเช้ือจุลินทรีย์ข้นาดเล็กแบบเคล่ือนย้ายได้สำาหรับการบำาบัดนำา้เสีย (Onsite Microbial Reactor) 

หรือ KEEEN OMR ผ่ลงานร�วมวิจััยระหว�างไบโอุเทค สวทช่. กับบริษัทคีนน์ จัำากัด เป็นการย�อุส�วน 

เคร่�อุงผ่ลิตหัวเช่่�อุจุัลินทรีย์ในห้อุงปฏิบัติการที�มีความยุ�งยากซัึ่บซ้ึ่อุน ต้อุงใช้่นักวิทยาศึาสตร์ควบคุม  

ลงมาอุย่�ในเคร่�อุงขันาดกะทัดรัด ควบคุมด้วยระบบไมโครโพัรเซึ่สเซึ่อุร์อัุตโนมัติ ใช้่งานง�าย สะดวก  

ผ่ลิตหัวเช่่�อุจุัลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซึ่ลล์ต�อุมิลลิลิตร และมีความสดใหม�ตลอุดเวลา 

ทำาให้ปฏิกิริยาการย�อุยสลายสารอิุนทรีย์เป็นไปได้อุย�างรวดเร็ว

 

	 ท่ี่�มา:	https://keeen.co.th/

•  การรับรองโครงการเพ่ือยกเว้นภาษี์ (ภาษี์ 300%) เพ่ั�อุกระตุ้นการลงทุนวิจััยและพััฒนาภาคเอุกช่น 

สวทช่. ทำาหน้าที�ตรวจัสอุบและรับรอุงโครงการวิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก�ผ้่่ประกอุบการ

เพ่ั�อุใช้่สิทธิิยกเว้นภาษีกับกรมสรรพัากร โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก�นิติบุคคล สำาหรับค�าใช้่จั�ายใน 

การวิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจัำานวน 3 เท�าขัอุงค�าใช้่จั�ายจัริง ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 

มีผ้่่ประกอุบการย่�นขัอุรับรอุงโครงการวิจััยฯ จัำานวน 91 ราย (เป็นรายใหม� 23 ราย) โดยมีโครงการ 

วิจััยฯ ที�ย่�นขัอุรับรอุง 456 โครงการ (ม่ลค�าโครงการ 2,011 ล้านบาท) ได้รับการรับรอุงแล้ว 382 โครงการ

(ม่ลค�าโครงการ 1,855 ล้านบาท) นอุกจัากนี�ยงัจััดหลักส่ตรอุบรมทั�งการให้ความร้่เบ่�อุงต้นและหลักส่ตร

เชิ่งปฏิบัติการอุย�างต�อุเน่�อุง เพ่ั�อุให้เกิดความร้่ ความเข้ัาใจั ให้ผ้่่ประกอุบการภาคเอุกช่นที�มีการวิจััยและ

พััฒนาได้รับการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิิประโยช่น์ทางภาษี
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•  Thailand Tech Show 2019 สวทช่. ดำาเนินโครงการต�อุเน่�อุงมาเป็นปีที� 5 โดยนำาเสนอุผ่ลงานวิจััย

พัร้อุมใช้่จัาก สวทช่. และพัันธิมติรในร่ปแบบตลาดเทคโนโลย ีผ้่่ซ่ึ่�อุพับผ้่่ขัาย เปน็เวทีเช่่�อุมโยงการลงทนุ

ในร่ปแบบใหม� เข้ัาถึงได้ง�าย ลดขัั�นตอุนต�าง ๆ ลง และตกลงราคาที� 30,000 บาท ราคาเดียว มีเง่�อุนไขั

จั�ายให้เจ้ัาขัอุงผ่ลงานเพีัยง 2 เปอุร์เซ็ึ่นต์ขัอุงยอุดขัาย โดยถึงปัจัจุับันได้บ่รณาการและเช่่�อุมโยงงานวิจััย

จัากหน�วยงานวิจััยขัอุงรัฐ เอุกช่น และมหาวิทยาลัยกว�า 40 หน�วยงาน มานำาเสนอุเพั่�อุให้นักธุิรกิจั  

นักลงทุน ผ้่่ประกอุบการ SMEs และผ้่่ที�สนใจัได้เล่อุกเทคโนโลยีที�เหมาะสมนำาไปต�อุยอุดอุอุกส่� 

เชิ่งพัาณิช่ย์ Thailand Tech Show 2019 จััดขึั�นระหว�างวันที� 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรม 

เซ็ึ่นทาราแกรนด์และบางกอุกคอุนเวนชั่�นเซ็ึ่นเตอุร์ เซ็ึ่นทรัลเวิลด์ กรุงเทพัมหานคร โดยรวบรวมผ่ลงาน

ที�ใช้่ได้จัริงพัร้อุมต�อุยอุดเชิ่งพัาณิช่ย์มาจััดแสดงกว�า 230 ผ่ลงาน พัร้อุมเปิดเวทีให้นักวิจััยนำาเสนอุ 

ผ่ลงานเด�น ในร่ปแบบ Pitching จัับค่�นักลงทุน และเวทีสัมมนาที�ให้ความร้่ด้านธุิรกิจั จุัดประกายความคิด

และให้คำาปรึกษาแบบครบวงจัร ซึึ่�งมีนักลงทุน ผ้่่ประกอุบการ และผ้่่สนใจัเข้ัาร�วมงานกว�า 2,000 คน  

มีผ้่่สนใจัขัอุรับถ�ายทอุดเทคโนโลยี 224 รายการ เกิดสัญญาอุนุญาตใช้่สิทธิิที�ลงนามแล้ว จัำานวน 59 

รายการ

•  Startup Voucher สวทช่. ดำาเนินโครงการต�อุเน่�อุงเป็นปีที� 4 เพ่ั�อุสนับสนุนการขัยายตลาดขัอุง 

สตาร์ตอัุปเสริมสร้างขีัดความสามารถด้านการดำาเนินธุิรกิจั สนับสนุนด้านการเงิน สร้างโอุกาสใน 

การขัยายตลาดทั�งในและต�างประเทศึ เร�งเพิั�มรายได้ และขัยายธุิรกิจัให้เติบโต โดยสร้างหลักส่ตร 

e-learning ให้กลุ�มสตาร์ตอัุปเข้ัามาเรียน รวมถึงการส�งเสริม National event ต�าง ๆ และนำา 

กลุ�มสตาร์ตอัุปเหล�านี�ไปสร้างความร�วมม่อุทั�งในและต�างประเทศึในเวทีนานาช่าติ ซึึ่�ง สวทช่. ให้ 

เวาเช่อุร์ประมาณ 800,000 บาทต�อุโครงการ ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สนับสนุนผ้่่ประกอุบการที� 

ได้รับเวาเช่อุร์ 62 ราย สร้างรายได้รวมกว�า 100 ล้านบาท จัากการดำาเนินโครงการผ้่่ประกอุบการสามารถ

พััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ และสามารถขัยายช่�อุงทางการตลาด รวมทั�งสร้างโอุกาสให้ผ้่่ประกอุบการพัร้อุม 

อุอุกตลาดทั�งในและต�างประเทศึ
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 สร้างเสริมขีดความสามารถ
      เกษิตรชุมชน

 ถ�ายทอุดความร้่ เทคโนโลย ีพััฒนาเกษตรกรให้มคีวามสามารถ เพ่ั�อุให้ชุ่มช่นเข้ัมแข็ัง

พึั�งพัาตนเอุงได้อุย�างยั�งย่น อุาศึัยการทำางานร�วมกับเคร่อุขั�ายพัันธิมิตร ทั�งจัังหวัด ภาครัฐ 

สถาบันการศึึกษา เอุกช่น ชุ่มช่น ตลาด และผ้่่ประกอุบการแปรร่ป เพ่ั�อุขัยายผ่ลในวงกว้าง
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• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่าง ๆ
• การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
• การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
• การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร

• ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ถั่วเขียว พริก 
มะเขือเทศ เห็ด สตรอว์เบอร์รี กาแฟ

• เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับชุมชน
• โรงเรือนพลาสตกิส�าหรบัการผลติพชืผกัคณุภาพ

• โรงเรือนอัจฉริยะ  
• สถานีตรวจวัดอากาศ  
• ระบบการให้น�้าตามความต้องการของพืช
• TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา

คนแบบช้ีเป้า
• Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุกออนไลน์

• การใช้เอนไซม์ ENZease (เอนอีซ) 
     ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้้าย
• การผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น        

และการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติจากวัสดุใน
ท้องถ่ิน

• การเพิ่มคุณสมบัติผ้าทอพื้นเมืองด้วยนาโน
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต
(สายพันธุ์/ผลิตเมล็ดพันธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ                        
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• น�า้ยางข้นชนดิแอมโมเนยีต�า่มาก (BeThEPS) 

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

• บิวเวอเรีย ก�าจัดเพลี้ย
• NPV ก�าจัดหนอนกระทู้
• สเตรปโตไมซิส ก�าจัดเชื้อราและแบคทีเรีย      

ในพืชตระกูลแตง

เทคโนโลยีด้านสัตว์
(การเพาะเลี้ยง/อาหารสัตว์)

• ไรน�า้นางฟ้า/ไรแดงสยาม อาหารสัตว์น�า้วัยอ่อน
• เทคโนโลยีการเล้ียงกุ้งระบบปิด
• การเพาะเล้ียงนางพญาชันโรง/                             
 การเพ่ิมคุณภาพน�้าผ้้ง
• อ้อยอาหารสัตว์
• อาหารหมักโคตามช่วงอายุ
• ชุดตรวจโรคสัตว์
• จุลินทรีย์บ�าบัดกล่ินฟาร์มปศุสัตว์

เทคโนโลยีการจัดการดินและน�้า

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

เทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm)

อุปกรณ์และเครื่องจักร

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้
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ตัวอย่างพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตัวอย่างพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2562

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ข้าวไร่/ข้าวสาลี)

อ.นาแห้้ว จ.เลย (สตรอว์เบอร์รี/มะคาเดเมีย)

อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(ข้าว/การแปรรูป)

พืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้้ (ร้อยเอ็ด, บรีุรัมย์)
(ข้าว/พืชห้ลังนา)
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
(การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว)

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
(การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

จ.เพชรบุรี 
(โรงเรือนอัจฉริยะ)

อ.ผักไห้่ จ.พระนครศรีอยุธยา
(ข้าว/สารชีวภัณฑ์/พืชห้ลังนา/

โรงเรือนอัจฉริยะ)

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงให้ม่
(การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

อ.ส�าโรง จ.อุบลราชธานี
(โรงเรือนพลาสติกส�าห้รับการผลิต
พืชผักคุณภาพ)

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (โรงเรือนอัจฉริยะ)

อ.แว้ง จ.นราธิวาส (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/การแปรรูป)
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

จ.พัทลุง จ.สงขลา (ข้าว)

กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครพนม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบุรี 

เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ล�าปาง ล�าพูน เลย ศรีสะเกษ สงขลา 
สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�าภู อุดรธานี อุทัยธานี อุบลราชธานี

500 ชุมชน 53 จังห้วัด (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)

อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน
(เทคโนโลยีสิ่งทอ)

อ.สันป่าตอง จ.เชียงให้ม่
(โรงเรือนอัจฉริยะ)

อ.เมือง อ.เชียงค�า จ.พะเยา (การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
(เทคโนโลยีสิ่งทอ)

อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ระบบการให้้น�้าตามความต้องการของพืช)
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์ม
เพื่อการควบคุมและบริห้ารจัดการ)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันส�าปะห้ลัง)

อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองลาน จ.ก�าแพงเพชร 
(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต

มันส�าปะห้ลัง)

อ.ห้นองสองห้้อง จ.ขอนแก่น
(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
มันส�าปะห้ลัง)

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (การผลิตอาห้ารห้มักโคคุณภาพ)

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โรงเรือนพลาสติกส�าห้รับการผลิต           
พืชผักคุณภาพ)

อ.วังจันทร์ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (ระบบการให้้น�้าตามความต้องการของพืช)
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง (โรงเรือนอัจฉริยะ)
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ก�รพัฒน�และขย�ยผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับก�รเกษตร 
และผลักดันเกษตรกรไทยให้ก้�วสู่เกษตรกร 4.0

 ถ�ายทอุดเทคโนโลยีส่�ชุ่มช่นต้นแบบเกษตรอัุจัฉริยะ

• ถ่ึายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกสำาหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ให้แก�วิสาหกิจัชุ่มช่นผั่กสด 

ผ่ลไม้แปรร่ป อุำาเภอุพันมสารคาม จัังหวัดฉะเชิ่งเทรา ช่�วยให้วิสาหกิจัชุ่มช่นฯ ลดระยะเวลาในการปล่ก

เช่�น หอุมแบ�ง จัากใช้่เวลา 38-40 วัน เหล่อุเพีัยง 28-30 วัน ผั่กกาดขัาวไดโตเกียว จัาก 30 วัน เหล่อุ

เพีัยง 25 วัน และนำ�าหนักดีขึั�น ขันาดกอุใหญ� ประมาณ 2.5-3 ขีัดต�อุต้น หลังมีโรงเร่อุนมีรายได้เฉลี�ย 

12,000-16,000 บาทต�อุรอุบการผ่ลิตต�อุโรงเร่อุน

• ถ่ึายทอดเทคโนโลยีระบบติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพ่ือการควบคุมและบริหารจัดการ ให้แก�

เกษตรกรสวนมังคุด อุำาเภอุเขัาคิช่ฌก่ฏ จัังหวัดจัันทบุรี โดยเกษตรกรสามารถใช้่ข้ัอุม่ลความเร็วลม 

ความช่่�นดิน ความเข้ัมแสง ช่�วยในการตัดสินใจัให้นำ�าครั�งแรก เพ่ั�อุบังคับการอุอุกดอุก ในพ่ั�นที�สวน 

มังคุด 30 ไร� ส�งผ่ลให้ผ่ลผ่ลิตมังคุดเพิั�มขึั�นจัาก 25 ตันต�อุปี เป็น 30 ตันต�อุปี และมีรายได้เพิั�มขึั�น  

200,000 บาท

• ถ่ึายทอดเทคโนโลยีระบบการให้นำ้าตามความต้องการข้องพืช ที�สวนทุเรียนบัวแก้ว อุำาเภอุวังจัันทร์ 

จัังหวัดระยอุง ช่�วยให้เกษตรกรสามารถให้นำ�าได้เพีัยงพัอุตามความต้อุงการขัอุงทุเรียน และสามารถ

บริหารจััดการการให้นำ�า ปุ�ย และสารเคมีได้จัากการติดตามข้ัอุม่ลสภาวะอุากาศึ ส�งผ่ลให้นำ�าหนักทุเรียน

ต�อุล่กเพิั�มขึั�น จัำานวนผ่ลผ่ลิตต�อุต้นเพิั�มขึั�น ลดการร�วงขัอุงล่ก ทำาให้มีรายได้เพิั�มขึั�นจัากเดิม 156,000 

บาทต�อุไร�
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ก�รพัฒน�เกษตรกรแกนนำ� (Smart Farmer)

 สร้างและพััฒนาเกษตรกร หร่อุ Young smart farmer หร่อุผ้่่นำากลุ�ม ที�สามารถถ�ายทอุดอุงค์ความร้่ที� 

ได้รับไปเผ่ยแพัร� และขัยายผ่ลให้แก�สมาชิ่กในชุ่มช่น ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 พััฒนาเกษตรกรแกนนำา จัำานวน 130 คน
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ก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รบริก�รระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(Agriculture System Integrators: ASI)

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สร้างผ้่่ให้บริการอุอุกแบบติดตั�งระบบงานเกษตรอัุจัฉริยะอุย�างครบวงจัร โดยจััด

อุบรม ASI ทั�งทฤษฎี์และปฏิบัติที�เกี�ยวข้ัอุงกับเทคโนโลยีเกษตรอัุจัฉริยะ กลยุทธ์ิการตลาด การวางแผ่นธุิรกิจั และ

ระเบียบข้ัอุบังคับต�าง ๆ จัำานวน 48 คน เพ่ั�อุสร้างผ้่่ประกอุบการที�ให้บริการอุอุกแบบติดตั�งระบบเกษตรอัุจัฉริยะใน

ประเทศึไทย ซึึ่�งจัะเป็นกลไกสำาคัญในการเช่่�อุมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม�ไปส่�เกษตรกร
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ก�รขย�ยพันธ์ุเพ่ือเก็บรักษ�และใช้ประโยชน์

ร่วมกับเครือข่�ยส่งเสริมให้ชุมชนส�ม�รถผลิตเมล็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุ 
และเก็บเป็นฐ�นข้อมูลในชุมชน

 ถ่ึายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัึวเขี้ยวพันธ์ุใหม่ ร�วมกับกรมส�งเสริมการเกษตร กรมส�งเสริมสหกรณ์

และมหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์ ให้แก�กลุ�มผ่ลิตเมล็ดพัันธ์ุิ อุำาเภอุสว�างอุารมณ์ จัังหวัดอุุทัยธิานี กลุ�มเกษตรยั�งย่น

ตำาบลหนอุงผ่ักนาก อุำาเภอุสามชุ่ก จัังหวัดสุพัรรณบุรี และไร�ทอุงอุอุร์แกนิคฟาร์ม อุำาเภอุเม่อุง จัังหวัดศึรีสะเกษ  

พ่ั�นที�รวม 1,800 ไร� หลังได้รับการถ�ายทอุดเทคโนโลยีเกษตรกรมีรายได้จัากการขัายเมล็ดพัันธ์ุิถั�วเขีัยวเพิั�มขึั�นเฉลี�ย  

2,500 บาทต�อุไร�
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ก�รส่งเสริมให้เกิดก�รจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ท�งก�รเกษตร  
(Training and Learning Station)

ร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตรจัดต้ังสถ�นีส�ธิต ทดสอบ  
เกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร

 จัดต้ังศ้นย์เรียนร้้ทางการเกษ์ตร (Training hub) ทั�งระดับส�วนกลาง ส�วนภ่มิภาค และส�วนชุ่มช่น  

จัำานวน 28 แห�ง (ส�วนกลาง 1 แห�ง ภ่มิภาค 4 แห�ง ชุ่มช่น 23 แห�ง) อุาทิ ระดับส่วนกลาง ได้พััฒนาพ่ั�นที�ในอุุทยาน

วิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย (บริเวณลานจัอุดรถกลางแจ้ัง) เป็นสถานีเรียนร้่ (AGRITEC station) เกษตรสมัยใหม� 

แบบครบวงจัร อุาทิ ระบบเซึ่นเซึ่อุร์ ระบบให้นำ�าตามสภาวะความต้อุงการขัอุงพ่ัช่ สถานีตรวจัวัดอุากาศึ และการใช้่ 

ชี่วภัณฑ์์ควบคุมแมลงศัึตร่พ่ัช่ ระดับส่วนภ้มิภาค ได้พััฒนาศ่ึนย์เรียนร้่ทางการเกษตรป�าวังจัันทร์ อุำาเภอุวังจัันทร์ 

จัังหวัดระยอุง ร�วมกับบริษัท ปตท. จัำากัด (มหาช่น) และสถาบันเทคโนโลยีจิัตรลดา เพ่ั�อุเป็นสถานีเรียนร้่และถ�ายทอุด

เทคโนโลยีด้านการเกษตรและ Smart Farm ให้แก�นักส�งเสริม เกษตรกร และผ้่่ที�สนใจั ระดับส่วนชุมชน ได้จััดตั�ง 

ศ่ึนย์เรียนร้่ทางการเกษตรที�สถานีเรียนร้่ชุ่มช่น อุำาเภอุเขัาค้อุ จัังหวัดเพัช่รบ่รณ์ กลุ�มรวมพัลังเกษตรชี่วภาพับ้านนาค่

จัังหวัดอุยุธิยา และไร�เพ่ั�อุนคุณ จัังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
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     บริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม

 เขัตนวัตกรรมถ่อุเป็นเคร่�อุงม่อุทางนโยบายและกลไกสำาคัญที�ช่�วยสนับสนุนภาค

เอุกช่นในการลงทุนและพััฒนา ประกอุบด้วย อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย (Thailand 

Science Park) เขัตอุุตสาหกรรมซึ่อุฟต์แวร์ประเทศึไทย (Software Park) เขัตนวัตกรรม

ระเบยีงเศึรษฐกจิัพิัเศึษภาคตะวนัอุอุก (EECi) และเม่อุงนวตักรรมอุาหาร (Food Innopolis) 

โดยทำาหน้าที�บริหารจััดการเขัตนวัตกรรมให้สอุดคล้อุงกับวัตถุประสงค์หร่อุเป้าหมายใน 

การจััดตั�งเขัตนวัตกรรมแต�ละแห�ง ให้มทีศิึทางการดำาเนินงานอุย�างบ่รณาการ ดึงด่ดการลงทุน

ฐานนวัตกรรมจัากนักลงทุนทั�งในและต�างประเทศึ และเป็นตัวกลางเช่่�อุมโยงระหว�าง 

ภาคอุุตสาหกรรม ภาคการศึึกษา ภาครัฐ และชุ่มช่น เพ่ั�อุให้ผ้่่ประกอุบการหร่อุสตาร์ตอัุป

สามารถสร้างนวัตกรรมจัากวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีได้อุย�างรวดเร็ว 
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 สวทช่. พััฒนาโครงสรา้งพ่ั�นฐานด้านวิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยให้บริการพ่ั�นที�เช่�าแก�เอุกช่นผ้่่สนใจัทำา

วิจััยและพััฒนาในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย และเขัตอุุตสาหกรรมซึ่อุฟต์แวร์ประเทศึไทย เพ่ั�อุส�งเสริมให้เกิด

การพััฒนางานวิจััยขัอุงประเทศึอุย�างมีประสิทธิิภาพั สามารถนำาผ่ลงานวิจััยไปใช้่ประโยช่น์เชิ่งพัาณิช่ย์ได้อุย�างเป็น 

ร่ปธิรรม อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทยถ่อุเป็น “นิคมวิจััย” แห�งแรกขัอุงเม่อุงไทย เป็นสถานที�ตั�งหน�วยงานวิจััย

และพััฒนาระดับประเทศึ รวมถึงพ่ั�นที�เช่�าคุณภาพัส่ง ที�มีสิ�งอุำานวยความสะดวกและบริการที�ตอุบสนอุงต�อุ 

ความต้อุงการขัอุงธุิรกิจัเทคโนโลยีอุย�างครบวงจัร เป็นแหล�งรอุงรับการขัยายกิจักรรมด้านวิจััยและพััฒนาขัอุงภาค

เอุกช่น

 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ให้บริการเช่�าพ่ั�นที�กับภาคธุิรกิจัเอุกช่นชั่�นนำาทั�งในและต�างประเทศึ จัำานวน  

96 ราย หร่อุคิดเป็นร้อุยละ 78 ขัอุงการใช้่ประโยช่น์พ่ั�นที�ให้เช่�าทั�งหมด และที�เขัตอุุตสาหกรรมซึ่อุฟต์แวร์ประเทศึไทย

จัำานวน 53 ราย หร่อุคิดเป็นร้อุยละ 93 ขัอุงการใช้่ประโยช่น์พ่ั�นที�ให้เช่�าทั�งหมด เพ่ั�อุทำาวิจััยและพััฒนาเป็นสำานักงาน

ห้อุงปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ ที�ตอุบโจัทย์ทุกความต้อุงการด้านงานวิจััย โดยร�วมผ่ลักดันให้ผ้่่ประกอุบการ 

ผ้่่เช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทยประกอุบธุิรกิจัได้ประสบความสำาเร็จัอุย�างดียิ�ง อุาทิ
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บริษั์ทศ้นย์สมาร์ทเทค จำากัด เป็นบริษัทในกลุ�มบริษัทสมาร์ทเวท กรุ๊ป จัำากัด ดำาเนินธุิรกิจัด้านเวช่ภัณฑ์์ 

อุาหารเสริม และอุาหารสัตว์ เริ�มเข้ัามาเปิดดำาเนินการในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทยตั�งแต�เด่อุนกันยายน 2557 

ในนามบริษัทสมาร์ทเวท กรุ๊ป จัำากัด เพ่ั�อุประสานงานวิจััยกับศ่ึนยแ์ห�งช่าติ หน�วยวิจััย และภาคมหาวิทยาลัยทางด้าน

อุาหาร การเกษตร และปศุึสัตว์ เพ่ั�อุให้ได้มาซึึ่�งผ่ลิตภัณฑ์์ใหม� ๆ รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ทดสอุบทางด้านเคมีและ

การปนเปื�อุนจัากจุัลินทรีย์ในฟาร์มปศุึสัตว์ การเกษตร และสิ�งแวดล้อุม ต�อุมาได้จััดตั�งศ่ึนย์ Research and  

Development Center สำาหรับทำางานวิจััยและพััฒนา และให้บริการวิเคราะห์ทดสอุบคุณภาพัผ่ลิตภัณฑ์์ในนาม

บริษัทศ่ึนย์สมาร์ทเทค จัำากัด เม่�อุเด่อุนพัฤษภาคม 2560 

ปัจัจุับันเช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ ที�อุาคารกลุ�มนวัตกรรม 2 (INC2) การเข้ัามาอุย่�ในอุุทยาน 

วิทยาศึาสตร์ฯ ช่�วยให้บริษัทฯ มีโอุกาสเช่่�อุมโยงกับหน�วยงานขัอุง สวทช่. และได้รับการสนับสนุนให้นำาผ่ลงานวิจััย 

ไปร�วมประกวดในเวทีนานาช่าติ อุาทิ The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products 

(iENA 2018) ณ เม่อุงน่เรมเบิร์ก สหพัันธิรัฐเยอุรมนี โดยบริษัทฯ ได้รางวัล 2 เหรียญทอุงแดงจัากผ่ลงาน TECKit 

CDV: Sensitive antigen rapid test for canine distemper virus detection และ TECKit CPV/CCV: Rapid 

test for the simultaneous detection of canine parvovirus and canine coronavirus for diagnosis of 

canine viral enteritis รวมทั�ง Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ณ กรุงโซึ่ล สาธิารณรัฐ

เกาหลี ซึึ่�งบริษัทฯ ได้รางวัลเหรียญทอุงแดงจัากผ่ลงาน GlyiTEC: Preparation process of copper zinc iron and 

manganese amino acid chelates
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บริษั์ทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด ผ้่่ผ่ลิตและจัำาหน�ายผ่ลิตภัณฑ์์เคร่�อุงสำาอุางและผ่ลิตภัณฑ์์ที�ใช้่ใน 

ครัวเร่อุน โดยเป็นการร�วมทุนระหว�างบริษัทสหพััฒนพิับ่ล จัำากัด และบริษัทเดอุะ ไลอุ้อุน แฟทแอุนด์อุอุย จัำากัด 

ประเทศึญี�ปุ�น มีสินค้า 5 ประเภทหลัก ได้แก� Powder detergent, Fabric care, Home care, Beauty care, Oral 

care และ Baby care บริษัทไลอุ้อุน (ประเทศึไทย) จัำากัด เข้ัามาตั�งศ่ึนย์วิจััยและพััฒนาภายในอุุทยานวิทยาศึาสตร์

ประเทศึไทย ตั�งแต�ปี 2559 ปัจัจุับันเช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ ที�อุาคารกลุ�มนวัตกรรม 2 (INC2) ด้วยกลไก

ความร�วมม่อุด้านต�าง ๆ ที�สนับสนุน ทำาให้ระยะเวลา 2-3 ปีที�ผ่�านมา บริษัทฯ มีผ่ลิตภัณฑ์์ที�เกิดจัากความร�วมม่อุ 

ด้านนวัตกรรมกับนาโนเทค สวทช่. และกอุงพััฒนายาไทยและสมุนไพัร และยังได้รับการสนับสนุนให้นำาผ่ลงานวิจััยไป

ร�วมประกวดและจััดแสดงในเวทีนานาช่าติ อุาทิ Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ณ กรุงโซึ่ล 

สาธิารณรัฐเกาหลี โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอุงจัากผ่ลงานการพััฒนาสารอุอุกฤทธิิ�เข้ัมข้ันส่งจัากตรีผ่ลา 

ด้วยกระบวนการสกดัสีเขีัยวสำาหรับผ่ลิตภัณฑ์์ในช่�อุงปาก และรางวลัเหรียญเงินจัากผ่ลงานสารนาโนเอุนแคปซ่ึ่เลชั่น

ปราศึจัากตัวทำาละลายอิุนทรีย์ระเหยง�ายด้วยกระบวนการเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อุมเพ่ั�อุประยุกต์ใช้่ในผ่ลิตภัณฑ์์ 

เคร่�อุงสำาอุาง

นอุกจัากนี� สวทช่. ยังเช่่�อุมโยงและสร้างเคร่อุขั�ายระหว�างอุุทยานวิทยาศึาสตร์ทั�งในและต�างประเทศึ โดย

เฉพัาะประช่าคมเศึรษฐกิจัอุาเซีึ่ยน โดยเร�งสร้างเคร่อุขั�ายความร�วมม่อุอุย�างเป็นร่ปธิรรมระหว�างอุุทยานวิทยาศึาสตร์

ในประช่าคมเศึรษฐกิจัอุาเซีึ่ยน ผ่�านการจัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษ์ฐกิจ

อาเซียน 2019 (ASEAN Science Park Management Conference 2019) ระหว�างวันที� 29-30 สิงหาคม 

2562 ณ อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี เพ่ั�อุให้เกิดการแลกเปลี�ยน เรียนร้่ ผ่�านกิจักรรมสัมมนา 

และสมัมนาเชิ่งปฏิบัติการ พัร้อุมทั�งกิจักรรมสรา้งเคร่อุขั�ายความร�วมม่อุ และเพิั�มความเข้ัมแข็ังขัอุงเคร่อุขั�าย ระหว�าง

ผ้่่เกี�ยวข้ัอุงกับการบริหารจััดการอุุทยานวิทยาศึาสตร์และเขัตนวัตกรรมในประเทศึไทยและกลุ�มผ้่่บริหารอุุทยาน

วิทยาศึาสตร์จัากประเทศึในประช่าคมเศึรษฐกิจัอุาเซีึ่ยน โดยมีผ้่่บริหารอุุทยานวิทยาศึาสตร์จัากสมาชิ่กประช่าคม

อุาเซีึ่ยน 10 คน จัาก 9 ประเทศึ (บร่ไน กัมพ่ัช่า อิุนโดนีเซีึ่ย ลาว มาเลเซีึ่ย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม)  

เข้ัาร�วมแลกเปลี�ยนเรียนร้่ผ่�านการนำาเสนอุภาพัรวมขัอุงประเทศึต�าง ๆ รวมทั�งผ้่่แทนประเทศึสมาชิ่กอุาเซีึ่ยน ผ้่่แทน

อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย อุุทยานวิทยาศึาสตร์ภ่มิภาค และเขัตนวัตกรรมทั�งภาครัฐภาคเอุกช่นกว�า 100 คน

พัร้อุมทั�งลงนามบันทึกข้้อตกลงระหว่าง สวทช. และ World Business Angels Investment Forum (WBAF) 

เพ่ั�อุสร้างความเข้ัมแข็ังในการเข้ัาถึงแหล�งเงินทุน ในการดำาเนินธุิรกิจัที�เกี�ยวข้ัอุงกับงานวิจััยและพััฒนา ตั�งแต�เริ�มต้น 

(Startup) จันนำาไปส่�การขัยายสเกล (Scale-up) รวมทั�งทำาพิัธีิเปิดสำานักงาน WBAF สาขัาประเทศึไทยที�อุุทยาน

วิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย ซึ่ึ�งนับเป็นสำานักงานแห�งแรกในภ่มิภาคอุาเซีึ่ยน เพ่ั�อุเป็นศ่ึนย์กลางในการจััดหาแหล�ง 

เงินทุนสำาหรับสมาชิ่กในภ่มิภาคอุาเซีึ่ยน
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เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

สวทช่. ในฐานะผ้่่ได้รับมอุบหมายจัากกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กระทรวง

วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีในขัณะนั�น) ให้เป็นเจ้ัาภาพัหลักในการพััฒนา EECi ร�วมกับหน�วยงานพัันธิมิตรในทุก 

ภาคส�วน ให้เป็นศ่ึนย์กลางการทำาวิจััยและพััฒนา เพ่ั�อุต�อุยอุดไปส่�การใช้่งานจัริงเชิ่งพัาณิช่ย์และเชิ่งสาธิารณประโยช่น์  

ซึึ่�งเป็นหนึ�งในฟันเฟือุงสำาคัญในการขัับเคล่�อุนประเทศึไทยด้วยวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย EECi มีอุุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 ด้าน ได้แก� (1) เกษตรสมัยใหม�และเทคโนโลยี 

ชี่วภาพั (2) เช่่�อุเพัลิงชี่วภาพัและเคมีชี่วภาพั (3) แบตเตอุรี�ประสิทธิิภาพัส่งและขันส�งสมัยใหม� (4) ระบบอัุตโนมัติ  

หุ�นยนต์ และอิุเล็กทรอุนิกส์อัุจัฉริยะ (5) เทคโนโลยีการบินและอุวกาศึ และ (6) เคร่�อุงม่อุทางการแพัทย์ ซึึ่�งจัะ 

ร้อุยเรียงร�วมกันพััฒนาระบบเศึรษฐกิจัฐานชี่วภาพั (Bioeconomy) ขัอุงไทยให้มีความเข้ัมแข็ังยั�งย่นต�อุไป

EECi จึังนับเป็นฟันเฟือุงสำาคัญที�จัะทำาให้ประเทศึไทยขัับเคล่�อุนไปข้ัางหน้าด้วยนวัตกรรมได้อุย�างแท้จัริง 

โดยภายในระยะเวลา 3-5 ปีจัากนี� พ่ั�นที�กว�า 3,455 ไร�ขัอุงวังจัันทรวั์ลเลยจ์ัะไดรั้บการพััฒนาใหเ้ป็นเม่อุงแห�งนวตักรรม

ที�มีระบบนิเวศึนวัตกรรมสมบ่รณ์ มีสภาวะแวดล้อุมเอุ่�อุอุำานวยต�อุการพััฒนานวัตกรรมใหม� ๆ  โดยตั�งเป้าที�จัะให้พ่ั�นที�

แห�งนี�เป็นแหล�งรวมนวัตกรรมชั่�นนำาขัอุงภ่มิภาคเอุเชี่ยตะวันอุอุกเฉียงใต้ในอุนาคต ประกอุบไปด้วย สถาบันการศึึกษา

ศ่ึนย์วิจััย ห้อุงทดลอุง โรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิิต และศ่ึนย์วิเคราะห์ทดสอุบชั่�นนำา พัร้อุมสิทธิิประโยช่น์สำาหรับ

เอุกช่นที�เข้ัามาดำาเนินการวิจััยและสรรสร้างนวัตกรรม รวมถึงยังมีโครงสร้างพ่ั�นฐาน และสิ�งอุำานวยความสะดวกอุ่�น

อีุกมากมาย เช่�น ที�พัักอุาศัึย โรงพัยาบาล โรงแรม และ Community market รวมไปถึงมีการผ่�อุนปรนกฎ์หมาย  

เพ่ั�อุเอุ่�อุต�อุการทดสอุบนวัตกรรม ส�งเสริมสนับสนุนให้พััฒนาทางด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ก้าวไปข้ัางหน้าได้อุย�างเต็มศัึกยภาพั ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. พััฒนา EECi ผ่�านการดำาเนินงานต�าง ๆ อุาทิ
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1. การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ การก�อุสร้างกลุ�มอุาคาร EECi Phase 1A เม่�อุวันที� 27 กุมภาพัันธ์ิ 

2562 ได้ทำาพิัธีิเปิดหน้าดิน โดยได้รับเกียรติจัากพัลเอุกประยุทธ์ิ จัันทร์โอุช่า นายกรัฐมนตรี เป็นประธิาน ซึ่ึ�งเป็น 

ก้าวสำาคัญในการผ่ลักดันประเทศึไทยขึั�นแท�น “ศ่ึนย์กลางนวัตกรรมชั่�นนำา” แห�งใหม�ขัอุงเอุเชี่ยตะวันอุอุกเฉียงใต้ 

ปัจัจุับัน (30 กันยายน 2562) ดำาเนินงานด้านฐานรากขัอุงอุาคารต�าง ๆ แล้วเสร็จั ความค่บหน้าการก�อุสร้างฯ  

คิดเป็นร้อุยละ 13.53 ซึึ่�งตำ�ากว�าเป้าหมายเล็กน้อุย (เป้าหมายร้อุยละ 15) โดยความล้าช้่าที�เกิดขึั�นเน่�อุงจัากเจัอุ 

พัายุฝุ่น ทำาให้ต้อุงหยุดก�อุสร้างในบางวัน

2. การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ได้พััฒนาต้นแบบ

ระบบโรงเร่อุนปฏิบัติการ และสาธิิตนำาร�อุงทางด้าน Plant phenomics system เพั่�อุการหาสภาพัแวดล้อุมที� 

เหมาะสมในการผ่ลติพ่ัช่ ปัจัจุับันดำาเนินการทางพััสดุแล้วเสร็จั โดยอุย่�ระหว�างดำาเนินการปรับปรุงระบบขัอุงโรงเร่อุน

เพ่ั�อุรอุงรับ Plant phenomics system คาดว�าจัะใช้่เวลาในการจััดสร้าง ทดสอุบระบบ และพัร้อุมดำาเนินการได้ 

ในปี 2563

3. การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ

(ARIPOLIS) : ได้พััฒนาแพัลตฟอุร์มเช่่�อุมโยงขั้อุม่ลสภาพัแวดล้อุมทางด้านการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตร 

แม�นยำาส่ง ด้วยนวัตกรรมโรงเร่อุน เพ่ั�อุเป็น Showcase การเกษตรอัุจัฉริยะ (Smart agriculture) พัร้อุมกับพััฒนา

โมเดลนำาร�อุงในโครงการการจััดการเกษตรแปลงใหญ�สำาหรับอุ้อุย โดยใช้่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพ่ั�อุขัยายผ่ลใน

พ่ั�นที� EEC (ช่ลบุรี ระยอุง ฉะเชิ่งเทรา) ในพ่ั�นที�ทดสอุบร�วมกับบริษัทนำ�าตาลมิตรผ่ล จัำากัด และจััดเก็บข้ัอุม่ลคาดการณ์

ผ่ลผ่ลิตด้วยแพัลตฟอุร์ม PAIRS (Physical Analytics Integrated Data and Repository Services) เพ่ั�อุนำาไป

ขัยายผ่ลในพ่ั�นที� EEC/EECi

4. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือชุมชน ถ�ายทอุดเทคโนโลยีและ 

อุงค์ความร้่ด้านการเกษตรสมัยใหม� ส่�ชุ่มช่นในพ่ั�นที�จัังหวัดระยอุง จัันทบุรี สระแก้ว ปราจีันบุรี ตราด และฉะเชิ่งเทรา

จัำานวน 57 ชุ่มช่น (เป้าหมาย 50 ชุ่มช่น) โดยมีเทคโนโลยีที�นำาไปถ�ายทอุด จัำานวน 18 เทคโนโลยี อุาทิ เทคโนโลยี

ด้านการเพัาะปล่กและการเกษตร เทคโนโลยีอุาหารและการแปรร่ป เทคโนโลยีเซึ่นเซึ่อุร์และอิุเล็กทรอุนิกส์ เทคโนโลยี

การเก็บรักษาและยด่อุายุนำ�ายางพัารา และเทคโนโลยีสิ�งทอุเพ่ั�อุการพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ นอุกจัากนี�ยงัถ�ายทอุดเทคโนโลยี

ให้แก�เกษตรกรแกนนำา แกนนำาชุ่มช่น และเกษตรกรรุ�นใหม� (Young smart farmer) จัำานวน 82 คน (เป้าหมาย 80 คน)

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ืออุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถ

ทางเทคโนโลยีขัอุงผ้่่ประกอุบการ SMEs และ Startup ในพ่ั�นที� EEC ผ่�านการให้คำาปรึกษาการยกระดับเทคโนโลยี  

จัำานวน 119 ราย (เป้าหมาย 100 ราย) ผ่�านกิจักรรมต�าง ๆ อุาทิ การให้คำาปรึกษา จััดฝึุ่กอุบรม สัมนาเชิ่งปฏิบัติการ 

เพ่ั�อุพััฒนาต้นแบบนวัตกรรม นอุกจัากนี�ยังร�วมกับสภาอุุตสาหกรรมแห�งประเทศึไทย สำารวจัความต้อุงการขัอุง 

ภาคเอุกช่นในพ่ั�นที� EEC
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ปัจัจุับนัมีภาคเอุกช่นแสดงความสนใจัเข้ัามาลงทุนในพ่ั�นที� EECi อุาทิ อุุตสาหกรรมฐานชี่วภาพั อุุตสาหกรรม

เกษตรก้าวหน้า อุุตสาหกรรมหุ�นยนต์ อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีกักเก็บพัลังงาน อุุตสาหกรรมอุากาศึยานไร้คนขัับ  

โดยสิทธิิประโยช่น์ที�นักลงทุนจัะได้รับ ประกอุบด้วย สิทธิิการเช่�าที�ดินระยะยาวสำาหรับจััดตั�งศ่ึนย์วิจััย และการเช่�า 

พ่ั�นที�ในอุาคารเพ่ั�อุการวิจััยและนวัตกรรม โครงสร้างพ่ั�นฐานที�สามารถใช้่สอุยร�วมกัน อุาทิ เคร่�อุงม่อุวิทยาศึาสตร์  

เคร่�อุงม่อุวิเคราะห์ทดสอุบ โรงงานผ่ลิตชิ่�นงานต้นแบบ โคเวิร์กกิงสเปซึ่ สนามทดลอุงและทดสอุบ การยกเว้นภาษี 

เงินได้นิติบุคคลส่งสุด 13 ปี อัุตราภาษีเงินได้บุคคลธิรรมดาร้อุยละ 17 คงที�สำาหรับผ้่่เชี่�ยวช่าญระดับส่ง การอุำานวย

ความสะดวกในเร่�อุงวีซึ่�าทำางานสำาหรับผ้่่เชี่�ยวช่าญต�างช่าติ การเข้ัาถึงพ่ั�นที�ผ่�อุนปรนกฎ์ระเบียบเพ่ั�อุการทดสอุบ

นวัตกรรม (Regulatory sandbox) และการเข้ัาถึงนักวิทยาศึาสตร์ นักวิจััย และผ้่่เชี่�ยวช่าญขัอุงรัฐต�าง ๆ

เมืองนวัตกรรมอ�ห�ร (Food Innopolis)

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. ได้รับมอุบหมายให้บริหารและดำาเนินงานเม่อุงนวัตกรรมอุาหาร (Food  

Innopolis) เพั่�อุยกระดับอุุตสาหกรรมอุาหารขัอุงประเทศึ เปน็ศ่ึนยบ์ริการแบบครบวงจัรดา้นวิจััยพััฒนาและนวตักรรม

ให้บริษัทอุาหารในอุุตสาหกรรมอุาหารและอุุตสาหกรรมเกี�ยวเน่�อุง เน้นการเพิั�มขีัดความสามารถการแขั�งขััน 

อุุตสาหกรรมอุาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศึนวัตกรรม (Innovation ecosystem) ที�เหมาะสมสำาหรับผ้่่ประกอุบการ

โดยพััฒนาแพัลตฟอุร์มที�ครอุบคลุมสำาหรับการสนับสนุนผ้่่ประกอุบการด้านนวัตกรรมอุาหาร (Comprehensive 

food innovation platform) มีตัวอุย�างการดำาเนินงานที�สำาคัญ ดังนี�

Privileges & Incentives

Translational 
R&D Infra.

Advanced 
National Quality 

Infrastructure 
(NQI)

Regulatory 
Sandbox

Talent 
workforce

Advanced 
Technology 

Development  
Through Open 

Innovation

13 years 
(maximum) 
corporate 

income tax 
exemption

Smart Visa for 
international 

experts

17% flat rate 
personal income tax 

for international 
(and reverse brain 

drain) experts
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1. ศ้นย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เป็นศ่ึนยก์ารบริการแบบครบวงจัรด้านการวิจััยพััฒนาและ

นวัตกรรม เพ่ั�อุอุำานวยความสะดวกให้บริษัทอุาหารในอุุตสาหกรรมอุาหารและอุุตสาหกรรมเกี�ยวเน่�อุงลงทุนวิจััยพััฒนา

และนวัตกรรมเพิั�มมากขึั�น โดยถ่อุเป็นกลไกการบ่รณาการที�สำาคัญที�ช่�วยสนับสนุนการวิจััยพััฒนาและนวัตกรรม  

รวมทั�งเป็นกลไกการเช่่�อุมโยงโจัทย์วิจััยหร่อุความต้อุงการขัอุงผ้่่ประกอุบการกับผ้่่ให้บริการในด้านต�าง ๆ ผ่�าน

แพัลตฟอุร์มบริการทั�ง 8 แพัลตฟอุร์ม ดังร่ป ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ให้บริการเช่่�อุมโยงบริการและอุำานวย 

ความสะดวกผ้่่ประกอุบการในการทำาธุิรกิจันวัตกรรมอุาหาร (ทั�งล่กค้าใหม�และล่กค้าเดิม) จัำานวน 120 ราย  

(เป้าหมาย 50 ราย)

2. แพลตฟอร์มบริการ (Service platform) ผ่�านการจััดกิจักรรมต�าง ๆ อุาทิ โครงการ PADTHAI  

(Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) เพ่ั�อุเร�งพััฒนาการเติบโตขัอุงผ้่่ประกอุบการ โดยจััด

อุบรมเชิ่งปฏิบัติการให้แก�ผ้่่ประกอุบการที�เข้ัาร�วมโครงการอุย�างเข้ัมข้ัน 5 วัน และเร�งการเติบโตขัอุงธุิรกิจัโดย 

เช่่�อุมโยงผ้่่ประกอุบการที�เข้ัาร�วมโครงการกับพัันธิมิตรทางธุิรกิจั (Strategic partner) ขัอุงเม่อุงนวัตกรรมอุาหาร

แพลตฟอร์มให้บริการข้องเมืองนวัตกรรมอาหาร

3. ผ้้ประกอบการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Tenants) ปัจัจุับันมีผ้่่ประกอุบการอุย่�ในพ่ั�นที�

เม่อุงนวัตกรรมอุาหาร ณ อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย 31 ราย และในพ่ั�นที�เม่อุงนวัตกรรมอุาหารส�วนขัยาย  

14 ราย นอุกจัากนี�มีผ้่่ประกอุบการ SMEs (ใหม�) ที�เข้ัามาดำาเนินกิจักรรมวิจััยและพััฒนา ปรับปรุงผ่ลิตภัณฑ์์ใน 

พ่ั�นที�ขัอุงศ่ึนย์พััฒนานวัตกรรมอุาหารอุนาคต (Future food lab) ณ อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย 17 ราย  

(เป้าหมาย 10 ราย)
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4. เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนข้ยาย (FI Network) ปัจัจุับันได้ขัยายขัอุบเขัตการดำาเนินงานให้ครอุบคลุม

ทั�วประเทศึ โดยร�วมม่อุกับมหาวิทยาลัยและหน�วยงานทั�งส�วนกลางและส�วนภ่มิภาคที�มีศัึกยภาพัและความพัร้อุม 

ร�วมขัับเคล่�อุนการดำาเนินงานเม่อุงนวัตกรรมอุาหารส�วนขัยาย รวมทั�งสิ�น 17 แห�ง เพ่ั�อุบ่รณาการเคร่อุขั�าย 

ความร�วมม่อุภาครัฐให้ผ้่่ประกอุบการเข้ัาถึงบริการต�าง ๆ ได้อุย�างสะดวกรวดเร็ว และเพ่ั�อุดึงขีัดความสามารถและ

ความเชี่�ยวช่าญหลักขัอุงแต�ละหน�วยงานมาตอุบโจัทย์ความท้าทายขัอุงอุุตสาหกรรมอุาหาร ซึ่ึ�งเป็นการเร�งพััฒนาให้

ประเทศึไทยเป็นอีุกหนึ�งศ่ึนย์กลางนวัตกรรมอุาหารระดับโลกได้อุย�างแท้จัริง ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ดำาเนินงาน 

การขัยายเม่อุงนวัตกรรมอุาหารส่�ภ่มิภาค อุาทิ การจััดทำายุทธิศึาสตร์การดำาเนินงานขัอุงเคร่อุขั�ายแต�ละแห�ง  

การจััดทำาฐานข้ัอุม่ลโรงงานต้นแบบแปรร่ปอุาหาร และบริการวิเคราะห์ทดสอุบด้านอุาหาร รวมถึงจััดตั�งหน�วยบริการ

เบ็ดเสร็จั และปรับปรุงโรงงานต้นแบบและศ่ึนย์พััฒนานวัตกรรมอุาหารอุนาคต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศึาสตร์

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนข้ยาย (FI Network)

CMU : High-Value Ingredients & Food Pilot Plant
MJU : Organic Food & Gastronomy, and Food Makerspace
MFU : Tea & Coffee Innovation
NU : Herbal Innovation & Food Pilot Plant (HPP)

KKU : Functional Ingredients
SUT : Animal Meat Product, Fruit & Vegetable, 

and Functional Food 
UBU : High Value Added Local Food

PSU : Smart & Sustainable 
Production for Health 
and Well-being, and
Seafood & Halal Food

KU : Food Pilot Plants (R&D, Scaling Up, GMP)
CU : Dairy Innovation
KMUTT : Solution on Innovative Automation and

New Technology of Food Processing for SMEs
MU : Nutritional and Functional Foods
TU : Sensory & Food Pilot Plant
KMUTL : Food Processing
UTCC : Beverage
TISTR : Food Innovation Service Plant (GMP)
TINT : Radiation and Isotope Technology

for Food Quality and Safety 

FI Network & 
Specialization

H e a d q u a r t e r  
@@  TThhaaiillaanndd  SScciieennccee  PPaarrkk

o One-Stop Service Center
o Future Food Lab

(for SMEs & Startups)
o STI Infrastructure for

Private Sector RDI Center
o Comprehensive Food Innovation

Service Platforms
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     พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย

 พััฒนาเยาวช่นผ้่่มีความสามารถพิัเศึษด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจัให้เด็กและเยาวช่น

ที�สนใจัเรียนร้่ด้านวิทยาศึาสตร์ เพ่ั�อุเข้ัาส่�โปรแกรมการพััฒนาเพ่ั�อุเป็นนักวิจััยในอุนาคต รวมทั�งพััฒนาบุคลากรวิจััย

เพ่ั�อุเข้ัาส่�อุาชี่พันักวิจััย วิศึวกรวิจััย เพ่ั�อุเป็นกำาลังสำาคัญในการพััฒนาประเทศึส่�ประเทศึไทย 4.0
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สวทช. ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�กำ�ลังคน 
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ท้ังนักเรียน นักศึกษ� ปริญญ�ตรี-โท-เอก  

นักวิจัย นักวิช�ก�รท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และประช�ชนท่ัวไป

ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 การเพ่ิมจำานวนบคุลากรวจัิย สวทช่. สนับสนุนทุนการศึกษ์า (ใหม�-ต�อุเน่�อุง) ให้แก�นักเรียน นิสิตนักศึึกษา

ระดับมัธิยมศึึกษา ระดับอุุดมศึึกษา และระดับบัณฑิ์ตศึึกษา (ปริญญาตรี-เอุก) จัำานวนทั�งสิ�น 521 คน ผ่�านโครงการ

ต�าง ๆ  อุาทิ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผ่ลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันบัณฑิ์ตวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีไทย

(TGIST) โครงการพััฒนาอัุจัฉริยภาพัทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวช่น (JSTP) โครงการทุน

สถาบันวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีขัั�นส่งแห�งประเทศึไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห�งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) 

และโครงการทักษะวิศึวกรรมอุาหาร (FEPs) 

จัากการดำาเนินงานที�ผ่�านมา (ตั�งแต�เริ�มให้ทุนจันถึงปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562) มีบุคลากรจับการศึึกษา 

ทั�งสิ�น 2,108 คน มีบุคลากรที�ประกอุบอุาช่พีัทางดา้นวิทยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1,058 คน (รอุ้ยละ 50) และศึึกษา

ต�อุขัั�นส่งในสายวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี 734 คน (ร้อุยละ 35) ขัอุงบุคลากรที�จับการศึึกษา

นอุกจัากนี�สนับสนุนและดึงด้ดนักศึกษ์า (ปริญญาตรี-เอก) และบุคลากรวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

เข้ัาร�วมงานในห้อุงปฏิบัติการขัอุงศ่ึนย์แห�งช่าติ 437 คน เป็นนักศึึกษาร�วมวิจััย 36 คน นักวิจััยร�วมวิจััย 56 คน และ

ผ้่่ช่�วยปฏิบัติงานวิจััย 345 คน

การดึงด้ดเด็กและเยาวชนเข้้าส่้อาชีพนักวิจัย สวทช่. สร้างแรงบันดาลใจัให้เด็กและเยาวช่นหันมาสนใจั

เรียนร้่ด้านวิทยาศึาสตร์ ผ่�านกิจักรรมการเรียนร้่ด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และค�ายวิทยาศึาสตร์ 

จัำานวน 68 ครั�ง มีเด็กและเยาวช่นเข้ัาร�วม 5,800 คน รวมทั�งจััดกิจักรรมเพิั�มพ่ันประสบการณก์ารเรียนร้่ (Enrichment 

program) ทางด้านวิทยาศึาสตร์ ส�งเสริมให้นักเรียนตั�งแต�ระดับชั่�นมัธิยมศึึกษาตอุนปลายเข้ัามาทำาโครงงานวิจััยกับ

นักวิจััยขัอุง สวทช่. สนบัสนุนนักศึึกษาที�มีความสามารถและมศัีึกยภาพัเข้ัาร�วมกจิักรรมกบัสถาบนัวิจััย หร่อุกิจักรรม

พััฒนานักวิทยาศึาสตร์ นักวิจััยขัอุงต�างประเทศึ
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จุดประก�ยและสร้�งแรงบันด�ลใจสู่เส้นท�งอ�ชีพนักวิทย�ศ�สตร์

สวทช่. จััดกิจักรรม “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพ่ือการเกษ์ตร” ให้แก�นักเรียนชั่�น

มัธิยมศึึกษา จัำานวน 120 คน โดยได้รับการสนับสนุนการจััดกิจักรรมภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: 

สนุกวิทย์ พัลังคิด เพ่ั�อุอุนาคต เม่�อุวันที� 15 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศึาสตร์สิรินธิร อุุทยานวิทยาศึาสตร์

ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี เพ่ั�อุจุัดประกายความร้่นวัตกรรมที�เกี�ยวกับการเกษตร ผ่�านเทคโนโลยีและความร้่ขัอุง

นักวิจััย สวทช่. และหน�วยงานพัันธิมิตร โดยนักเรียนได้ร้่จัักกับโรงงานผ่ลิตพ่ัช่ (Plant factory) อิุทธิิพัลขัอุงแสงเทียม

กับการเจัริญเติบโตขัอุงพ่ัช่ เรียนร้่การต�อุวงจัรโมด่ลแอุลอีุดี และประกอุบกล�อุงปล่ก เพ่ั�อุให้ทราบถึงช่นิดขัอุงแสง สี 

และความเข้ัมแสงที�มีผ่ลต�อุการเจัริญเติบโตขัอุงพ่ัช่

 

 สวทช่. จััดกิจักรรม “ฝึักทักษ์ะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สวทช.” โดยรับนักเรียนระดับมัธิยมศึึกษาตอุนปลาย

จัากทั�วประเทศึ จัำานวน 87 คน มาฝึุ่กทักษะวิจััย ณ ห้อุงปฏิบัติการวิจััยขัอุง สวทช่. ระหว�างเด่อุนมีนาคม-พัฤษภาคม 

2562 ณ บ้านวิทยาศึาสตร์สิรินธิร อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี เพ่ั�อุเปิดโอุกาสให้เยาวช่นได้

เห็นบรรยากาศึการทำางานวิจััย ได้ทำางานร�วมกับนักวิจััยอุาชี่พั ปล่กฝัุ่งความรักและความศึรัทธิาในวิช่าชี่พันักวิจััย 

ตลอุดจันสนับสนุนการสร้างระบบการบ�มเพัาะเยาวช่นผ้่่มีความสามารถพิัเศึษทางวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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KidBright

“สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright”

สวทช่. ดำาเนินโครงการส่�อุการสอุนโปรแกรมมิ�งในโรงเรียน หร่อุ Coding at School ด้วยบอุร์ดสมอุงกล 

ฝัุ่งตัว KidBright เพั่�อุพััฒนากำาลังคนด้านการเขีัยนโปรแกรมคอุมพัิวเตอุร์ในโรงเรียน ยกระดับความสามารถขัอุง 

เด็กไทยส่�ความเป็นเลิศึในระดับภ่มิภาคและระดับสากล สร้างเด็กไทยรุ�นใหม�ให้เป็นพัลังในการพััฒนาประเทศึตาม 

วิสัยทัศึน์การเป็นประเทศึแห�งนักสร้างสรรค์ (Makers nation) ถ�ายทอุดอุงค์ความร้่การประยุกต์ใช้่เทคโนโลยี 

การเขีัยนโปรแกรมคอุมพิัวเตอุร์ให้แก�เยาวช่น และสร้างบุคลากรด้านการศึึกษาให้มีความเชี่�ยวช่าญในการสอุน 

แนวใหม�อุย�าง STEM Education

นักวิจััยเนคเทค สวทช่. ได้คิดค้นวิจััยและพััฒนาบอุร์ด KidBright บอุร์ดสมอุงกลฝุ่ังตัวที�สามารถทำางาน 

ตามชุ่ดคำาสั�ง โดยผ้่่เรียนสามารถสร้างชุ่ดคำาสั�งผ่�านโปรแกรม KidBright IDE บนคอุมพิัวเตอุร์ ที�ใช้่งานง�าย เพีัยงลาก

บล็อุกคำาสั�งมาวาง (Drag and Drop) ช่�วยให้ผ้่่เรียนมุ�งเน้นไปที�กระบวนการคิดมากกว�าการแก้ปัญหาเร่�อุงการพิัมพ์ั

คำาสั�งผิ่ด เหมาะสำาหรับเป็นเคร่�อุงม่อุช่�วยสอุนโปรแกรมมิงในโรงเรียน

KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์  
สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตัวเองในอนาคต

เนคเทค สวทช่. ได้ส�งมอุบบอุร์ดสมอุงกลฝุ่ังตัว KidBright จัำานวน 200,000 ชุ่ด เพ่ั�อุเป็นเคร่�อุงม่อุให้ 

เกิดการพััฒนากระบวนการคิดผ่�านการเรียนโค้ดดิงในโรงเรียนกว�า 2,000 แห�งทั�วประเทศึ จััดให้มีกิจักรรมอุบรม  

Trainers และคร่ให้มีความร้่ความเข้ัาใจัในการสอุนโค้ดดิงกว�า 4,000 คน พัร้อุมทั�งจััดกิจักรรมประกวดโครงงานเพ่ั�อุ

ส�งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้่งานบอุร์ด KidBright มีนักเรียนส�งโครงงานเข้ัาร�วมประกวดกว�า 

3,000 คน มากกว�า 1,000 โครงงาน อีุกทั�งยังมีเว็บไซึ่ต์ที�ช่�วยให้นักเรียนและคร่เข้ัาถึงการเรียนการสอุน KidBright  

ได้อุย�างรวดเร็วอุย�าง www.kid-bright.org ก�อุให้เกิดผ่ลกระทบทางเศึรษฐกิจัมากกว�า 1,000 ล้านบาทจัาก 

หลากหลายมิติ เพิั�มโอุกาสในการเรียนเทคโนโลยีและทักษะโค้ดดิงให้แก�นักเรียน และนักเรียนสามารถนำา KidBright 

ไปประยุกต์ใช้่ในชี่วิตประจัำาวันผ่�านการประกวดโครงงานวิทยาศึาสตร์ อีุกทั�งสร้างเคร่อุขั�ายพัันธิมิตรระหว�าง 

มหาวทิยาลัย และ Makers ตลอุดจันสรา้งการเปน็ผ้่่นำา การวางแผ่น และการทำางานร�วมกนัให้เกิดขึั�น เพ่ั�อุขัับเคล่�อุน

ประเทศึไทยส่� Thailand 4.0 ด้วยการขัับเคล่�อุน Makers Nation
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ก�รทำ�ง�นของ KidBright

KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บอร์ดสมองกลฝัังตัว KidBright  
และโปรแกรมสร้างชุดคำาส่ัง KidBright IDE โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำาส่ัง 

ผ่าน KidBright IDE โดยลากและวางบล็อกคำาส่ังท่ีต้องการ จากน้ัน KidBright IDE จะส่ง 
ชุดคำาส่ังดังกล่าวไปท่ีบอร์ด KidBright เพ่ือให้บอร์ดทำางานตามคำาส่ัง โดยบอร์ดสามารถ 

นำาไปประยุกต์ใช้เป็นระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ เช่น  
รดนำ้าต้นไม้ตามระดับความช้ืนท่ีกำาหนด หรือเปิดปิดไฟตามเวลาท่ีกำาหนด
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Fabrication Lab

“FabLab สร้�งนวัตกร ด้วยทักษะเชิงวิศวกรรม”

สวทช่. ดำาเนินโครงการโรงประลอุงต้นแบบทางวิศึวกรรม หร่อุ Fabrication Lab เพ่ั�อุพััฒนาทักษะ 

ความเป็นนวัตกรแก�เด็กและเยาวช่นไทย ส�งเสริมให้มีการจััดพ่ั�นที�การเรียนร้่ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  

(FabLab)” ในสถานศึึกษา และพััฒนากิจักรรมสำาหรับนักเรียนและคร่ ให้มีทักษะด้านวิศึวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์

สามารถอุอุกแบบและสร้างชิ่�นงานโดยการใช้่เคร่�อุงม่อุทางวิศึวกรรม และเคร่�อุงม่อุวัดทางวิทยาศึาสตร์ รวมทั�งเกิด 

แรงบันดาลใจัและสนใจัที�จัะมีอุาชี่พัเป็นวิศึวกรหร่อุนวัตกรในอุนาคต โดยดำาเนินการจััดหาครุภัณฑ์์ เคร่�อุงม่อุ และ

อุุปกรณ์ที�จัำาเป็นต�อุการพััฒนาทักษะเชิ่งวิศึวกรรม และสะเตม็ศึึกษา แบ�งเป็น 3 กลุ�ม ค่อุ เคร่�อุงตัดเลเซึ่อุร์ เคร่�อุงพิัมพ์ั

สามมิติเพ่ั�อุการเรียนร้่ และเคร่�อุงม่อุอุุปกรณ์วัดทางวิทยาศึาสตร์ในร่ปแบบดิจิัทัลอุ่�น ๆ โดยได้คัดเล่อุกสถานศึึกษา

เข้ัาร�วมโครงการจัำานวน 150 แห�ง กระจัายใน 67 จัังหวัดทั�วประเทศึ

ผ่ลจัากการดำาเนินโครงการฯ เกิดโรงประลอุงต้นแบบทางวิศึวกรรมขึั�นใน 150 สถานศึึกษาในประเทศึ  

เกิดการจ้ัางงานวิศึวกรผ้่่ช่�วยประจัำา FabLab ในสถานศึึกษามากกว�า 150 คน เกิดกิจักรรมการอุบรมและกิจักรรม

พััฒนาทักษะสำาหรับนักเรียนและคร่ผ้่่สอุนกว�า 50 ครั�ง มีเด็กและเยาวช่นเข้ัาร�วมกิจักรรม FabLab จัำานวน 21,394 คน

และมีคร่/อุาจัารย์เข้ัาร�วมกิจักรรม FabLab จัำานวน 2,319 คน นอุกจัากนี�ยังเกิดกิจักรรมการประกวดสิ�งประดิษฐ์ 

ในโครงการโดยเยาวช่นร�วมสร้างผ่ลงานส�งเข้ัาประกวดกว�า 240 ผ่ลงาน FabLab ที�เกิดขึั�นสะท้อุนให้เห็นถึง 

ความจัำาเป็นในการพััฒนาทักษะเชิ่งวิศึวกรรมสำาหรับเยาวช่นไทย โดยจัำาเป็นต้อุงสร้างพ่ั�นที�โรงประลอุงต้นแบบทาง

วิศึวกรรมที�รวบรวมอุุปกรณ์และเคร่�อุงม่อุทางวิศึวกรรม ให้เยาวช่นได้ฝึุ่กทำาการทดลอุง และลงม่อุสร้างชิ่�นงานจัาก

ความคิดและจิันตนาการ ทำาให้เด็กเกิดการเรียนร้่และความภาคภ่มิใจั และเกิดแรงบันดาลใจัในการเล่อุกเส้นทางส่�

อุาชี่พัวิศึวกรหร่อุนวัตกรในอุนาคต
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ก�รแข่งขันออกแบบและสร้�งหุ่นยนต์น�น�ช�ติ (IDC RoboCon 2019)

“เสริมแกร่งเย�วชนด้�นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

เอ็ุมเทค สวทช่. ร�วมกับมหาวิทยาลัยเคร่อุขั�าย นำาทีมเยาวช่นผ้่่ช่นะเลิศึจัากการเเขั�งขััน “อุอุกเเบบเเละ 

สร้างหุ�นยนต์ระดับประเทศึ: RDC 2019” เข้ัาร�วมการแขั�งขััน International Robot Design Contest 2019  

(IDC Robocon 2019) ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอุเมริกา ระหว�างวันที�  

29 กรกฎ์าคม-9 สิงหาคม 2562 ภายใต้โจัทย์ “Moonshot” ภารกิจัสำารวจัดวงจัันทร์ ซึึ่�งมีนักศึึกษาเข้ัาร�วม 

การแขั�งขัันจัาก 10 ประเทศึ ได้แก� สหรัฐอุเมริกา บราซิึ่ล ญี�ปุ�น จีัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิุนเดีย อีุยิปต์ เม็กซิึ่โก และไทย

รวม 60 คน โดยผ้่่เข้ัาแขั�งขัันจัะถ่กคละประเทศึเพ่ั�อุจััดเป็นทีมใหม� ทีมละ 5 คน รวม 12 ทีม เพ่ั�อุนำาความร้่ด้านวิศึวกรรม

และทักษะต�าง ๆ ขัอุงสมาช่ิกในทีมมาใช้่ในการอุอุกแบบและสร้างหุ�นยนต์ภายในระยะเวลาสอุงสัปดาห์ สำาหรับ 

ผ่ลการแขั�งขัันทีมที�มีนักศึึกษาไทยเป็นสมาชิ่กสามารถคว้ารางวัลจัากการแขั�งขัันมาได้ 2 รางวัล ได้แก� (1) รางวัล 

ช่นะเลศิึ ค่อุ ทีมสีฟ้า ที�มีนายหัฏฐะเนตร วิรุฬห์ศึรี นักศึึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีัระจัอุมเกลา้พัระนครเหน่อุเปน็

สมาชิ่ก และ (2) รางวัลรอุงช่นะเลิศึ ค่อุ ทีมสีแดง ที�มีนายดำารงฤทธิิ� แทบทาม นักศึึกษามหาวิทยาลัยราช่ภัฏอุุดรธิานี

เป็นสมาชิ่ก จัากการที�เยาวช่นไทยไดมี้ส�วนร�วมในการควา้รางวัลกลับมาครั�งนี� เป็นการยน่ยนัว�าเยาวช่นไทยมีศัึกยภาพั

ในระดับเวทีโลก โครงการนี�เอ็ุมเทคได้ส�งเสริมให้นักศึึกษาเข้ัาแขั�งขัันตั�งเเต�ในระดับภ่มิภาคจันถึงระดับนานาช่าติ 

เตรียมความพัร้อุมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ�นยนต์และระบบอัุตโนมัติที�มีคุณภาพั เพ่ั�อุเพิั�มขีัดความสามารถด้าน 

การแขั�งขัันขัอุงประเทศึ ขัับเคล่�อุนเศึรษฐกิจัและอุุตสาหกรรมขัอุงประเทศึไทยให้พััฒนาและก้าวหน้าต�อุไปในอุนาคต
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ก�รแข่งขัน R Cheewa Hackathon 2019

“เสริมแกร่งนักศึกษ�อ�ชีวสู่ก�รเป็นนวัตกร”

สวทช่. ร�วมกับสำานักงานคณะกรรมการอุาชี่วศึึกษา (สอุศึ.) กระทรวงศึึกษาธิิการ และหน�วยงานพัันธิมิตร 

จััดประกวดแขั�งขัันโครงการพััฒนานักศึึกษาอุาชี่วศึึกษาส่�การเป็นนวัตกร “R Cheewa Hackathon 2019” สำาหรับ

สถาบันอุาชี่วศึึกษาในพ่ั�นที� EEC ภายใต้หัวข้ัอุ Smart Farm, Smart Home, Smart Factory ระหว�างวันที� 20-22 

สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศึาสตร์สิรินธิร จัังหวัดปทุมธิานี เป็นการแขั�งขัันเพ่ั�อุประยุกต์วิทยาศึาสตร์และคอุมพิัวเตอุร์

รวมถึงส�งเสริมและกระตุ้นนักศึึกษาระดับอุาชี่วศึึกษาให้มีความเชี่�ยวช่าญในการ Coding และ IoT (Internet of 

Things) ผ่�านการสร้างจิันตนาการด้วยบอุร์ด KidBright สร้างโครงงานระบบอัุตโนมัติ เฟ้นหาสุดยอุดนวัตกรม่อุอุาชี่พั

ที�เป็นกำาลังสำาคัญในการพััฒนาศัึกยภาพัขัอุงประเทศึในอุนาคต โดยมีอุาจัารย์และนักศึึกษาอุาชี่วศึึกษาระดับ ปวช่. 

สังกัดสถาบันอุาช่ีวศึึกษา จัำานวน 80 คน จัากสถาบันอุาช่ีวศึึกษาในจัังหวัดฉะเชิ่งเทรา ช่ลบุรี ระยอุง และลพับุรี 

จัำานวน 16 แห�ง 20 ทีม เข้ัาร�วมกิจักรรมอุย�างเข้ัมข้ันต�อุเน่�อุงตลอุด 38 ชั่�วโมง สำาหรับผ่ลการแขั�งขัันรางวัลช่นะเลิศึ

 ได้แก� ทีม LBCAT KidBright วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพับุรี จัากผ่ลงานฟาร์มสุกรอัุจัฉริยะ การประกวดแขั�งขััน

ดังกล�าวเป็นการพััฒนาทักษะด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี วิศึวกรรมศึาสตร์ และคณิตศึาสตร์ หร่อุสะเต็ม (STEM) 

และทักษะการเป็นนวัตกรที�มีความสามารถในการสร้างเคร่�อุงม่อุและสิ�งประดิษฐ์ต�าง ๆ ที�จัะช่�วยเพิั�มประสิทธิิภาพั

ให้แก�อุุตสาหกรรมการผ่ลิตและบริการ เพ่ั�อุสร้างขีัดความสามารถในการแขั�งขัันและพััฒนาประเทศึอุย�างยั�งย่น
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สร้�งคว�มตระหนักด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
สวทช. - วิทย์สัญจร

“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภ�ค”

สวทช่. จััดงานประชุ่มสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช่.-วิทย์สัญจัร” (ภาคใต้) เม่�อุวันที� 21 กุมภาพัันธ์ิ 

2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่มนานาช่าติฉลอุงสิริราช่สมบัติครบ 60 ปี อุำาเภอุหาดใหญ� จัังหวัดสงขัลา ภายใต้แนวคิด  

“วิจัยเข้้มแข็้ง เสริมแกร่งภ้มิภาค” เพ่ั�อุเผ่ยแพัร�ผ่ลงานวิจััย สวทช่. และเคร่อุขั�ายพัันธิมิตร ส่�ทุกภาคส�วน  

ทั�งการเกษตร การศึึกษา ผ้่่ประกอุบการวิสาหกิจัขันาดกลางขันาดย�อุม และเอุกช่น เพ่ั�อุให้เกิดการนำางานวิจััยไปใช้่

ประโยช่น์ต�อุยอุดในเชิ่งพัาณิช่ย์และสาธิารณประโยช่น์ โดยมีส�วนราช่การ คณาจัารย์ นักเรียน นักวิจััย ผ้่่แทนจัาก

สภาอุุตสาหกรรม หอุการค้า ผ้่่ประกอุบการ เกษตรกร และประช่าช่น เข้ัาร�วมกว�า 500 คน ภายในงานมีการแสดง

นวัตกรรมและนิทรรศึการ แบ�งเป็น 3 โซึ่น ค่อุ วิทย์เพ่ั�อุธุิรกิจั วิทย์เพ่ั�อุชุ่มช่น และวิทย์เพ่ั�อุพััฒนาคน อุาทิ โครงการ

พััฒนาศัึกยภาพับุคลากรสะเต็ม เพ่ั�อุการวิจััยและพััฒนาสำาหรับภาคอุุตสาหกรรม ซึึ่�งกิจักรรมดังกล�าวนับเป็น 

การเผ่ยแพัร�ผ่ลงานวิจััย สวทช่. และเคร่อุขั�ายพัันธิมิตร ให้แก�ประช่าช่นนำาไปใช้่ประโยช่น์ต�อุยอุดทั�งในเชิ่งพัาณิช่ย์ 

และสาธิารณประโยช่น์ หนุนให้เกิดการจ้ัางงาน สร้างรายได้ในพ่ั�นที� รวมถึงช่�วยพััฒนากำาลังคนด้านวิทยาศึาสตร์  

อัุนจัะเป็นกำาลังสำาคัญในการก้าวส่�ไทยแลนด์ 4.0 ในอุนาคต
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ง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี สวทช. ประจำ�ปี 2562
(NSTDA Annual Conference 2019: NAC2019)

สวทช่. ได้รับพัระมหากรุณาธิิคุณจัากสมเด็จัพัระกนิษฐาธิิราช่เจ้ัา กรมสมเด็จัพัระเทพัรัตนราช่สุดาฯ  

สยามบรมราช่กุมารี เสด็จัพัระราช่ดำาเนินทรงเป็นประธิานเปิดงานประชุ่มวิช่าการ สวทช่. ประจัำาปี 2562 ภายใต้

แนวคิด “เศรษ์ฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ระหว�างวันที� 25-28 

มีนาคม 2562 ณ อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี เพ่ั�อุนำาเสนอุศัึกยภาพัผ่ลงานวิจััยและพััฒนาขัอุง

สวทช่. และเคร่อุขั�ายพัันธิมิตร ประกอุบด้วย การสัมมนาวิช่าการ เป็นเวทีนำาเสนอุความก้าวหน้าขัอุงการวิจััยและ

พััฒนา จัำานวน 49 หัวข้ัอุ การแสดงนิทรรศึการเทิดพัระเกียรติสมเด็จัพัระกนิษฐาธิิราช่เจ้ัา กรมสมเด็จัพัระเทพัรัตน- 

ราช่สุดา ฯ สยามบรมราช่กุมารี และการจััดแสดงผ่ลงานวิจััยมากกว�า 100 ผ่ลงาน ที�ผ่สมผ่สานงานวิจััยและพััฒนา

ขัอุง สวทช่. ผ่ลงานวิจััยที�ดำาเนินการร�วมกับหน�วยงานภายนอุกทั�งภาครัฐ ภาคเอุกช่น สถาบันการศึึกษา และผ่ลงาน

นวัตกรรมขัอุงผ้่่เช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวทิยาศึาสตรฯ์ รวมทั�งการเยี�ยมช่มหอุ้งปฏบัิติการวิจััยและทดสอุบขัอุง สวทช่. และ

บริษัทผ้่่เช่�าในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ ซึึ่�งเป็นกิจักรรมเช่่�อุมโยงให้นักวิจััยกับผ้่่เยี�ยมช่มได้พับปะ แลกเปลี�ยนเรียนร้่  

อัุนจัะนำาไปส่�ความร�วมม่อุในอุนาคต งาน NAC2019 ได้รับความสนใจัจัากผ้่่เข้ัาร�วมงานเพิั�มขึั�นจัากปีที�ผ่�านมา โดยมี

ผ้่่เข้ัาร�วมสัมมนาวิช่าการ 5,020 คน ผ้่่เข้ัาช่มนิทรรศึการ 4,065 คน และกิจักรรมเยี�ยมช่ม 367 คน
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      ผลกระทบทางเศรษิฐกิจและสังคม

สวทช่. มุ�งพััฒนาประเทศึให้มีขีัดความสามารถด้านการแขั�งขัันในเวทีเศึรษฐกิจัระดับโลก บนความแข็ังแกร�ง

ทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีที�มีฐานมาจัากการวิจััยและพััฒนา โดยกำาหนดวิสัยทัศึน์ในการเป็นพัันธิมิตรร�วม 

ทางที�ดีสนับสนุนให้ทุกภาคส�วนนำาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีจัากการวิจััยและพััฒนาไปประยุกต์ใช้่จันเกิดการลงทุน

เสริมสร้างประสิทธิิภาพัให้แก�กระบวนการผ่ลิต การบริการ ตลอุดจันการเกษตร ผ่ลการดำาเนินงานในส�วนนี�พิัจัารณา

จัากการลงทุนด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีขัอุงหน�วยงานต�าง ๆ ที�มีกิจักรรมร�วมกับ สวทช่. ปีงบประมาณ  

พั.ศึ. 2562 ผลลัพธ์ทางเศรษ์ฐกิจด้านการลงทุนมีม้ลค่ารวมท้ังส้ินประมาณ 12,179 ล้านบาท โดยมีรายละเอีุยด

จัำาแนกตามประเภทการลงทุน ดังนี�

 

ม้ลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแยกตามประเภทการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12,179
ลานบาท

ลงทุนในโครงการใหคําปรึกษาของ ITAP 
331 ลานบาท (3%)

ลงทุนวิจัยเพ่ือขอรับรองสิทธิลดหยอนภาษี 
1,855 ลานบาท (15%)

ลงทุนในกองทุนของ สวทช.
และโครงการเพ่ือขอรับรองตาม BOI 
1,964 ลานบาท (16%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนา
รวมกับ สวทช. (in cash) 
327 ลานบาท (3%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนา
รวมกับ สวทช. (in kind) 
211 ลานบาท (2%)

อ่ืน ๆ 431 ลานบาท (3%)
- ลงทุนเพ่ือขออนุญาตใชสิทธิเทคโนโลยี 55 ลานบาท
- ลงทุนในโครงการฝกอบรม 76 ลานบาท
- ลงทุนขอรับบริการทางเทคนิค/วิชาการ 300 ลานบาท

ลงทุนวิจัยเพ่ือขอรับเงินกูดอกเบ้ียต่ํา 
293 ลานบาท (2%)

ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ
2,429 ลานบาท (20%)

ลงทุนวิจัยของผูเชาพ้ืนท่ี
4,339 ลานบาท (36%)
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1. หลังจัากที�ได้รับการถ�ายทอุดเทคโนโลยีจัาก สวทช่. ผ้่่รับบริการลงทุนปรับปรุงหร่อุขัยายกระบวนการ

ผ่ลิตและบริการ ลงทุนด้านเคร่�อุงจัักรและอุุปกรณ์ ตลอุดจันการจ้ัางงานเพิั�ม 2,428 ล้านบาท

2.  การลงทุนด้านวิจััยและพััฒนาขัอุงภาคเอุกช่นจัากการที� สวทช่. มีส�วนผ่ลักดันและสนับสนุน ได้แก�  

การลงทุนในกอุงทุนขัอุง สวทช่. การลงทุนวิจััยและพััฒนาขัอุงผ้่่เช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทยและ 

เขัตอุุตสาหกรรมซึ่อุฟต์แวร์ การรับรอุงโครงการวิจััยพััฒนาเพ่ั�อุการลดหย�อุนภาษี 300% การร�วมลงทุนในโครงการ

สนับสนุนการพััฒนาเทคโนโลยีขัอุงอุุตสาหกรรมไทย (ITAP) ตลอุดจันการให้เงินก้่ดอุกเบี�ยตำ�าเพ่ั�อุการวิจััยและพััฒนา

ม่ลค�ารวมประมาณ 8,782 ล้านบาท

3. การลงทุนขัอุงภาคส�วนต�าง ๆ ในโครงการวิจััยและพััฒนาร�วมกับ สวทช่. ซึึ่�งเป็นม่ลค�าการลงทุนทั�งใน 

ร่ปแบบเป็นตัวเงิน (In cash) 327 ล้านบาท และการสนับสนุนสถานที� อุุปกรณ์ ตลอุดจันบุคลากรในการวิจััยและ

พััฒนาที�ร�วมม่อุกับ สวทช่. (In kind) ม่ลค�าประมาณ 211 ล้านบาท รวมม่ลค�าการลงทุนในโครงการวิจััยและพััฒนา

ม่ลค�า 538 ล้านบาท

4.  การลงทุนขัอุงหน�วยงานต�าง ๆ ผ่�านกิจักรรมด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีที� สวทช่. ให้บริการ ได้แก� 

การให้บริการทางเทคนิค/วิช่าการ การฝึุ่กอุบรม และการอุนุญาตให้ใช้่สิทธิิเทคโนโลยี ม่ลค�ารวม 431 ล้านบาท

สวทช่. มุ�งมั�นผ่ลักดันงานวิจััยและพััฒนาในการสร้างม่ลค�าเพิั�มที�มาจัากวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ั�อุก�อุ

ให้เกิดประโยช่น์ต�อุประเทศึ จัากการรวบรวมขั้อุม่ลผ่ลทางเศึรษฐกิจัที�เกิดขึั�นกับผ้่่รับประโยช่น์จัากการดำาเนินงาน

ขัอุง สวทช่. ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษ์ฐกิจคิดเป็นม้ลค่าเพ่ิม 

รวม 48,743 ล้านบาท จัำาแนกตามกลุ�มผ้่่ได้รับประโยช่น์ดังภาพั โดยสร้างม่ลค�าเพิั�มให้แก�ภาคอุุตสาหกรรมส่งที�สุด

ม่ลค�ารวม 20,273 ล้านบาท ส�วนใหญ�เป็นการวิจััยและพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ใหม�หร่อุเป็นการช่�วยแก้ไขัปัญหาใน

กระบวนการผ่ลิตเพ่ั�อุให้ผ่ลิตภัณฑ์์มีคุณภาพัเป็นที�ยอุมรับขัอุงล่กค้าและสามารถจัำาหน�ายได้ มีตัวอุย�างผ่ลงานเด�น 

ได้แก� “นำ้ายางข้้นชนิดแอมโมเนียตำ่ามากสำาหรับผสมกับแอสฟัลต์” เป็นการพััฒนาคุณภาพันำ�ายางข้ันให้มี 

ความปลอุดภัยจัากสารเคมีและสารก�อุภ่มิแพ้ั ผ่สมยางพัารากับป่นซีึ่เมนต์เพ่ั�อุใช้่ป่ถนน โดยในปีงบประมาณ  

พั.ศึ. 2562 ดำาเนินการไปแล้ว 1,200 กิโลเมตร ทั�งยงัมีการแปรร่ปนำ�ายางข้ันเป็นผ่ลิตภัณฑ์์หมอุนและที�นอุนยางพัารา

สร้างผ่ลลัพัธ์ิทางเศึรษฐกิจัม่ลค�ารวม 742 ล้านบาท

สวทช่. สร้างผ่ลลัพัธ์ิทางเศึรษฐกิจักับกลุ�มภาคบริการ ได้แก� ภาครัฐและหน�วยงานอิุสระ การบริการ

สาธิารณสขุั สถาบนัการศึึกษาต�าง ๆ  ตลอุดจันการบรกิารดา้นการส่�อุสารมวลช่น คิดเป็นม่ลค�ารวมประมาณ 19,015 

ล้านบาท ผ่ลงานเด�น ได้แก� “ระบบแนะนำาสำารับอาหารกลางวันสำาหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ” หร่อุ Thai School 

Lunch จัากความร�วมม่อุระหว�างเนคเทค สวทช่. สถาบันโภช่นาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกอุงทุนเพ่ั�อุโครงการ

อุาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึึกษา ช่�วยให้นักเรียนได้รับสารอุาหารครบถ้วน สุขัภาพัดี ในราคาที�เหมาะสม  

ช่�วยลดต้นทุนค�าใช้่จั�ายงบประมาณด้านอุาหารและบุคลากรขัอุงโรงเรียน ปัจัจุับันขัยายผ่ลการใช้่ไปส่�โรงเรียนประถม

ศึึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการศึึกษาขัั�นพ่ั�นฐาน (สพัฐ.) และสำานักงานเขัตพ่ั�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาทั�ง 

183 เขัตทั�วประเทศึ และโรงเรียนอุ่�น ๆ ได้แก� โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึึกษาเอุกช่น 

โรงเรียนสังกัดอุงค์การบริหารส�วนตำาบล และโรงเรียนตำารวจัตระเวนช่ายแดน ในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีโรงเรียน

ที�ขัอุใช้่งานระบบ Thai School Lunch รวม 57,818 โรงเรียน สร้างผ่ลลัพัธ์ิทางเศึรษฐกิจัม่ลค�า 5,147 ล้านบาท

นอุกจัากนี� สวทช่. ยังนำาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิั�มประสิทธิิภาพัให้แก�ภาคเกษตรกรรม ทั�งในด้าน

การเพิั�มผ่ลผ่ลิตทางการเกษตรและการแปรร่ปผ่ลผ่ลิตทางการเกษตรม่ลค�ารวมประมาณ 9,455 ล้านบาท  

ซึึ่�งผ่ลงานเด�น ได้แก� “การศึกษ์าเช้ือก่อโรคและอาการข้องโรคท่ีมีความสัมพันธ์กับกุ้งตายด่วน” ซึึ่�งเป็นโครงการที�
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ไบโอุเทค สวทช่. ร�วมม่อุกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศึึกษาวิจััยเพ่ั�อุควบคุมและลดการส่ญเสียจัากกุ้งตายด�วน และหา

แนวทางตรวจัวินิจัฉัยโรคกลุ�มอีุเอ็ุมเอุส (Early mortality syndrome) จัากการวิจััยทำาให้พับสาเหตุและสามารถ

ควบคุมการเกิดโรคในกุ้งได้ ส�งผ่ลให้ลดการส่ญเสียทั�งในด้านการส�งอุอุกกุ้งขัอุงประเทศึและการบริโภคกุ้งภายใน

ประเทศึ อีุกทั�งยังสร้างอุงค์ความร้่แก�เกษตรกรผ้่่เลี�ยงกุ้งและมีการจััดตั�ง “เคร่อุขั�ายวิจััยเพ่ั�อุสุขัภาพักุ้ง” โดยร�วมกับ

ภาคอุุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอุกช่น ในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สร้างผ่ลลัพัธ์ิทางเศึรษฐกิจัม่ลค�า 330 ล้านบาท

ผลลัพธ์ทางเศรษ์ฐกิจจำาแนกตามกลุ่มผ้้รับประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

48,743
ลานบาท

บริการ
19,015 ลานบาท (39%)

อุตสาหกรรม
20,273 ลานบาท (42%)

เกษตรกรรม
9,455 ลานบาท (19%)



รายงานประจำาปี 256296

      ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

ตระหนักในคว�มปลอดภัย

สวทช่. เป็นหน�วยงานภาครัฐที�มีความตระหนักว�าบุคลากรขัอุงสำานักงานฯ ทุกคนเป็นทรัพัยากรที�มี 

คุณค�ายิ�ง จึังให้ความสำาคัญกับความปลอุดภัยในการทำางานขัอุงพันักงาน ผ้่่ปฏิบัติงาน ผ้่่ใช้่บริการ รวมถึงผ้่่มี 

ส�วนได้เสียทุกกลุ�ม และใส�ใจัต�อุการใช้่ทรัพัยากรธิรรมช่าติอุย�างเหมาะสม มีความรับผิ่ดช่อุบต�อุสิ�งแวดล้อุม กิจักรรม

ต�าง ๆ  ขัอุง สวทช่. ในทกุขัั�นตอุนใหค้วามสำาคัญต�อุการปอุ้งกนัอัุนตราย การปอุ้งกนัมลพิัษที�อุาจัเกิดขึั�น มีการปรบัปรุง

และพััฒนาระบบการจััดการความปลอุดภัยอุย�างต�อุเน่�อุง โดยได้รับการรับรอุงระบบการจััดการอุาชี่วอุนามัยและ 

ความปลอุดภัย ตามมาตรฐานเลขัที� มอุก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

สวทช่. มีโครงสร้างการบริหารจััดการด้านความปลอุดภัย ที�ประกอุบด้วยผ้่่บริหารระดับส่งที�เป็นผ้่่แทน 

ฝุ่�ายบริหารด้านความปลอุดภัย มีคณะทำางานความปลอุดภัยและสิ�งแวดล้อุม (คปอุ.) ที�ดำาเนินงานด้านการจััดการ 

ความปลอุดภัยอุย�างต�อุเน่�อุง มีการชี่�บ�งอัุนตรายและประเมินความเสี�ยงทุกต้นปีงบประมาณ เพั่�อุให้ร้่ว�าในขัั�นตอุน

การทำางานหร่อุพ่ั�นที�ใดมีอัุนตรายและความเสี�ยงอุะไรบ้าง แล้วนำามากำาหนดมาตรการลดและควบคุมความเสี�ยง  

จััดทำาแผ่นงานความปลอุดภัยประจัำาปี ตลอุดจันแผ่นควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอุดภัย การติดตาม 

ตรวจัสอุบและวัดผ่ล มีการเตรียมความพัร้อุมต�อุสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจััดให้มีแผ่นรอุงรับและอุุปกรณ์ที�จัำาเป็น 

ต้อุงใช้่เม่�อุเกิดเหตุฉุกเฉิน เพัลิงไหม้ สารเคมีหกรั�วไหล และก๊าซึ่รั�วไหล ซึึ่�งมีการฝึุ่กซ้ึ่อุมอุย�างต�อุเน่�อุงรวมทั�งปี  

30 ครั�ง มีการจััดอุบรมหลักส่ตรเจ้ัาหน้าที�ความปลอุดภัย (จัป.) ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร คณะกรรมการ 

ความปลอุดภัยในการทำางาน (คปอุ.) หลักส่ตร ISO 45001 การดับเพัลิงขัั�นต้น และการปฐมพัยาบาลเบ่�อุงต้น  

เพ่ั�อุให้มั�นใจัว�าผ้่่ปฏิบัติงานที�มีส�วนร�วมในการจััดการความปลอุดภัยมีความร้่ความสามารถอุย�างถ่กต้อุง

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ได้นำาแนวทางการบริหารความเสี�ยงทั�ง 4 ด้านขัอุง สวทช่. ได้แก� ด้านกลยุทธ์ิ  

ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ์ระเบียบ และแนวคิดขัอุง PESTAl ที�พิัจัารณาผ่ลกระทบ 

6 ด้าน ได้แก� ด้านการเม่อุง (Political) ด้านเศึรษฐกิจั (Economics) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology)  

ด้านสิ�งแวดล้อุม (Environmental) และด้านกฎ์หมาย (Legal) มาใช้่ในการประเมินความเสี�ยงและโอุกาสด้าน 

อุาชี่วอุนามัยและความปลอุดภัย มีการทบทวนการดำาเนินงานตามแผ่นปฏิบัติการปี 2561 เพ่ั�อุนำามาจััดทำาแผ่นกลยทุธ์ิ
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และแผ่นปฏิบัติการด้านความปลอุดภัยและสิ�งแวดล้อุม สวทช่. ประจัำาปี 2562-2564 โดยพิัจัารณาประเด็น 

ความสอุดคล้อุงกับแผ่นกลยุทธ์ิภาพัใหญ�ขัอุงอุงค์กร ตลอุดจันปรับปรุงแผ่นและริเริ�มโครงการที�จัำาเป็น เน้นกำาหนด

เป้าหมายที�ชั่ดเจัน เพ่ั�อุให้แน�ใจัว�าสามารถสนับสนุนทิศึทางการส�งมอุบงานขัอุง สวทช่. ต�อุประเทศึ ให้บรรลุผ่ลสำาเร็จั

ได้ โดยสิ�งสำาคัญค่อุ การได้รับการรับรอุงระบบ ISO 45001 ในรอุบขัอุงการรับรอุงครั�งถัดไป การมีระบบฐานข้ัอุม่ล

ที�รวบรวมขั้อุม่ลด้านความปลอุดภัยและสิ�งแวดล้อุมขัอุงทุกศ่ึนย์แห�งช่าติ ซึึ่�งพันักงานทุกคนสามารถเข้ัาถึงระบบ 

ฐานขั้อุม่ลและนำาไปใช้่ประโยช่น์ได้ มีการประยุกต์ใช้่ความปลอุดภัยทางชี่วภาพั เพั่�อุให้เกิดความปลอุดภัยใน 

การทำางานที�เกี�ยวข้ัอุงกับชี่วภาพัภายในศ่ึนย์พัันธุิวิศึวกรรมและเทคโนโลยีชี่วภาพัแห�งช่าติ และการประยุกต์ใช้่

มาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (มอุก. 2691) ภายในศ่ึนย์นาโนเทคโนโลยีแห�งช่าติ เป็นต้น  

นอุกจัากนี�เพ่ั�อุให้เกิดการพััฒนาและยั�งย่น สวทช่. ยังคงดำาเนินการต�อุเน่�อุงในการรักษาไว้ซึึ่�งการรณรงค์เพ่ั�อุสร้าง

วัฒนธิรรมความปลอุดภัย โดยให้พันักงานและผ้่่ปฏิบัติงานทุกคนมีส�วนร�วมในการขัับเคล่�อุน ช่�วยกันด่แล แนะนำา  

เม่�อุพับการกระทำาที�ไม�ปลอุดภัย สามารถแจ้ังเต่อุนกันได้ตามแนวคิด “ช่�วยคิด ช่�วยทำา ช่�วยรับผิ่ดช่อุบ”

ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม

ในด้านสิ�งแวดล้อุม สวทช่. ใส�ใจัต�อุผ่ลกระทบที�อุาจัจัะเกิดจัากกิจักรรมการทำางาน โดยยังคงเฝุ้่าระวังและ

ตรวจัสอุบคุณภาพัสิ�งแวดล้อุมอุย�างต�อุเน่�อุง ได้แก� การตรวจัวัดคุณภาพันำ�าทิ�ง ปริมาณสารโลหะหนักจัากระบบบำาบัด

นำ�าเสยี คุณภาพันำ�าเสยีจัากอุาคารต�าง ๆ  คุณภาพัอุากาศึในบรรยากาศึในพ่ั�นที�โดยรอุบอุุทยานวทิยาศึาสตรป์ระเทศึไทย

คุณภาพัอุากาศึเสียที�ระบายอุอุกทางปล�อุงเตาเผ่า คุณภาพันำ�าใต้ดินในพ่ั�นที�อุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ คุณภาพันำ�าผิ่วดิน

ในพ่ั�นที�ใกล้เคียง และปริมาณโลหะหนักในดิน

ระบบบำาบัดนำ�าเสียขัอุง สวทช่. สามารถรอุงรับนำ�าเสียได้หลากหลายร่ปแบบ และมีความยด่หยุ�นในการรอุงรับ

ปริมาณและความสกปรกขัอุงนำ�าเสีย โดยมีค�านำ�าทิ�งที�ผ่�านการบำาบัดอุย่�ในเกณฑ์์มาตรฐานขัอุงหน�วยงานราช่การ ส�วน

ระบบการจััดการขัอุงเสียอัุนตรายขัอุง สวทช่. เป็นระบบการจััดการที�สามารถรอุงรับขัอุงเสียอัุนตราย เพ่ั�อุลดระยะ

เวลาในการสะสมขัอุงขัอุงเสยีอัุนตรายในพ่ั�นที� มีการจัำาแนกคดัแยกขัอุงเสยีอัุนตรายแต�ละประเภท และส�งกำาจััดขัอุง

เสียอัุนตรายในแต�ละประเภทให้เกิดความคุ้มค�าต�อุการจ้ัางกำาจััดมากที�สุด โดยใช้่หลักการบริหารจััดการร�วมกัน

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีปริมาณนำ�าเสียที�เกิดจัากกิจักรรมภายในพ่ั�นที�อุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ รวมทั�งสิ�น 

127,221 ล่กบาศึก์เมตร ซึึ่�ง สวทช่. ยังคงให้ความสำาคัญต�อุการจััดการนำ�าเสียที�เกิดขึั�น เพ่ั�อุให้นำ�าเสียที�เกิดขึั�นจัาก

กิจักรรมต�าง ๆ ทั�งจัากอุาคารสำานักงาน ห้อุงปฏิบัติการ และจัากบริษัทที�เข้ัามาเช่�าพ่ั�นที�ในอุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ ได้

รับการบำาบัดอุย�างมีประสิทธิิภาพั และมีคณุภาพันำ�าทิ�งเป็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานที�ราช่การกำาหนด ส�วนนำ�าทิ�งที�ผ่�าน

การบำาบัดแล้วนำาไปใช้่ประโยช่น์ในการฉีดล้างหร่อุรดนำ�าต้นไม้และสนามหญ้าภายในพ่ั�นที�อุุทยานวิทยาศึาสตร์ฯ  

โดยมุ�งหวังที�จัะไม�มีการทิ�งหร่อุระบายนำ�าเสียอุอุกนอุกพ่ั�นที� ส�วนตะกอุนจัากระบบบำาบัดนำ�าเสียนำาไปใช้่ประโยช่น์เป็น

สารปรับปรุงดิน โดยแจักจั�ายให้แก�พันักงานและใช้่ปล่กต้นไม้บริเวณรอุบระบบบำาบัดนำ�าเสียอีุกด้วย

การจััดการขัอุงเสียอัุนตรายที�เกิดขึั�นจัากห้อุงปฏิบัติการและจัากบริษัทที�มาเช่�าใช้่พ่ั�นที�มีนำ�าหนักรวมทั�งปี 

72,300 กิโลกรัม (เพิั�มขึั�นจัากปีที�ผ่�านมาร้อุยละ 15.81) สวทช่. คัดแยกขัอุงเสียอัุนตรายอุอุกเป็น 2 ประเภท ค่อุ  

ขัอุงเสียอัุนตรายที�สามารถเผ่าทำาลายได ้และขัอุงเสยีอัุนตรายที�ไม�สามารถส�งกำาจััดและเผ่าทำาลายได ้ขัอุงเสยีอัุนตราย

ที�สามารถเผ่าทำาลายได้ สวทช่. ดำาเนินการกำาจััดขัอุงเสียดังกล�าวอุอุกเป็นการเผ่าทำาลายด้วยเตาเผ่าขัอุง สวทช่. และ

อีุกส�วนหนึ�งรวบรวมให้ได้ปริมาณมากพัอุและส�งกำาจััดภายนอุก เพ่ั�อุลดโอุกาสการเกิดเหตุเด่อุดร้อุนรำาคาญ นอุกจัากนี� 

สวทช่. ยงัคงควบคมุการทำางานตามระบบการจััดการคณุภาพั ISO 9001 อุย�างต�อุเน่�อุง เพ่ั�อุใหมั้�นใจัว�ามีการเผ่าทำาลาย

อุย�างถ่กต้อุงตามหลักวิช่าการ และมีระบบบำาบัดไอุเสียที�ไม�ก�อุให้เกิดผ่ลกระทบต�อุคุณภาพัอุากาศึแต�อุย�างใด  
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ส�วนขัอุงเสียอัุนตรายที�ไม�สามารถส�งกำาจััดและเผ่าทำาลายได้ด้วยเตาเผ่านั�น สวทช่. มีหน�วยงานที�มีหน้าที�ด่แล 

รับผิ่ดช่อุบตั�งแต�ขัั�นตอุนการจััดจ้ัางขันย้ายนำาไปกำาจััดโดยหน�วยงานภายนอุกทำาให้ลดการสะสมขัอุงเสียอุันตราย

ประเภทนี�ลงได้และเป็นการบริหารจััดการพ่ั�นที�การจััดเก็บเพ่ั�อุให้เกิดประโยช่น์ส่งสุด

ก�รจัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization: CFO)

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. ผ่�านการรับรอุงขึั�นทะเบียนรับรอุงคาร์บอุนฟุตพัรินต์ขัอุงอุงค์กรเป็นปีที� 4  

โดยขึั�นทะเบียนรับรอุงขัอุบเขัตปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ครอุบคลุมพ่ั�นที� 

ทั�งภายในและภายนอุกอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย ซึึ่�งมีปริมาณการปลดปล�อุยก๊าซึ่คาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์ จัำานวน 

22,156.24 ตันคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เทียบเท�า สำาหรับปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

มีปริมาณการปล�อุยก๊าซึ่เร่อุนกระจักโดยรวม 23,090.48 ตันคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เทียบเท�า เพิั�มขึั�นจัากปีงบประมาณ 

พั.ศึ. 2561 ร้อุยละ 4.22

ข้อบเข้ต*

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
ข้ององค์กร

สัดส่วน 
เม่ือเทียบ
ข้อบเข้ต  

1 2 และ 3

ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
ข้ององค์กร

สัดส่วน 
เม่ือเทียบ
ข้อบเข้ต 

1 2 และ 3

ประเภทที� 1 2,800.08 12.64 2,776.08 12.15 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ปริมาณการปล�อุยก๊าซึ่ 
เร่อุนกระจักลดลงเน่�อุงจัาก สวทช่. ใช้่รถสำานักงานที�ใช้่ 
นำ�ามันดีเซึ่ลลดลง

ประเภทที� 2 18,419.51 83.14 19,364.67 83.70 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 ปริมาณการปล�อุยก๊าซึ่ 
เร่อุนกระจักเพิั�มขึั�นเน่�อุงจัาก สวทช่. มีปริมาณการใช้่
ไฟฟ้าเพิั�มขึั�น เน่�อุงจัากมีการขัยายพ่ั�นที�ปฏิบัติงาน 
เพิั�มขึั�นในอุาคารกลุ�มนวัตกรรม 2 รวมทั�งการจััด
กิจักรรมต�าง ๆ ขัอุงอุาคารบ้านวิทยาศึาสตร์สิรินธิร และ
อุาคารศ่ึนย์ประชุ่มอุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย 
ที�เพิั�มขึั�น

ประเภทที� 3 936.65 4.22 949.73 4.15 ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีปริมาณการปล�อุยก๊าซึ่ 
เร่อุนกระจักลดลงจัากปริมาณการใช้่กระดาษสำานักงาน 
ปริมาณการใช้่นำ�าประปา และการส�งขัยะขัอุงเสีย
อัุนตรายที�ส�งกำาจััดภายนอุกลดลง

รวม 22,156.24 100 23,090.48 100

หากพัิจัารณาสัดส�วนการปล�อุยก๊าซึ่คาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์ต�อุพันักงานในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 จัำานวน  

3,009 คน พับว�ามีค�าการปลดปล�อุยคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์อุย่�ที� 7.67 ตันคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เทียบเท�าต�อุคน ลดลงจัาก

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 จัำานวน 0.04 ตันคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เทียบเท�าต�อุคน
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                                                                                 (หน�วย : ตันคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เทียบเท�า)

หมายเหตุ : *ขัอุบเขัตการคำานวณ 3 ประเภทขัอุง สวทช่. ได้แก�

ขัอุบเขัตประเภทที� 1 ประกอุบด้วย การใช้่เช่่�อุเพัลิงในกิจักรรมทั�วไป ได้แก� การใช้่ LPG ในห้อุงปฏิบัติการ

และเคร่�อุงกำาเนิดไฟฟ้า การใช้่นำ�ามันดีเซึ่ลในเคร่�อุงกำาเนิดไฟฟ้า เคร่�อุงส่บนำ�าดับเพัลิง และเตาเผ่าขัยะ การใช้่นำ�ามัน

เบนซิึ่นในเคร่�อุงกำาเนิดไฟฟ้า เคร่�อุงบดพ่ั�น เคร่�อุงส่บนำ�าและรถตัดหญ้า การใช้่เช่่�อุเพัลิงในการขันส�ง รถขัอุง สวทช่. 

(นำ�ามันก๊าซึ่โซึ่ฮอุล์-นำ�ามันดีเซึ่ล) รถปฏิบัติงานนอุกสถานที� (นำ�ามันดีเซึ่ล-NGV) รถประจัำาตำาแหน�งผ้่่บริหาร (นำ�ามันก๊าซึ่

โซึ่ฮอุล์) การเกิดคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์จัากการเผ่าไหม้เช่่�อุเพัลิงในห้อุงปฏิบัติการ การใช้่ SF6 ใน Switch gear และ 

Substation การใช้่สารเคมี ได้แก� สารทำาความเย็น –R134, -R410A สารเคมีในห้อุงปฏิบัติการ (คาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์

และไนตรัสอุอุกไซึ่ด์) สารดับเพัลิง (CO
2
, HFC-227ea) N

2
O จัากปุ�ยย่เรีย การใช้่ห้อุงสุขัา GHG (เมทานอุล) ที�เกิด

จัากขัยะที�เผ่าในเตาเผ่า สวทช่.

ขัอุบเขัตประเภทที� 2 ได้แก� การใช้่ไฟฟ้า

ขัอุบเขัตประเภทที� 3 ประกอุบด้วย การเดินทางโดยรถยนต์ ได้แก� รถรับส�งพันักงาน (นำ�ามันดีเซึ่ล-NGV)  

การใช้่วัสดุอุุปกรณ์ ได้แก� กระดาษสำานักงาน กระดาษช่ำาระ การใช้่ทรัพัยากร ได้แก� นำ�าประปา นำ�าด่�ม การกำาจััดขัอุง

เสียอัุนตราย ได้แก� การใช้่เช่่�อุเพัลิงเผ่าขัอุงเสียอัุนตรายที�ส�งกำาจััดภายนอุก

** ค�า Emission Factor (EF) ค่อุ ค�าการปลดปล�อุยคาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์ขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์ที�ใช้่งานต�อุหน�วย

ผ่ลผ่ลิต ในอุงค์กรหนึ�ง ๆ
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     การบริหารความเส่ียง (Risk Management)

สวทช่. กำาหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยงให้สอุดคล้อุงกับกรอุบการบริหารความเสี�ยง (Framework) 

ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ�มดำาเนินการรอุบแรกเม่�อุปีงบประมาณ พั.ศึ. 2555 โดยมีขัอุบเขัต 

การดำาเนินงาน 3 ระดับ ได้แก� ระดับอุงค์กร (ERM) ระดับศ่ึนย์แห�งช่าติ/หน�วยงานหลัก (SBU) และระดับโปรแกรม

หลัก/โครงการ(MPP) โดยกำาหนดเป้าหมายให้นำาระบบบริหารความเสี�ยงไปปฏิบัติจันเป็นส�วนหนึ�งขัอุงการดำาเนินงาน

ตามปกติขัอุงภารกิจัหลักและก�อุเกิดเป็นวัฒนธิรรมอุงค์กรในที�สุด

การดำาเนินงานมีคณะอุนุกรรมการบริหารความเสี�ยงขัอุง สวทช่. ภายใต้คณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์

และเทคโนโลยีแห�งช่าติ (กวทช่.) รับผิ่ดช่อุบในการเสนอุแนะนโยบาย กำากับด่แลการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งอุงค์กร 

รวมถึงรายงานผ่ลการบริหารจััดการความเสี�ยงต�อุ กวทช่. อุย�างต�อุเน่�อุง โดยแต�งตั�งคณะทำางานพััฒนาระบบบริหาร

ความเสี�ยงขัอุง สวทช่. ขึั�น เพ่ั�อุทำาหน้าที�พััฒนานโยบาย แผ่นงาน และระบบบริหารจััดการความเสี�ยง และจััดตั�ง 

คณะกรรมการจััดการความเสี�ยงขัอุง สวทช่. ซึึ่�งมีผ้่่อุำานวยการ สวทช่. เป็นประธิาน รับผิ่ดช่อุบการจััดการความเสี�ยง

การปอุ้งกนัและแกไ้ขัประเด็นที�อุาจัเกดิขึั�นจัากความเสี�ยง การประเมนิและทบทวนความเสี�ยงด้วยความถี�ที�เหมาะสม

รวมทั�งการส�งเสริม ส่�อุสาร พััฒนาความร้่ความเข้ัาใจัในเร่�อุงการบริหารความเสี�ยงให้แก�บุคลากรในทุกระดับ

การประเมิน วิเคราะห์ และจััดการความเสี�ยง สวทช่. ดำาเนินการภายใต้กรอุบการบริหารความเสี�ยงตาม

มาตรฐาน ISO 31000:2009 ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผ่ลกระทบ เพ่ั�อุพิัจัารณาสิ�งที�พึังกระทำาและจุัดอุ�อุนที�ต้อุงดำาเนิน

การแก้ไขั เพ่ั�อุประเมินโอุกาสที�จัะเกิดความเสี�ยงและผ่ลกระทบทั�งก�อุนและหลังดำาเนินการ และประยุกต์ใช้่แผ่นภาพั

แสดงความเช่่�อุมโยงอุงค์ประกอุบสำาคัญในการบริหารจััดการความเสี�ยง (Bow tie diagram) เป็นเคร่�อุงม่อุวิเคราะห์

สาเหตุ ผ่ลกระทบ มาตรการควบคุม/ลดความเสี�ยง พิัจัารณาทางเล่อุก และกำาหนดแนวทางตอุบสนอุงความเสี�ยง  

รวมถึงใช้่ในการประชุ่ม รายงานผ่ล ปรึกษาหาร่อุ ส่�อุสาร ร�วมกับคณะกรรมการจััดการความเสี�ยง และผ้่่มีส�วนได้ 

ส�วนเสีย 

ผ่ลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 มีการระบุความเสี�ยง (Risk identification) ระดับอุงค์กร  

8 รายการครอุบคลุมความเสี�ยง 4 ด้าน ประกอุบด้วย ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ิ (S: Strategic) ด้านปฏิบัติการ 

(O: Operational) ด้านการเงิน (F: Finance) และด้านการปฏิบัติตามกฎ์ระเบียบ (C: Compliance) มีรายการ 
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ความเสี�ยงระดับส่งมาก 4 รายการ และความเสี�ยงระดับส่ง 4 รายการ ทุกรายการความเสี�ยงได้จััดทำาแผ่นบริหาร

จััดการความเสี�ยงและดำาเนินการตามแผ่น ซึึ่�งสามารถลดระดับความเสี�ยงได้ตามเป้าหมายหร่อุมากกว�าเป้าหมายที�

กำาหนด แบ�งเป็น 2 กลุ�ม ดังนี� กลุ่มท่ี 1 ลดระดับความเสี�ยงได้ตามเป้าหมาย 3 รายการ ประกอุบด้วย (1) REO-6  

ไม�สามารถสร้างให้มีการสนับสนุนการใช้่เทคโนโลยีด้วยกลไก/เคร่�อุงม่อุด้านการเงิน (Tech financing) ที�ครบและ

ดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ (2) RES-6 อุงค์กรปรับตัวไม�ทันต�อุการเปลี�ยนแปลงขัอุงสถานการณ์ และ (3) RES-7 

การเตรียมกำาลังคนเพ่ั�อุขัับเคล่�อุน Thailand 4.0 ไม�เป็นไปตามเป้าหมายที�กำาหนด กลุ่มท่ี 2 ลดระดับความเสี�ยง

มากกว�าเป้าหมายที�กำาหนด 5 รายการ ประกอุบด้วย (1) RES-5 การพััฒนาเขัตนวัตกรรมระเบียงเศึรษฐกิจัพิัเศึษ 

ภาคตะวันอุอุก (EECi) ไม�สัมฤทธิิ�ผ่ลตามเป้าหมายที�กำาหนด (2) REF-1 รายรับไม�เพีัยงพัอุต�อุการดำาเนินงานตาม 

พัันธิกิจั (3) REC-1 เสียช่่�อุเสียงจัากการบริหารจััดการหร่อุจัากส่�อุมวลช่น (4) RES-1 ผ่ลผ่ลิตวิจััยและพััฒนาสร้าง

ผ่ลกระทบตำ�ากว�าเป้าหมายที�กำาหนด และ (5) RES-4 การเช่่�อุมโยงกับพัันธิมิตรเป้าหมาย ไม�สัมฤทธิิ�ผ่ลตามพัันธิกิจั 

ขัอุง สวทช่.

จัากผ่ลการบริหารจััดการความเสี�ยงดังกล�าวคณะกรรมการจััดการความเสี�ยง สวทช่. ได้พิัจัารณาทบทวน

ผ่ลการดำาเนินงานตามแผ่น และปัจัจััยภายในและภายนอุก โดยมีมติให้รายการความเสี�ยงปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562  

จัำานวน 6 รายการ ยังคงกำาหนดเป็นรายการความเสี�ยงในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2563 อีุก 2 รายการให้ติดตามผ่ล 

การดำาเนินงานตามตัวชี่�วัดที�กำาหนด (Monitoring) ค่อุ RES-6 และ REC-1 และได้กำาหนดรายการความเสี�ยง

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2563 เพิั�ม 2 รายการ รวมเป็น 10 รายการ ดังนี�

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1. RES-1 ผ่ลผ่ลิตวิจััยและพััฒนาสร้างผ่ลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีตำ�ากว�า 

 เป้าหมายที�กำาหนด

2. RES-4 การสร้างความร�วมม่อุกับพัันธิมิตรขัาดการเช่่�อุมโยงกันอุย�างมีประสิทธิิภาพั

3. RES-5 การพััฒนาเขัตนวัตกรรมระเบียงเศึรษฐกิจัพิัเศึษภาคตะวันอุอุก (EECi) ไม�สัมฤทธิิ�ผ่ลตาม 

 เป้าหมายที�กำาหนด

4. RES-7 การเตรียมกำาลังคนเพ่ั�อุขัับเคล่�อุน Thailand 4.0 ไม�เป็นไปตามเป้าหมายที�กำาหนด

5. RES-8 กลไกภายในไม�ส�งเสริมการขัับเคล่�อุนกลยุทธ์ิ

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

6. REO-6 กลไก Tech financing ไม�มีประสิทธิิภาพั

7. REO-7 การบ่รณาการการทำางานระหว�างเขัตนวัตกรรมกับกลุ�มภารกิจัอุ่�นไม�เข้ัมแข็ัง

8. REO-8 การส่�อุสารไม�มีประสิทธิิ ภาพั

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

9. REF-1 การขัับเคล่�อุนรายรับไม�เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

10. REC-4 เสียช่่�อุเสียงจัากผ่ลผ่ลิตวิจััยและพััฒนา
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การดำาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อม้ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวทช่. มีนโยบายด้านการเปิดเผ่ยข้ัอุม่ลขัอุงอุงค์กรตามพัระราช่บัญญัติข้ัอุม่ลขั�าวสารขัอุงราช่การ  

พั.ศึ. 2540 โดยกำาหนดให้มีศ่ึนย์บริการข้ัอุม่ลขั�าวสารสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ  

เพ่ั�อุให้ประช่าช่นมีโอุกาสรับร้่ข้ัอุม่ลขั�าวสารและการดำาเนินการต�าง ๆ  ขัอุงอุงค์กร รวมทั�ง สวทช่. ได้เข้ัาร�วมโครงการ

พััฒนาหน�วยงานต้นแบบในการจััดตั�งศ่ึนย์ข้ัอุม่ลขั�าวสารขัอุงราช่การให้เป็นหน�วยงานต้นแบบในส�วนกลางระดับ

กระทรวง (หนึ�งกระทรวงหนึ�งหน�วยงานต้นแบบ) ซึึ่�งศ่ึนย์บริการข้ัอุม่ลขั�าวสารสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และ

เทคโนโลยีแห�งช่าติ ได้รับคัดเล่อุกให้เป็นหน�วยงานต้นแบบขัอุงกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและ

นวัตกรรม ประจัำาปีงบประมาณ พั.ศึ. 2557-2559 (กระทรวงวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีในขัณะนั�น)

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สวทช่. มีผ่ลการดำาเนินงานที�สำาคัญ ดังนี� 

(1) ให้บริการข้้อม้ลข่้าวสารท่ีจัดเตรียมไว้ อุาทิ ข้ัอุม่ลประกาศึราคากลาง ประกวดราคา สอุบราคา รายช่่�อุ

ผ้่่ช่นะการเสนอุราคา สรุปผ่ลการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางรายเด่อุน ข้ัอุม่ลขั�าวสารตามเกณฑ์์มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี่�วัด

ความโปร�งใสขัอุงหน�วยงาน และข้ัอุม่ลขั�าวสารที�เกี�ยวกับโครงการวิจััยที�ใช้่เงินงบประมาณ โดยมีสถิติการเข้ัาช่มศ่ึนย์

บริการข้ัอุม่ลขั�าวสาร สวทช่. ผ่�านเว็บไซึ่ต์ https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic จัำานวน 5,814 ครั�ง (เพิั�มขึั�น

จัากปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 ร้อุยละ 82)

(2) ให้บริการตอบคำาถึามผ่าน info@nstda.or.th โดยให้บริการตอุบคำาถาม แนะนำา และช่�วยค้นคว้า

ข้ัอุม่ลทางวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ขั้อุม่ลด้านการบริการ ผ่ลงานวิจััยและพััฒนาขัอุง สวทช่.  

ตลอุดทั�งอุงค์ความร้่ด้านการเกษตร อุุตสาหกรรม และความร้่ในด้านต�าง ๆ จัำานวน 158 คำาถาม (เพิั�มขึั�นจัาก

ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 ร้อุยละ 100) จัำาแนกเป็นประเภทคำาถามได้ดังนี� วิจััยและพััฒนา 29 คำาถาม บริการวิเคราะห์/ 

ทดสอุบ 13 คำาถาม ปรึกษาอุุตสาหกรรม/การถ�ายทอุดเทคโนโลย/ีการขัอุรบัรอุงธุิรกิจั-BOI/ภาษ ี300%/การสนบัสนุน

กอุงทุนพััฒนาวิทยาศึาสตร์ฯ 15 คำาถาม และอุ่�น ๆ เช่�น อุบรม สัมมนา เยี�ยมช่ม ศึึกษาด่งาน ฝึุ่กงาน สมัครงาน  

ทุนวิจััย ทุนการศึึกษา ระเบยีบพััสด ุ(จััดซ่ึ่�อุ จััดจ้ัาง ประกวดราคา)  และบรกิารพ่ั�นที�เช่�า (Key account) 101 คำาถาม



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 103

ภาคผนวก

ก�รจัดประเภทบทคว�มท่ีตีพิมพ์ในว�รส�ร 

 จััดแบ�งตามยุทธิศึาสตร์ช่าติ 6 ด้าน ความร้่และการใช้่งาน 4 ด้าน และสาขัาและอุุตสาหกรรม 4 ด้าน 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

1    ด้านความมั�นคง 

2    ด้านการสร้างความสามารถในการแขั�งขััน

3    ด้านการพััฒนาและเสริมสร้างศัึกยภาพัทรัพัยากรมนุษย์

4    ด้านการสร้างโอุกาสและความเสมอุภาคทางสังคม

5    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพัชี่วิตที�เป็นมิตรต�อุสิ�งแวดล้อุม

6    ด้านการปรับสมดุลและพััฒนาระบบการบริหารจััดการภาครัฐ

 ตามประเภทของความร้้และการใช้งาน 

a    วิทยาศึาสตร์บริสุทธิิ�หร่อุวิทยาศึาสตร์พ่ั�นฐาน

b    การวิจััยประยุกต์เพ่ั�อุนำาผ่ลไปทดลอุงแก้ไขัอุ่�น ๆ ต�อุไป 

c    วิจััยเชิ่งปฏิบัติเพ่ั�อุมุ�งแก้ไขัปัญหาเฉพัาะเร่�อุง 

d    อุ่�น ๆ 

 ตามสาขาและอุตสาหกรรม 

M (Medical) การแพัทย์

A (Agriculture) เกษตร 

 I (Industry) อุุตสาหกรรม

O (Others) อุ่�น ๆ  



รายงานประจำาปี 2562104

บทคว�มตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ จำ�นวน 544 เรือ่ง

ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

1 3 Biotech Expression of a leptospiral leucine-rich repeat protein using a 
food-grade vector in Lactobacillus plantarum, as a strategy for vaccine 
delivery

2 c M

2 ACM Transactions on  
Multimedia Computing, 
Communications, and  
Applications (TOMM)

Interactive search or sequential browsing? a detailed analysis of the 
video browser showdown 2018

2 b O

3 ACS Applied Materials & 
Interfaces

Dual promotional effects of TiO
2
 decorated acid-treated MnO

x
 

octahedral molecular sieve catalysts for alkali-resistant reduction of NO
x

5 c O

4 ACS Applied Materials & 
Interfaces

Optics of perovskite solar cell front contacts
5 c O

5 ACS Applied Materials & 
Interfaces

Self-assembled three dimensional Bi
2
Te

3
 nanowire-PEDOT:PSS hybrid 

nanofilm network for ubiquitous thermoelectrics
2 c I

6 ACS Applied Materials & 
Interfaces

Cyclomatrix polyphosphazene porous networks with j-aggregated  
multiphthalocyanine arrays for dual-modality near-infrared  
photosensitizers

2 c I

7 ACS Medicinal Chemistry 
Letters

Hybrid inhibitors of malarial dihydrofolate reductase with dual binding 
modes that can forestall resistance

2 c M

8 Acta Chiropterologica Large dietary niche overlap of sympatric open-space foraging bats  
revealed by carbon and nitrogen stable isotopes

5 a O

9 Acta Oceanologica Sinica Monitoring of coral communities in the inner Gulf of Thailand 
influenced by the elevated seawater temperature and flooding

5 c O

10 Acta Oceanologica Sinica Diseases and compromised health states of massive Porites spp. in the 
Gulf of Thailand and the Andaman Sea

5 c O

11 Acta Tropica Proteomes of the female salivary glands of Simulium nigrogilvum and 
Simulium nodosum, the main human-biting black flies in Thailand

5 c M

12 Advances in Materials  
Science and Engineering

Development of multifunctional film for greenhouse applications in 
tropical regions

5 c O

13 Agriculture and Natural 
Resources

Genetic diversity and relationships among Lyle’s flying fox colonies in 
Thailand

5 a O

14 Agronomy Seasonal variation in diurnal photosynthesis and chlorophyll  
fluorescence of four genotypes of Cassava (Manihot esculenta Crantz) 
under irrigation conditions in a tropical savanna climate

2 c A

15 Agronomy Journal Seasonal variation in starch accumulation and starch granule size in 
cassava genotypes in a tropical savanna climate

2 c A

16 Agronomy Journal Diurnal and seasonal variations in the photosynthetic performance and 
chlorophyll fluorescence of cassava ‘Rayong 9’ under irrigated and 
rainfed conditions

2 c A

17 Agronomy Journal The impact of seasonal environments in a tropical savanna climate on 
forking, leaf area index, and biomass of cassava genotypes

2 c A

18 Agronomy-Basel Exogenous foliar application of glycine betaine to alleviate water deficit 
tolerance in two indica rice genotypes under greenhouse conditions

2 c A

19 Algal Research-Biomass 
Biofuels and Bioproducts

Magnetic–cationic cassava starch composite for harvesting Chlorella sp. 
TISTR8236

2 c A

20 Allergy Effect of tacrolimus on skin microbiome in atopic dermatitis 2 c M

21 AMB Express Systematic improvement of isobutanol production from D-xylose in 
engineered Saccharomyces cerevisiae

2 c I
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

22 American Journal of Medical 
Genetics Part C-Seminars in 
Medical Genetics

Precision medicine in Thailand
2 c M

23 American Journal of 
Primatology

Slow loris density in a fragmented, disturbed dry forest, north-east 
Thailand

5 a O

24 Anaerobe Wastewater biofilm formation on self-assembled monolayer surfaces 
using elastomeric flow cells

2 a O

25 Analyst Ultrasensitive detection of lung cancer-associated miRNAs by multiple 
primer-mediated rolling circle amplification coupled with a graphene 
oxide fluorescence-based (MPRCA-GO) sensor

2 c O

26 Analytical Biochemistry Rolling circle amplification and graphene-based sensor-on-a-chip for 
sensitive detection of serum circulating miRNAs

2 c M

27 Analytical Methods Visual colorimetric sensing system based on the self-assembly of gold 
nanorods and graphene oxide for heparin detection using a polycationic 
polymer as a molecular probe

2 c M

28 Animal Nutrition and Feed 
Technology

Effect of fermented total mixed rations differing in methane production 
potential on milk production, methane emission, ruminal fermentation, 
digestibility and performance of lactating dairy cows in Thailand

2 a A

29 Ann Allergy Asthma 
Immunol

Concordance of skin prick test and serum-specific IgE to locally 
produced component-resolved diagnostics for cockroach allergy

2 c M

30 Annals of Microbiology Acetobacter sacchari sp. nov., for a plant growth-promoting acetic acid 
bacterium isolated in Vietnam

2 c A

31 Applied Catalysis A: 
General

Simultaneous activation of copper mixed metal oxide catalysts in  
alcohols for gamma-valerolactone production from methyl levulinate

2 a I

32 Applied Catalysis B:  
Environmental

Methane dry reforming over boron nitride interface-confined and  
LDHs-derived Ni catalysts

2 a I

33 Applied Engineering in 
Agriculture

Mobile-device based image processing for rice brown planthopper  
classification and outbreak monitoring

2 c A

34 Applied Microbiology and 
Biotechnology

Identification and evaluation of novel anchoring proteins for cell 
surface display on Saccharomyces cerevisiae 2 a M

35 Applied Physics A: 
Materials Science and 
Processing

Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO
2
 

and Cu-grafted TiO
2
 in the presence of visible light illumination 2 c I

36 Applied Physics Express Enhancing violet photoluminescence of 2D perovskite thin films via 
swift cation doping and grain size reduction

2 c O

37 Applied Sciences Separation of cenospheres from lignite fly ash using acetone–water  
mixture

2 b I

38 Applied Surface Science High performance coin-cell and pouch-cell supercapacitors based on 
nitrogen-doped reduced graphene oxide electrodes with  
phenylenediamine-mediated organic electrolyte

2 b I

39 Applied Surface Science Catalytic roles of Sm
2
O

3
 dopants on ethylene oxide sensing  

mechanisms of flame-made SnO
2
 nanoparticles

2 a O

40 Applied Surface Science Roles of catalytic PtO
2
 nanoparticles on nitric oxide sensing  

mechanisms of flame-made SnO
2 
nanoparticles

2 a O

41 Applied Surface Science A MnN
4
 moiety embedded graphene as a magnetic gas sensor for CO 

detection: a first principle study
2 a I

42 Applied Surface Science Spectroscopic study on amorphous tantalum oxynitride thin films  
prepared by reactive gas-timing RF magnetron sputtering

2 b I



รายงานประจำาปี 2562106

ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

43 Applied Thermal  
Engineering

Performance and emission assessment of optimally blended  
biodiesel-diesel-ethanol in diesel engine generator

2 c I

44 Aquaculture Evidence that the whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei  
is refractory to infection by Penaeus monodon nudivirus (PmNV),  
also known as MBV

2 c A

45 Aquaculture Natural occurrence of edwardsiellosis caused by Edwardsiella ictaluri  
in farmed hybrid red tilapia (Oreochromis sp.) in Southeast Asia

2 c A

46 Aquaculture Viral infections in tilapines: More than just tilapia lake virus 2 a A

47 Aquaculture Bifunctional clove oil nanoparticles for anesthesia and anti-bacterial 
activity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

2 c M

48 Aquaculture Colorimetric detection of scale drop disease virus in asian sea bass 
using loop- mediated isothermal amplification with xylenol orange

2 c A

49 Aquaculture Double-Loop-Mediated Isothermal Amplification (D-LAMP) using  
colorimetric gold nanoparticle probe for rapid detection of infectious  
Penaeus stylirostris densovirus (PstDNV) with reduced false-positive 
results from endogenous viral elements

2 c A

50 Aquaculture Tilapia lake virus (TiLV) from Peru is genetically close to the Israeli 
isolates

2 c A

51 Aquaculture Ginger and its component shogaol inhibit Vibrio biofilm formation in 
vitro and orally protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis 
disease (AHPND)

2 c A

52 Aquaculture Potential application of CRISPR-Cas12a fluorescence assay coupled with 
rapid nucleic acid amplification for detection of white spot syndrome 
virus in shrimp

2 c A

53 Aquaculture International Retrospective diagnosis of archived marine fish experienced  
unexplained mortality reveals dual infections of Nocardia seriolae  
and Streptococcus iniae

2 c A

54 Aquaculture Research Asexual propagation of the soft corals Sinularia sp., Cladiella sp. and 
Sarcophyton sp. (Octocorallia: Alcyonacea) using different methods of 
attachment in a recirculating seawater system

5 c O

55 Arc Oral Biol Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands 
impaired by obese-insulin resistance

2 c M

56 Arc Oral Biol Reduced heart rate variability and increased saliva cortisol in patients 
with TMD

2 c M

57 Archives of Biochemistry 
and Biophysics

Crystal structure of Plasmodium falciparum adenosine deaminase 
reveals a novel binding pocket for inosine

2 a M

58 Archives of Oral Biology Salivary and serum cystatin SA levels in patients with type 2 diabetes 
mellitus or diabetic nephropathy

2 a M

59 Archives of Virology Genomic characterization and pathogenicity of porcine deltacoronavirus 
strain CHN-HG-2017 from China

2 c M

60 Archives of Virology Proteomic analysis of monkey kidney LLC-MK2 cells infected with a 
Thai strain Zika virus

2 c M

61 Asian Biomedicine Bioactivity of a sol–gel-derived hydroxyapatite coating on titanium  
implants in vitro and in vivo

2 c M

62 Asian Biomedicine Development of a point-of-care test to detect Hepatitis B virus DNA 
threshold relevant for treatment indication

2 c M

63 Asian Biomedicine Proteomics study of the antifibrotic effects of α-mangostin in a rat 
model of renal fibrosis

2 c M

64 Asian Journal of Scientific 
Research

Influence of chain extension on thermal and mechanical properties  
of injection-molded poly(L-lactide)-b-poly(ethylene Glycol)-b-poly 
(L-lactide) bioplastic

2 c I
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

65 Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology

A simple approach to identify functional antibody variable genes in 
murine hybridoma cells that coexpress aberrant kappa light transcripts 
by restriction enzyme digestion

2 a M

66 Asian Pacific Journal of 
Tropical Medicine

High resolution melting real-time PCR detect and identify filarial 
parasites in domestic cats

2 c M

67 Asian-Australasian Journal 
of Animal Sciences

Effects of dietary supplementation with different level and molecular 
weight of fungal β-glucan on performances, health and meat quality in 
broilers

2 c I

68 Basic Research in  
Cardiology

Vagus nerve stimulation exerts cardioprotection against myocardial  
ischemia/reperfusion injury predominantly through its efferent vagal 
fibers

2 b M

69 Biochemical and Biophysical 
Research Communications

Lipid phase influences the binding of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 
toxin on model lipid membranes

2 a A

70 Biochemical and Biophysical 
Research Communications

Regulation of periostin expression by Notch signaling in hepatocytes 
and liver cancer cell lines.

2 a M

71 Biochemical Pharmacology A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential  
therapy of secretory diarrheas

2 c M

72 Biochim Biophys Acta Renal outcomes with sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, 
dapagliflozin, in obese insulin-resistant model

2 a M

73 Biochimica Et Biophysica  
Acta-Proteins and Proteomics

Analysis of cellular proteome changes in response to ZIKV NS2B-NS3 
protease expression

2 a M

74 Biologia Paclobutrazol mitigates salt stress in indica rice seedlings by enhancing 
glutathione metabolism and glyoxalase system

2 a A

75 Biomacromolecules Enzyme-immobilized chitosan nanoparticles as environmentally friendly 
and highly effective antimicrobial agents

2 c M

76 BioMed Research  
International

Genome-wide identification of putative micrornas in cassava (Manihot 
esculenta Crantz) and their functional landscape in cellular regulation

2 a A

77 Biomedicine &  
Pharmacotherapy

The effects of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors 
on lipid metabolism and cardiovascular function

2 a M

78 Biomedicine &  
Pharmacotherapy

FGF21 and DPP-4 inhibitor equally prevents cognitive decline in obese 
rats

2 a M

79 Biomedicine and  
Pharmacotherapy

Green tea extract modulates oxidative tissue injury in beta-thalassemic 
mice by chelation of redox iron and inhibition of lipid peroxidation

2 a M

80 Biomedicine &  
Pharmacotherapy;

A proteomic analysis of the anti-dengue virus activity of  
andrographolide

2 c M

81 Biomolecules Serum apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1 (apex1) level  
as a potential biomarker of cholangiocarcinoma

2 c M

82 Biomolecules Cytochalasans act as inhibitors of biofilm formation of Staphylococcus 
aureus

2 c O

83 Biomolecules Crinamine Induces apoptosis and inhibits proliferation, migration, and 
angiogenesis in cervical cancer siha cells

2 c M

84 Biomolecules The effect of cytochalasans on the actin cytoskeleton of eukaryotic 
cells and preliminary structure–activity relationships

2 a O

85 Bioorganic & Medicinal 
Chemistry journal homepage:

Asperidines A–C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the  
soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178

2 a A

86 Bioresource Technology Evaluation of combined semi-humid chemo-mechanical pretreatment 
of lignocellulosic biomass in energy efficiency and waste generation

2 c O

87 BioResources The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of 
cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) bark

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

88 Biosci Rep Increased sympathovagal imbalance evaluated by heart rate variability 
is associated with decreased cardiac-T2* MRI and left function in  
transfusion-dependent thalassemia patients

2 c M

89 Biosensors and  
Bioelectronics

Point-of-care rapid detection of Vibrio parahaemolyticus in seafood 
using loop-mediated isothermal amplification and graphene-based 
screen-printed electrochemical sensor

2 c M

90 Biotechnology and  
Applied Biochemistry

Photostable methylene blue-loaded silica particles used as label for 
immunosorbent assay of Salmonella Typhimurium

2 c I

91 BMC Biochemistry Application of WST-8 based colorimetric NAD(P)H detection for  
quantitative dehydrogenase assays

2 a O

92 BMC Genetics Subcongenic analysis of a quantitative trait locus affecting body weight 
and glucose metabolism in zinc transporter 7 (znt7)- knockout mice

2 a M

93 BMC Infectious Diseases Comparative effectiveness of anti-viral drugs with dual activity for 
treating hepatitis B and HIV co-infected patients: a network  
meta-analysis

2 c M

94 BMC Microbiology Shotgun metagenomic sequencing from Manao-Pee cave, Thailand, 
reveals insight into the microbial community structure and its 
metabolic potential

2 a A

95 BMC Veterinary Research Antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from diseased 
pigs, asymptomatic pigs, and human patients in Thailand

2 c M

96 Brazilian Journal of Poultry 
Science

Comparison of physicochemical and functional properties of chicken 
and duck egg albumens

2 a A

97 Bulletin of the Chemical 
Society of Japan

Layered titanates (Na
2
Ti

3
O

7
 and Cs

2
Ti

5
O

11
) as very high capacity  

adsorbents of cadmium(II)
2 c O

98 Bulletin of the Chemical 
Society of Japan

Hydrophilic internal pore and hydrophobic particle surface of 
organically modified mesoporous silica particle to host photochromic 
molecules

2 c I

99 Bulletin of the Chemical 
Society of Japan

The improved stability of molecular guests by the confinement into 
nanospaces

2 a O

100 Canadian Journal of 
Diabetes

Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor vildagliptin improves trabecular bone 
mineral density and microstructure in obese-insulin-resistant rats

2 c M

101 Cancer Genetic Aberration Analysis in Thai Colorectal Adenoma and Early-Stage 
Adenocarcinoma Patients by Whole-Exome Sequencing

2 c M

102 Cardiovascular Diabetology Potential mechanisms responsible for cardioprotective effects of  
sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors

2 c M

103 Catalysis Science &  
Technology

Role of Sn promoter in Ni/Al
2
 O

3
 catalyst for the deoxygenation of 

stearic acid and coke formation: experimental and theoretical studies
2 c I

104 Catalysts Catalytic behaviors of supported Cu, Ni, and Co phosphide catalysts for 
deoxygenation of oleic acid

2 c I

105 Cell Calcium Effects of iron chelator deferiprone and T-type calcium channel blocker 
efonidipine on cardiac function and Ca2+ regulation in iron-overloaded 
thalassemic mice

2 a M

106 Cellular and Molecular Life 
Sciences

Roles of melatonin and its receptors in cardiac ischemia-reperfusion 
injury

2 a M

107 Cement and Concrete 
Composites

Water resistant blended cements containing flue-gas desulfurization 
gypsum, Portland cement and fly ash for structural applications

2 a I

108 Ceramics International Significantly enhanced dielectric permittivity and suppressed dielectric 
loss in Na

1/2
Bi

1/2
Cu

3
Ti

4
O

12
/poly(vinylidene fluoride) nanocomposites

2 a O

109 Chembiochem Identification of a hotspot residue for improving the thermostability of  
a flavin-dependent monooxygenase

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

110 ChemCatChem Lewis acid catalysis of Nb
2
O

5
 for reactions of carboxylic acid derivatives 

in the presence of basic inhibitors
2 a I

111 Chemical Engineering and 
Processing

Performance comparison of different membrane reactors for combined 
methanol synthesis and biogas upgrading

2 a I

112 Chemical Engineering 
Journal

Understanding the role of Ru dopant on selective catalytic reduction  
of NO with NH

3
 over Ru-doped CeO

2
 catalyst

2 a I

113 Chemical Engineering 
Journal

Insight into the ultrasonication of graphene oxide with strong changes 
 in its properties and performance for adsorption applications

2 c O

114 Chemical Engineering 
Journal

Promotional effects of Fe on manganese oxide octahedral molecular 
sieves for alkali-resistant catalytic reduction of NO

x
: XAFS and in situ 

DRIFTs study
2 c O

115 Chemistry Letters Natural colorimetric sensor from sappanwood for turn-on selective Fe2+ 
detection in aqueous media and its application in water and  
pharmaceutical samples

2 c M

116 Chemistry of Materials Control of a dual-cross-linked boron nitride framework and  
the optimized design of the thermal conductive network for  
its thermoresponsive polymeric composites

2 c I

117 ChemistrySelect Ni-based catalysts for hydrogen production from ammonia  
decomposition: effect of dopants and urine application

2 c I

118 ChemNanoMat Enhancing high humidity stability of quasi-2D perovskite thin films 
through mixed cation doping and solvent engineering

2 c O

119 Chemosphere Structure, dissolution, and plant uptake of ferrous/zinc phosphates 2 a O

120 Chemosphere Effect of hydraulic retention time on micropollutant biodegradation in 
activated sludge system augmented with acclimatized sludge treating 
low-micropollutants wastewater

5 c O

121 Chiang Mai Journal of 
Science

Development of polymorphic microsatellites in white scar oyster  
Crassostrea belcheri

2 c A

122 Chiang Mai Journal of 
Science

Identifying a DELLA gene as a height controlling gene in oil palm
2 c A

123 Chiang Mai Journal of 
Science

Development of aromatic glutinous rice for rainfed lowland areas  
by marker assisted selection

2 c A

124 Chiang Mai Journal of 
Science

Superior properties and structural analysis of geopolymer synthesized 
from red clay

2 c O

125 Clinical Genetics ADAMTSL1 and mandibular prognathism 2 a O

126 Clinical Interventions in 
Aging

A game-based neurofeedback training system to enhance cognitive 
performance in healthy elderly subjects and in patients with amnestic 
mild cognitive impairment.

2 c M

127 Clinical Science Probiotic Lactobacillus paracasei HII01 protects rats against  
obese-insulin resistance-induced kidney injury and impaired renal 
organic anion transporter 3 (Oat3) function

2 c M

128 Clinical Science Differential temporal inhibition of mitochondrial fission by Mdivi-1 
exerts effective cardioprotection in cardiac ischemia/reperfusion injury

2 c M

129 Colloid and Interface  
Science Communications

Importance of solvent singularity on the formation of highly uniform  
hexagonal close packed (HCP) colloidal monolayers during spin coating

2 c O

130 Colloids and Surfaces 
A-Physicochemical and 
Engineering Aspects

Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of  
ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storage 2 c A

131 Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces

PMMA particles coated with chitosan-silver nanoparticles as a dual 
antibacterial modifier for natural rubber latex films

2 c M
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

132 Coloration Technology Polydopamine-coated silk yarn for improving the light fastness of natural 
dyes

2 c I

133 Coloration Technology A kinetic and thermodynamic study of lac dye adsorption on silk yarn 
coated with microcrystalline chitosan

2 c I

134 Computational Biology and 
Chemistry

The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through 
a virtual tripeptide-constructing library

2 a O

135 Computer Physics  
Communications

Shift/collapse on neighbor list (SC-NBL): fast evaluation of dynamic 
many-body potentials in molecular dynamics simulations

2 a O

136 Computers & Chemical 
Engineering

Integration of the biorefinery concept for the development of  
sustainable processes for pulp and paper industry

2 a I

137 Condor Nesting near road edges improves nest success and post-fledging 
survival of White-rumped Shamas (Copsychus malabaricus) in 
northeastern Thailand

5 a O

138 Construction and Building 
Materials

Reaction mechanisms of calcined kaolin processing waste-based  
geopolymgeopolymers in the presence of low alkali activator solution

2 a I

139 Corrosion Characterization of rust formed on structural carbon and weathering 
steels exposed to tropical climate of thailand

2 c I

140 Crop Protection Occurrence and distribution of begomoviruses infecting tomatoes,  
peppers and cucurbits in Thailand

2 c A

141 Crop Science Cassava growth analysis of production during the off-season of paddy rice 2 c A

142 Crustaceana Reproductive status and burrow characteristics of females of the fiddler 
crab Tubuca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) in southern 
Thailand

5 a A

143 Current Applied Physics Oblique angle deposition of nanocolumnar TiZrN films via reactive  
magnetron co-sputtering technique: the influence of the Zr target 
powers

2 a I

144 Current Microbiology Tyrosine-776 of Vip3Aa64 from Bacillus thuringiensis is important for 
retained larvicidal activity during high-temperature storage

2 a O

145 Current Microbiology Biosurfactant-producing capability and prediction of functional genes 
potentially beneficial to microbial enhanced oil recovery in indigenous 
bacterial communities of an onshore oil reservoir

2 a O

146 Current Opinion in Food 
Science

Metabolomics for rice quality and traceability: feasibility and future 
aspects

2 a O

147 Current Topics in Medicinal 
Chemistry

Recent progress in the development of HIV-1 entry inhibitors: from 
small molecules to potent anti-HIV agents

2 c M

148 Dermatologic Surgery Efficacy of 1,550-nm erbium-glass fractional laser treatment and its  
effect on the expression of insulin-like growth factor 1 and  
Wnt/β-catenin in androgenetic alopecia.

2 c M

149 Desalination and Water 
Treatment

Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor 
effluent treating landfill leachate treatment under various pH 
conditions

2 a O

150 Desalination and Water 
Treatment

Using Cyperus alternifolius for treating ink factory wastewater:  
effect of microbial communities in the system

2 c I

151 Developmental and  
Comparative Immunology

Litopenaeus vannamei heat shock protein 70 (LvHSP70) enhances  
resistance to a strain of Vibrio parahaemolyticus, which can cause 
acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), by activating shrimp 
immunity

2 c A

152 Developmental and  
Comparative Immunology

Mendelian inheritance of endogenous viral elements (EVE) of white 
spot syndrome virus (WSSV) in shrimp

2 a A
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

153 Developmental and  
Comparative Immunology

Heat shock protein 70 from Litopenaeus vannamei (LvHSP70) is 
involved in the innate immune response against white spot syndrome 
virus (WSSV) infection

2 a A

154 Diabetes and Vascular 
Disease Research

Increased plasma FGF21 level as an early biomarker for insulin 
resistance and metabolic disturbance in obese insulin-resistant rats

2 c M

155 Diabetes, Obesity and 
Metabolism

Dapagliflozin, a SGLT2 inhibitor, slows the progression of renal  
complications through the suppression of renal inflammation, ER stress,  
and apoptosis in pre-diabetic rats

2 c M

156 Diamond and Related 
Materials

Divergent mechanisms for thermal reduction of graphene oxide and 
their highly different ion affinities

2 a I

157 EBioMedicine Possible roles of mitochondrial dynamics and the effects of  
pharmacological interventions in chemoresistant ovarian cancer

2 a M

158 Ecological Research High macrophyte canopy complexity enhances sediment retention and 
carbon storage in coastal vegetation meadows at Tangkhen Bay, Phuket, 
Southern Thailand

2 a O

159 Ecological Research The contribution of allochthonous and autochthonous materials to 
organic carbon in coastal sediment: a case study from Thangken bay, 
Phuket, Thailand

2 a O

160 Electroanalysis Glycated albumin measurement using an electrochemical aptasensor 
for screening and monitoring of diabetes mellitus

2 c M

161 Electrochimica Acta Sulfur diffusion of hydrogen sulfide contaminants to cathode in a  
micro-tubular solid oxide fuel cell

2 a I

162 Endocr Connect Comparisons of the oxidative stress biomarkers level in GDM and  
non-GDM among Thai-population: cohort study

2 a M

163 Energy Conversion and 
Management

Multi-objective optimization of sorption enhanced steam biomass  
gasification with solid oxide fuel cell

2 c O

164 Energy Conversion and 
Management

Assessment of heat-to-power ratio in a bio-oil sorption enhanced steam 
reforming and solid oxide fuel cell system

2 c O

165 Energy Policy Challenges and pitfalls in implementing Thailand’s ethanol plan:  
integrated policy coherence and gap analysis

2 d I

166 Energy Procedia An optimization of the components and operating conditions of a 
pre-cooling system for tubular ice making machines

2 b I

167 Energy Sources Part 
A-Recovery Utilization and 
Environmental Effects

Oxidation stability of biodiesel fuel produced from Jatropha Curcas L 
using Rancimat and PetroOXY method 2 b O

168 Engineering Failure Analysis Hydrogen assisted cracking of an AISI 321 stainless steel seamless pipe 
exposed to hydrogen-containing hot gas at high pressure

2 c I

169 Environmental Engineering 
Science

Water–energy–food nexus of sugarcane production in Ethiopia
2 b A

170 Environmental Science 
and Pollution Research

Metagenomic insights into microbial diversity in a groundwater basin 
impacted by a variety of anthropogenic activities

2 a O

171 Equine Veterinary Journal Searching for serum protein markers of equine squamous gastric disease 
using gel electrophoresis and mass spectrometry

2 b M

172 EUR J PHARMACOL Combined iron chelator and T-type calcium channel blocker exerts 
greater efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overload 
thalassemic mice

2 c M

173 European journal of lipid 
science and technology

Conjugated autoxidizable triene-based (CAT and apoCAT) assays:  
their practical application for screening of crude plant extracts with  
antioxidant functions in relevant to oil-in-water emulsions

2 a O
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ประเภท
ความร้้

สาข้า

174 European Journal of  
Pharmacology

An agonist of a zinc-sensing receptor GPR39 enhances tight junction 
assembly in intestinal epithelial cells via an AMPK-dependent 
mechanism

2 a M

175 Experimental Biology and 
Medicine

Acute toxicity and teratogenicity of α-mangostin in zebrafish embryos
2 a M

176 Experimental Gerontology Both oophorectomy and obesity impaired solely hippocampal- 
dependent memory via increased hippocampal dysfunction

2 a M

177 Experimental Gerontology Estrogen deprivation aggravates cardiometabolic dysfunction  
in obese-insulin resistant rats through the impairment of cardiac  
mitochondrial dynamics

2 a M

178 Experimental Gerontology Role of D-galactose-induced brain aging and its potential used  
for therapeutic interventions

2 c M

179 Experimental Parasitology Anti-infective activities of 11 plants species used in traditional medicine 
in Malaysia

2 c M

180 Experimental Parasitology Immunome and immune complex-forming components of  
Brugia malayi identified by microfilaremic human sera

2 a M

181 Expert Review of  
Hematology

Diagnosis and treatment of cardiac iron overload in transfusion-dependent  
thalassemia patients

2 c M

182 Expert Review of Vaccines Measles-vectored vaccine approaches against viral infections:  
a focus on Chikungunya

2 c M

183 Expert Systems with 
Applications

Recognition of similar characters using gradient features of  
discriminative regions

2 a O

184 FEMS Microbiology Letters A novel sucrose-based expression system for heterologous proteins 
expression in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea  
thermomethanolica

2 b O

185 FEMS Microbiology Letters Sucrose-inducible heterologous expression of phytase in high cell 
density cultivation of the thermotolerant methylotrophic yeast 
Ogataea thermomethanolica

2 a O

186 FEMS Yeast Research The Suhomyces clade: from single isolate to multiple species to  
disintegrating sex loci

2 a O

187 FEMS Yeast Research Elucidating cellular mechanisms of Saccharomyces cerevisiae tolerant 
to combined lignocellulosic-derived inhibitors using high-throughput  
phenotyping and multiomics analyses

2 b O

188 Fibers and Polymers Metal-free dyeing of cotton fabric using mangrove bark polyphenols via 
azoic dyeing

2 b I

189 Fish and Shellfish  
Immunology

Molecular isolation and characterization of a spätzle gene from  
Macrobrachium rosenbergii

2 a O

190 Fish and Shellfish  
Immunology

Ethanolic extract of red seaweed Gracilaria fisheri and furanone 
eradicate Vibrio harveyi and Vibrio parahaemolyticus biofilms and 
ameliorate the bacterial infection in shrimp

2 c A

191 Fish and Shellfish  
Immunology

Cell surface transglutaminase required for nodavirus entry into 
freshwater prawn hemocytes

2 c A

192 Fish and Shellfish  
Immunology

Effects of Bacillus aryabhattai TBRC8450 on vibriosis resistance and  
immune enhancement in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei

2 c A

193 Fish and Shellfish  
Immunology

The potential of mucoadhesive polymer in enhancing efficacy of direct 
immersion vaccination against Flavobacterium columnare infection in 
tilapia

2 c A

194 Fish and Shellfish  
Immunology

The hematopoietic organ of Macrobrachium rosenbergii: structure,  
organization and immune status

2 b O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

195 Fisheries Research Genetic diversity of symbiodiniaceae associated with Porites lutea and 
Pocillopora damicornis in the Gulf of Thailand inferred from nucleotide 
sequences of internal transcribed spacer-2

2 a O

196 Fitoterapia Antimicrobial drimane – phthalide derivatives from Hypoxylon fendleri 
BCC32408

2 c M

197 Fitoterapia Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi  
Simplicillium lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 
and PSU-H261

2 a O

198 Food Chemistry Cold plasma treatment to improve germination and enhance the  
bioactive phytochemical content of germinated brown rice

2 c A

199 Food Control DNA-based bead array technology for simultaneous identification  
of eleven foodborne pathogens in chicken meat

2 c A

200 Food Research  
International

Dynamics of biogenic amines and bacterial communities in a Thai  
fermented pork product Nham

2 c A

201 Free Rad Biol Med Diacerein alleviates kidney injury through attenuating inflammation and 
oxidative stress in obese insulin-resistant rats

2 c M

202 Free Rad Res Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in  
trigeminal neuralgia

2 a O

203 Free Rad Res A combination of an iron chelator with an antioxidant exerts greater  
efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overload  
thalassemic mice

2 c M

204 Front Endocrinol Links between obese-induced brain insulin resistance,  
brain mitochondrial dysfunction and dementia

2 c M

205 Frontiers in Cell and  
Developmental Biology

Immunomodulatory roles of cell cycle regulators
2 a O

206 Frontiers in Immunology Penaeus monodon IKKs participate in regulation of cytokine-like system 
and antiviral responses of innate immune system

2 c A

207 Frontiers in Immunology A cytosolic sensor, PmDDX41, binds double stranded-DNA and triggers 
the activation of an innate antiviral response in the shrimp Penaeus 
monodon via the STING-dependent signaling pathway

2 c A

208 Frontiers in Marine Science Microbial and small eukaryotes associated with reefs in the upper Gulf 
of Thailand

2 a O

209 Frontiers in Marine Science Spatial and seasonal variability of reef bacterial communities  
in the upper Gulf of Thailand

2 a O

210 Frontiers in Marine Science Marine bacterial diversity in coastal Sichang Island, the upper Gulf of 
Thailand, in 2011 wet season

2 a O

211 Frontiers in Marine Science Toward a coordinated global observing system for seagrasses and 
marine macroalgae

2 a O

212 Frontiers in Microbiology Zymomonas mobilis biofilm reactor for ethanol production using rice 
straw hydrolysate under continuous and repeated batch processes

2 a O

213 Frontiers in Veterinary 
Science

PEDV and PDCoV pathogenesis: the interplay between host innate  
immune responses and porcine enteric coronaviruses

2 a M

214 Fuel Development of SO
4
2−–ZrO

2
 acid catalysts admixed with  

a CuO-ZnO-ZrO
2 
catalyst for CO

2
 hydrogenation to dimethyl ether

2 c I

215 Fuel Combustion and emission characteristics investigation of  
diesel-ethanol-biodiesel blended fuels in a compression-ignition engine 
and benefit analysis

2 c O

216 Fungal Diversity An online resource for marine fungi 2 b O
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ประเภท
ความร้้

สาข้า

217 Gastroenterology 685 – computer-assisted ultrasonographic image analysis for  
differentiation between hepatocellular carcinoma (HCC) and benign 
focal liver lesions

2 c M

218 Gene Reengineering lipid biosynthetic pathways of Aspergillus oryzae for  
enhanced production of γ-linolenic acid and dihomo-γ-linolenic acid

2 b I

219 Gene Morphologically engineered strain of Aspergillus oryzae as a cell chassis 
for production development of functional lipids

2 b I

220 Genes Comparison between the transcriptomes of ‘KDML105’ rice and  
a salt-tolerant chromosome segment substitution line

2 b A

221 Genomics Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin  
production of Cordyceps militaris identified by comparative  
transcriptome analysis

2 a A

222 Genomics Rice height QTLs in KDML105 chromosome segment substitution lines 2 a A

223 Gerontology Testosterone deprivation aggravates left-ventricular dysfunction in male 
obese-insulin resistant rats via impairing cardiac mitochondrial function 
and dynamics proteins

2 a M

224 Global Ecology and  
Conservation

Effects of roadside edge on nest predators and nest survival of  
Asian tropical forest birds

5 a O

225 Global Ecology and  
Conservation

Abundance estimation from multiple data types for group-living 
animals: an example using dhole (Cuon alpinus).

2 a O

226 Heart Failure Reviews Involvement of cytosolic and mitochondrial iron in iron overload  
cardiomyopathy: an update

2 a M

227 Hepatology Dependency of cholangiocarcinoma on cyclin D-dependent kinase 
activity

2 a M

228 Hepatology Research Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein 
level as a diagnostic marker of hepatitis B virus-related hepatocellular 
carcinoma

2 c M

229 Horticulture Journal Physiological, organic and inorganic biochemical changes in the leaves 
of elephant ear (Colocasia esculenta Schott var. aquatillis)

2 a A

230 IEEE Transactions on 
Dependable and Secure 
Computing (IEEE TDSC)

Leveraging network functions virtualization orchestrators to achieve 
software-defined access control in the clouds 2 c O

231 IET Electric Power  
Applications

Eliminating starting hesitation for reliable operation of switched  
reluctance motor without machine parameters for light electric vehicle 
applications

2 c O

232 Industrial & Engineering 
Chemistry Research

Preparation and electrochemical properties of the spongelike melamine 
formaldehyde-poly(vinyl alcohol)/LiFePO

4
 porous composite as the 

lithium-battery cathode
2 b I

233 Industrial & Engineering 
Chemistry Research

Review on synthesis of colloidal hollow particles and their applications
2 a I

234 Industrial Crops and 
Products

Fractionation of sugarcane trash by oxalic-acid catalyzed glycerol-based 
organosolv followed by mild solvent delignification

2 c A

235 Inorganic Chemistry In situ XAFS probing phase evolution of CuFe
2
O

4
 in nano-space  

confinement
2 a O

236 Inorganic Chemistry Unsaturated Mn(II)-centered [Mn(BDC)]
n
 metal-organic framework  

with strong water binding ability and its potential for dehydration  
of an ethanol/water mixture

2 a O

237 Integrated Ferroelectrics Structural study of (1-x)BNKLT-xBZT ceramics using XRD,  
Raman spectroscopy and XAS

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

238 International Journal of 
Agriculture and Biology

Photosynthetic parameters and biomass recovery of a rice chromosome 
segment substitution line with a ‘KDML 105’ genetic background under 
drought conditions

2 c A

239 International Journal of 
Antimicrobial Agents

Comparisons of whole-genome sequencing and phenotypic drug  
susceptibility testing for Mycobacterium tuberculosis causing MDR-TB 
and XDR-TB in Thailand

2 a M

240 International Journal of 
Biological Macromolecules

Comparison of the effects of calcied green macroalga (Halimeda  
macroloba Decaisne) and commercial CaCO

3
 on the properties of  

composite starch foam trays
2 a O

241 International Journal of 
Biological Macromolecules

Effect of xylanase-assisted pretreatment on the properties of cellulose 
and regenerated cellulose films from sugarcane bagasse

2 c A

242 International Journal of 
Biological Macromolecules

Anionic trypsin from the spleen of albacore tuna (Thunnus alalunga): 
purification, biochemical properties and its application for proteolytic 
degradation of fish muscle

2 a O

243 International Journal of 
Electrochemical Science

A screen printed graphene based electrochemical sensor for single drop 
analysis of hydroquinone in cosmetic products

2 c O

244 International Journal of 
Environmental Analytical 
Chemistry

Use of unmodified silver nanoparticles (AgNPs) as colorimetric Hg(II)  
sensor: a new approach to sensitive and high sample throughput  
determination of Hg(II) under high influence of ionic suppression

2 a O

245 International Journal of 
Food Microbiology

Core genome sequence analysis to characterize Salmonella enterica 
serovar Rissen ST469 from a swine production chain

2 c A

246 International Journal of 
Heat and Mass Transfer

Non-equilibrium numerical modeling for combustion of LPG within 
porous media

2 a I

247 International Journal of 
Hydrogen Energy

Hydrogen storage performance of platinum supported carbon 
nanohorns: A DFT study of reaction mechanisms, thermodynamics,  
and kinetics

2 a I

248 International Journal of 
Infectious Diseases (IJID)

Aedes larvae surveillance system on smartphones and algorithms
2 c M

249 International Journal of 
Materials and Product 
Technology

Improving corrosion resistance in sintered 304L stainless steel  
using shot blasting 2 a I

250 International Journal of 
Medical Sciences

Revisiting the cardioprotective effects of acetylcholine receptor 
activation against myocardial ischemia/reperfusion injury

2 c M

251 International Journal of 
Molecular Sciences

Cholesterol increases lipid binding rate and changes binding behavior  
of Bacillus thuringiensis cytolytic protein 

2 a O

252 International Journal of 
Oncology

Secretory high-mobility group box 1 protein affects regulatory T cell 
differentiation in neuroblastoma microenvironment in vitro

2 a M

253 International Journal of 
Oncology

Protein profling of osteosarcoma tissue and soft callus unveils 
activation of the unfolded protein response pathway

2 a M

254 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Gordonia sediminis sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove 
sediment 2 a O

255 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Jiangella endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated 
from the rhizome of Kaempferia elegans 2 a O

256 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Microbispora soli sp. nov., isolated from soil of a hot spring
2 a O

257 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Thermocatellispora soli sp. nov., isolated from hot spring soil
2 a O
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สาข้า

258 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Candida xylosifermentans sp. nov., a d-xylose-fermenting yeast species 
isolated in Thailand 2 a O

259 International Journal of 
Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Lentibacillus lipolyticus sp. nov., a moderately halophilic bacterium 
isolated from shrimp paste (Ka-pi) 2 a O

260 J Matern Fetal Neonatal 
Med

Fetal hemoglobin Bart’s hydrops fetalis: pathophysiology,  
prenatal diagnosis and possibility of intrauterine treatment

2 a M

261 Japanese Journal of  
Applied Physics

Gold nanoparticles decorated zinc oxide nanorods as electrodes for  
a highly sensitive non-enzymatic electrochemical glucose detection

2 b M

262 Japanese Journal of  
Applied Physics

Modification of a photoanode by means of localized surface plasmon 
resonance from Au nanoparticles decorated on ZnO nanorods for  
photoelectrochemical applications

2 a O

263 Japanese Journal of  
Applied Physics

A tunable thermal switching device based on Joule heating-induced  
metal– insulator transition in VO

2
 thin films via an external electric field

2 c O

264 JMIR mHealth and uHealth A mobile-based patient-centric passive system for guiding patients 
through the hospital workflow: design and development

2 a M

265 JMIR mHealth and uHealth A tablet-based mobile hearing screening system for preschoolers: 
design and validation study

2 a M

266 Journal of Alloys and 
Compounds

Stability of La dopants in NaTaO
3
 photocatalysts

2 a O

267 Journal of Alloys and 
Compounds

Microstructure and ferroelectric properties under various temperatures 
of (1 – x)Pb(Zr

0.52
Ti

0.48
)O

3
 -xCa

3
Co

4
O

9
 composite materials

2 a O

268 Journal of Alloys and 
Compounds

Microstructure and elevated temperature mechanical properties of  
a direct-chill cast AA4032 alloy with copper and erbium additions

2 a O

269 Journal of Alzheimer’s 
Disease

Humanin exerts neuroprotection during cardiac I/R injury
2 a M

270 Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis

In situ catalytic pyrolysis of Jatropha wastes using ZSM-5 from  
hydrothermal alkaline fusion of fly ash

2 a O

271 Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis

Pyrolysis of Millettia (Pongamia) pinnata waste for bio-oil production 
using a fly ash derived ZSM-5 catalyst

2 c O

272 Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis

Selective aromatic formation from catalytic fast pyrolysis of Jatropha 
residues using ZSM-5 prepared by microwave-assisted synthesis

2 c O

273 Journal of Applied  
Electrochemistry

A high-performance, disposable screen-printed carbon electrode 
modified with multi-walled carbon nanotubes/graphene for  
ultratrace level electrochemical sensors

2 c O

274 Journal of Applied  
Polymer Science

Composites of poly(lactic acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) 
blend with wood fiber and wollastonite: physical properties, 
morphology, and biodegradability

2 a O

275 Journal of Biological 
Chemistry

A flap motif in human serine hydroxymethyl transferase is important for 
structural stabilization, ligand binding, and control of product release

2 a O

276 Journal of Biomaterials 
Applications

Analysis of sequential dual immobilization of type I collagen and BMP-2 
short peptides on hydrolyzed poly(buthylene succinate)/β-tricalcium 
phosphate composites for bone tissue engineering

2 c M

277 Journal of Biomolecular 
Structure and Dynamics

Glycan binding and specificity of viral influenza neuraminidases by 
classical molecular dynamics and replica exchange molecular dynamics 
simulations

2 a M

278 Journal of Bioscience and 
Bioengineering

Synthesis and characterization of Ogataea thermomethanolica alcohol 
oxidase immobilized on barium ferrite magnetic microparticles

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

279 Journal of Bioscience and 
Bioengineering

Designing cellulolytic enzyme systems for biorefinery: from nature to 
application

2 c I

280 Journal of Bone Oncology Endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29) as a novel prognostic marker 
and tumor suppressor in osteosarcoma

2 a M

281 Journal of Cell  
Communication and 
Signaling

NOTCH1 regulates the viability of cholangiocarcinoma cells via 14-3-3 
theta 2 a M

282 Journal of Cellular and 
Molecular Medicine

Effects of D-galactose induced ageing on the heart and its potential 
interventions

2 c M

283 Journal of Cellular  
Biochemistry

Cell-penetrable nanobodies (transbodies) that inhibit the tyrosine 
kinase activity of EGFR leading to the impediment of human lung  
adenocarcinoma cell motility and survival

2 a M

284 Journal of Cellular  
Physiology

Effects of biphasic and monophasic electrical stimulation on  
mitochondrial dynamics, cell apoptosis and cell proliferation

2 a O

285 Journal of Cellular  
Physiology

Roles of lipocalin 2 and adiponectin in iron overload cardiomyopathy
2 c M

286 Journal of Cellular  
Physiology

Effects of electrical stimulation on cell proliferation and apoptosis
2 a O

287 Journal of Cereal Science Influence of addition of extruded rice flour on preparation and quality 
of fresh gluten-free yellow alkaline noodles

2 c A

288 Journal of Chemical  
Technology and  
Biotechnology

Composite membranes of graphene oxide for CO
2
/CH

4
 separation

2 a O

289 Journal of Chemical  
Technology and  
Biotechnology

Photoautotrophic cultivation of Chlorococcum humicola in stirred tank 
and airlift photobioreactors under different light settings and light  
supplying strategies for biomass and carotenoid production

2 a O

290 Journal of Chemical  
Technology and  
Biotechnology

Impact of EPS and chitosan combination on enhancement of anaerobic 
granule quality during simultaneous microbial adaptation and 
granulation

2 a O

291 Journal of Cleaner  
Production

Incorporation of hydrogen by-product from NaOCH
3
 production  

for methanol synthesis via CO
2
 hydrogenation: process analysis and  

economic evaluation
2 a O

292 Journal of Cleaner  
Production

A life cycle assessment of intermediate rubber products in Thailand 
from the product environmental footprint perspective

2 a O

293 Journal of Crystal Growth Anti-phase domain induced morphological differences of  
self-assembled InSb/GaAs quantum dots grown on (0 0 1) Ge substrate

2 a O

294 Journal of Crystal Growth Study on Raman spectroscopy of InSb nano-stripes grown on GaSb 
substrate by molecular beam epitaxy and their Raman peak shift with 
magnetic field

2 a O

295 Journal of Crystal Growth InSb/InAs quantum nano-stripes grown by molecular beam epitaxy and 
its photoluminescence at mid-infrared wavelength

2 a O

296 Journal of Dental Research Head and neck cancer immunotherapy beyond the checkpoint 
blockade

2 a M

297 Journal of Dispersion  
Science and Technology

Controllable synthesis of mesoporous magnetite/activated carbon  
composites as efficient adsorbents for hexavalent chromium remova

2 a O

298 Journal of Ecology Patterns of nitrogen-fixing tree abundance in forests across Asia and 
America

5 a O

299 Journal of Electroanalytical 
Chemistry

A direct and sensitive electrochemical sensing platform based on ionic 
liquid functionalized graphene nanoplatelets for the detection of  
bisphenol A

2 a O
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300 Journal of Electronic 
Materials

Size-independent unipolar and bipolar resistive switching behaviors  
in ZnO nanowires

2 a O

301 Journal of Electronic 
Materials

The effect of Ni and Bi additions on the solderability of Sn-0.7Cu solder 
coatings

2 a O

302 Journal of Endocrinology Prebiotic prevents impaired kidney and renal Oat3 functions in obese 
rats

2 a M

303 Journal of Endocrinology Cardioprotection of dapagliflozin and vildagliptin in cardiac reperfusion 
injury rats

2 a M

304 Journal of Energy Storage Activated carbon derived from coconut coir pith as high performance 
supercapacitor electrode material

2 a O

305 Journal of Environmental 
Engineering

Fabrication of water-based TiO
2
-coated pleated synthetic fiber toward 

photocatalytic oxidation of VOCs and CO for indoor air quality 
improvement

2 a O

306 Journal of Environmental 
Management

Thermo-kinetics and product analysis of the catalytic pyrolysis of  
Pongamia residual cake

2 a I

307 Journal of Enzyme 
Inhibition and Medicinal 
Chemistry

Computational screening of chalcones acting against topoisomerase IIα 
and their cytotoxicity towards cancer cell lines 2 a M

308 Journal of Fish Diseases Mortality from scale drop disease in farmed Lates calcarifer in 
Southeast Asia

2 a A

309 Journal of Food Processing 
and Preservation

Probiotic potential of Lactobacillus paraplantarum BT-11 isolated  
from raw buffalo (Bubalus bubalis) milk and characterization of  
bacteriocin-like inhibitory substance produced

2 a A

310 Journal of Food Safety Development and evaluation of real-time loop mediated isothermal 
amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. 
in chicken meat products 

2 c I

311 Journal of Immunotherapy Suppressive characteristics of umbilical cord blood-derived regulatory  
T cells after Ex Vivo expansion on autologous and allogeneic t effectors 
and various lymphoblastic cells

2 a M

312 Journal of Instrumentation Resistivity profile of epitaxial layer for the new ALICE ITS sensor 2 a O

313 Journal of Laser  
Applications

Effects of oxide layer on adhesion and durability of titanium and  
transparent polyamide joint by laser joining

2 a O

314 Journal of Materials 
Chemistry A

New understanding of crystal control and facet selectivity of titanium 
dioxide ruling photocatalytic performance

2 a O

315 Journal of Materials  
Research and  
Technology-JMRandT

Porosity, density and mechanical properties of the paper of steam  
exploded bamboo microfibers controlled by nanofibrillated cellulose 2 a O

316 Journal of Materials 
Science

Structural characterization of A-site nonstoichiometric (1 − x)Bi
0.5

 Na
0.5

 
TiO

3
 –xBaTiO

3
 ceramics

2 a O

317 Journal of Materials 
Science: Materials in 
Electronics

Silver–indium–sulfide quantum dots in titanium dioxide as electron  
transport layer for highly efficient and stable perovskite solar cells 2 a O

318 Journal of Medical Virology Absolute lymphocyte count and human adenovirus-specific T-cell  
immune restoration of human adenovirus infection after kidney  
transplantation

2 c M

319 Journal of Metals,  
Materials and Minerals

Effects of sulfur vulcanization system on cure characteristics,  
physical properties and thermal aging of epoxidized natural rubber

2 c A

320 Journal of Metals,  
Materials and Minerals

Wood plastic composites based on recycled poly(ethylene  
terephthalate) and poly(butylene adipate-co-terephthalate)

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

321 Journal of Metals,  
Materials and Minerals

Recovery of recycled poly(ethylene terephthalate) via melt mixing  
with poly(butylene succinate) and ultrafine wollastonite

2 a O

322 Journal of Metals,  
Materials and Minerals

Corrosion behaviors of ship structural steel in simulated marine tidal 
environment

2 a O

323 Journal of Metals,  
Materials and Minerals,

Effect of carbon addition on microstructure and properties of  
boron-containing steel sintered under different atmospheres

2 c I

324 Journal of Microbiological 
Methods

Biomarker discovery in the biofilm-forming process of Burkholderia  
pseudomallei by mass-spectrometry

2 a O

325 Journal of Molecular 
Liquids

Encapsulation of alpha-mangostin and hydrophilic beta-cyclodextrins 
revealed by all-atom molecular dynamics simulations

2 a O

326 Journal of Natural  
Products

Highly modified lanostan7e triterpenes from fruiting bodies of  
the basidiomycete Tomophagus sp.

2 a O

327 Journal of Natural  
Products

Polyoxygenated cyclohexenes and their chlorinated derivatives from 
the leaves of Uvaria cherrevensis

2 a A

328 Journal of  
Neuroinflammation

Decreased microglial activation through gut-brain axis by prebiotics,  
probiotics or synbiotics effectively restored cognitive function in  
obese-insulin resistant rats

2 a M

329 Journal of Oleo Science Effect of oil content on physiochemical characteristics of  
γ-oryzanol-loaded nanostructured lipid carriers

2 a O

330 Journal of Organic  
Chemistry

Synthetic lipomannan glycan microarray reveals the importance of 
α(1,2) mannose branching in DC-SIGN Binding

2 a O

331 Journal of Parasitology 
Research

Characterization of IgE-binding proteins in the salivary glands of 
Simulium nigrogilvum (Diptera: Simuliidae)

2 a M

332 Journal of Physical  
Chemistry C

Understanding effects of cesium in CH(NH
2
)
2
PbI

3
 for stabilizing CH(NH

2
)
2 

PbI
3
/CsPbI

3
 interface under UV illumination

2 a O

333 Journal of Polymer 
Research

Potential use of a novel composite zinc oxide as eco-friendly activator 
in Tire tread compound

2 a O

334 Journal of Polymer 
Research

Flexible and high heat-resistant stereocomplex PLLA-PEG-PLLA/PDLA 
blends prepared by melt process: effect of chain extension

2 a O

335 Journal of Polymer 
Research

Effects of β-cyclodextrin complexation of curcumin and quaternization 
of chitosan on the properties of the blend films for use as wound 
dressings

2 c M

336 Journal of Porous Materials A comparative study on mesocellular foam silica with different 
template removal methods and their effects on enzyme immobilization

2 c I

337 Journal of Proteome 
Research

Discovery and qualification of serum protein biomarker candidates for 
cholangiocarcinoma diagnosis

2 c M

338 Journal of Rare Earths Effect of synthesis time on morphology of CeO
2
 nanoparticles and  

Au/CeO
2
 and their activity in oxidative steam reforming of methanol

2 a O

339 Journal of Sol-Gel Science 
and Technology

Structural characterization and antibacterial activity of hydroxyapatite 
synthesized via sol-gel method using glutinous rice as a template

2 a M

340 Journal of Solid State 
Chemistry

Differences in NH
3
 gas adsorption behaviors of metal-hexacyanoferrate 

nanoparticles (M
x
[FeII(CN)

6
]
y
·zH

2
O:M = In3+, Fe3+, and Mn2+) 2 a O

341 Journal of the Australian 
Ceramic Society

Synergistic effects of zirconium and silver co-dopants in TiO
2
  

nanoparticles for photocatalytic degradation of an organic dye and  
antibacterial activity

2 a O

342 Journal of the Australian 
Ceramic Society

In vitro surface reaction in SBF of a non-crystalline aluminosilicate  
(geopolymer) material

2 a O

343 Journal of the Australian 
Ceramic Society

Characterization of alumina crucible made from aluminum industrial 
waste

2 a I
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

344 Journal of the World  
Aquaculture Society

Testing of a pond-side molecular diagnostic tool for the detection of 
white spot syndrome virus in shrimp aquaculture

2 c A

345 Journal of the World  
Aquaculture Society

Production of acute hepatopancreatic necrosis disease toxin is affected 
by addition of cell-free supernatant prepared from AI-2-producing  
Vibrio harveyi mutant 

2 c M

346 Journal of Threatened 
Taxa

An update on the status of fishing cat Prionailurus viverrinus Bennett, 
1833 (Carnivora: Felidae) in Thailand

2 a O

347 Journal of Veterinary  
Medical Science

Serum protein expression in Equine Glandular Gastric Disease (EGGD) 
induced by phenylbutazone

2 c M

348 Journal of Vinyl and  
Additive Technology

Poly(lactic acid)/ethylene vinyl acetate copolymer blend composites 
with wood flour and wollastonite: physical properties, morphology,  
and biodegradability

2 a O

349 Journal of Virological 
Methods

A validated semi-nested PCR for rapid detection of scale drop disease 
virus (SDDV) in Asian sea bass (Lates calcarifer)

2 a A

350 Journal of Virus Eradication Comparable carotid intima-media thickness among long-term 
virologically suppressed individuals with HIV and those without HIV  
in Thailand

2 a M

351 Letters in Organic  
Chemistry

NSCLC structure-activity relationship (SAR) study of diisothiocyanates for 
antiproliferative activity on A549 human non-small cell lung carcinoma 
(NSCLC)

2 c M

352 Lupus Science & Medicine Urine TWEAK level as a biomarker for early response to treatment  
in active lupus nephritis: a prospective multicentre study

2 c M

353 Macromolecular Materials 
and Engineering

Microstructural analyses of biaxially oriented polylactide/ modified  
thermoplastic starch film with drastic improvement in toughness

2 c O

354 Magnetic Resonance in 
Medicine

Highly accelerated multishot echo planar imaging through synergistic 
machine learning and joint reconstruction

2 a O

355 Mammalian Biology Tiger density, dhole occupancy, and prey occupancy in the human  
disturbed Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex, Thailand

5 a O

356 Mammalian Biology Periodic resource scarcity and potential for interspecific competition 
influences distribution of small carnivores in a seasonally dry tropical 
forest fragment

5 a O

357 Mammalian Biology Vertical stratification in foraging activity of Chaerephon plicatus  
(Molossidae, Chiroptera) in Central Thailand.

5 a O

358 Marine Drugs Abalone collagen extracts potentiate stem cell properties of human 
epidermal keratinocytes

2 c M

359 Materials Chemistry and 
Physics

Synthesis of silver microfibers with ultrahigh aspect ratio by galvanic 
replacement reaction

2 c O

360 Materials Letters Effect of Ag mixing in thermoelectric Ge
2
Sb

2
Te

5
 thin films 2 a O

361 Materials Letters In-situ study of microstructural evolution during thermal treatment 
of 6063 aluminum alloy

2 a O

362 Materials Letters Porous fly ash-based geopolymer composite fiber as an adsorbent  
for removal of heavy metal ions from wastewater

2 a O

363 Materials Research Bulletin Nonlinear current-voltage and giant dielectric properties of Al3+ and  
Ta5+ co-doped TiO

2
 ceramics

2 a O

364 Materials Research Express Asymmetrical compound parabolic concentrator with single flow 
system: field-test scale, thermal performance parameters, and  
E. coli inactivation

2 a O

365 Materials Science and 
Engineering: B

Electrowetting-on-dielectric chip with integrated screen-printed  
electrochemical sensor for rapid chemical analysis

2 c I
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

366 Materials Science and 
Engineering: C

Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating 
for drug controlled release and magnetic hyperthermia application

2 c M

367 Materials Science and 
Engineering: C

Bisphosphonate activation of crystallized bioglass scaffolds for 
enhanced bone formation

2 c M

368 Metabolic Brain Disease Role of microglia under cardiac and cerebral ischemia/reperfusion (I/R) 
injury

2 c M

369 Metabolic Brain Disease The possible factors affecting microglial activation in cases of obesity 
with cognitive dysfunction

2 c M

370 Microbial Pathogenesis Transmission of Francisella noatuensis subsp. orientalis from 
subclinically infected hybrid red tilapia broodstock (Oreochromis sp.)  
to their offspring

2 c A

371 Microbial Pathogenesis Type III secretion system confers enhanced virulence in clinical non-O1/
non-O139 Vibrio cholerae

2 c M

372 MicrobiologyOpen Heat-induced shift in coral microbiome reveals several members of  
the Rhodobacteraceae family as indicator species for thermal stress  
in Porites lutea

2 a O

373 Microchimica Acta Dually functional polyethylenimine-coated gold nanoparticles:  
a versatile material for electrode modification and highly sensitive 
simultaneous determination of four tumor markers

2 c M

374 Microchimica Acta A gold coated polystyrene ring microarray formed by two-step 
patterning: construction of an advanced microelectrode for  
voltammetric sensing

2 c I

375 Microelectronic 
Engineering

Fabrication of MEMS-based capacitive silicon microphone structure  
with staircase contour cavity using multi-film thickness mask

2 a O

376 Microporous and  
Mesoporous Materials

Amino acid as a biodegradation accelerator of mesoporous silica 
nanoparticles

2 a O

377 Minerals Engineering A possible protein model involved in gallium arsenide leaching by  
Cellulosimicrobium funkei

2 a O

378 Mitochondrion Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction  
initiated by oxidative stress by decreasing complex I activity

2 a O

379 Molecular Crystals and 
Liquid Crystals

Development of highly soluble perylenetetracarboxylic diimide 
derivative for n-type monolayer field-effect-transistor

2 a O

380 Molecular Phylogenetics 
and Evolution

Population genomics revealed cryptic species within host-specific  
zombie-ant fungi (Ophiocordyceps unilateralis)

2 a O

381 Molecular Simulation The adsorption of glycated human serum albumin-selective aptamer 
onto a graphene sheet: simulation studies

2 a O

382 Molecules Biological evaluation and molecular dynamics simulation of chalcone 
derivatives as epidermal growth factor-tyrosine kinase inhibitors

2 a O

383 MycoKeys Phylogenetic and morphological classification of Ophiocordyceps 
species on termites from Thailand

5 a O

384 Mycological Progress A novel species and a new combination of Daldinia from Ban Hua 
Thung community forest in the northern part of Thailand

5 a O

385 Mycological Progress Resurrection of Paraisaria in the Ophiocordycipitaceae with three new 
species from Thailand

2 a O

386 Mycotaxon Tretoheliocephala cylindrospora sp. nov., an asexual fungus from  
Thailand

2 a O

387 Nanomaterials Multiwalled carbon nanotube reinforced bio-based benzoxazine/epoxy 
composites with NIR-laser stimulated shape memory effects 

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

388 Natural Product  
Communications

Phytochemical and pharmacological studies on four indonesian 
epiphytic medicinal plants: Drynaria rigidula, Hydnophytum  
formicarum, Usnea misaminensis, and Calymperes schmidtii

2 c M

389 Natural Product Research Antibacterial and cytotoxic activities of phenolic constituents from  
the stem extracts of Spatholobus parviflorus

2 c M

390 Natural Product Research Xanthones from a lignicolous freshwater fungus (BCC 28210) 2 a O

391 Natural Product Research. 
Formerly Natural Product 
Letters

Chromone derivatives, R- and S- taeniolin, from the marine-derived  
fungus Taeniolella sp. BCC31839 2 a O

392 Natural Product Research. 
Formerly Natural Product 
Letters

Alkaloids from the root of Indonesian Annona muricata L
2 a O

393 Nature Communications Overcoming the thermodynamic equilibrium of an isomerization 
reaction through oxidoreductive reactions for biotransformation

2 a O

394 Nature Communications Multi-hierarchical profiling the structure-activity relationships of  
engineered nanomaterials at nano-bio interfaces

2 a O

395 Nature Ecology &  
Evolution

Social–environmental drivers inform strategic management of  
coral reefs in the Anthropocene

2 a O

396 Nature Immunology Characterization of a potent and highly unusual minimally enhancing 
antibody directed against dengue virus

2 c M

397 Neurorehabil Neural Repair Tai Chi improves cognition and plasma bdnf in older adults with  
mild cognitive impairment: a randomized controlled trial

2 c M

398 New Journal of Chemistry A colorimetric sensor for protamine detection based on  
the self-assembly of gold nanorods on graphene oxide

2 c O

399 New Journal of Chemistry Oxotitanium-porphyrin for selective catalytic reduction of NO by  
NH

3
: a theoretical mechanism study

2 a O

400 Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca

Non-destructive leaf area estimation model for overall growth  
performances in relation to yield attributes of cassava (Manihot 
esculenta Cranz) under water deficit conditions

2 c A

401 Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca

Regulation on antioxidant defense system in rice seedlings  
(Oryza sativa L. ssp. indica cv. ‘Pathumthani 1’) under salt stress  
by paclobutrazol foliar application

2 c A

402 Nutrition Lactobacillus paracasei HII01, xylooligosaccharides and synbiotics 
reduced gut disturbance in obese rats

2 c M

403 Oncology Letters Serum pyruvate dehydrogenase kinase as a prognostic marker for  
cholangiocarcinoma

2 c M

404 Oncology Reports Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by Thiostrepton  
in breast cancer cells

2 c M

405 Optical Materials Observations of the initial stages on reactive gas-timing sputtered TaO 
thin films by dynamic in situ spectroscopic ellipsometery

2 a O

406 Organic Electronics Improved photovoltaic performance and device stability of  
planar heterojunction perovskite solar cells using TiO

2
 and TiO

2
 mixed 

with AgInS
2
 quantum dots as dual electron transport layers

2 c O

407 Organic Electronics Influence of binary additives into the solvent for preparation of 
polymer and fullerene bulk heterojunction solar cells by convective 
deposition method

2 c O

408 Oriental Journal of 
Chemistry

Environmentally friendly Ag+ detection of “Turn-on” fluorescent sensor 
with a mega-stokes shift and its application in biological systems

2 c O

409 Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity

The possible pathophysiological outcomes and mechanisms of  
tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury during total knee 
arthroplasty

2 c M
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

410 Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity

Damaging effects of bisphenol a on kidney and the protection by  
melatonin: emerging evidences from in vivo and in vitro studies

2 a M

411 Packaging Technology and 
Science

Development of multilayer films with improved aroma barrier 
properties for durian packaging application

2 c A

412 Pancreas Decrement in cellular iron and reactive oxygen species, and improvement 
of insulin secretion in a pancreatic cell line using green tea extract

2 c M

413 Parasites & Vectors Diagnosis of feline filariasis assisted by a novel semi-automated 
microfluidic device in combination with high resolution melting 
real-time PCR

2 c M

414 Parasites & Vectors Protein expression in female salivary glands of pyrethroid-susceptible 
and resistant strains of Aedes aegypti mosquitoes

2 a M

415 PeerJ Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor 
circinelloides WJ11 identified by genome-scale modeling approach

2 a O

416 PeerJ Transcriptome analysis of oil palm inflorescences revealed candidate 
genes for an auxin signaling pathway involved in parthenocarpy

2 c A

417 PeerJ Validation of Plasmodium falciparum deoxyhypusine synthase  
as an antimalarial target

2 c M

418 PeerJ Uncovering full-length transcript isoforms of sugarcane cultivar  
Khon Kaen 3 using single-molecule long-read sequencing

2 a O

419 Peptides Natural ACE inhibitory peptides discovery from Spirulina  
(Arthrospira platensis) strain C1

2 a O

420 Persoonia Fungal planet description sheets: 785– 867 2 a O

421 Pharmaceutical  
Development and  
Technology

Effects of silymarin-loaded amphiphilic chitosan polymeric micelles on 
the renal toxicity and anticancer activity of cisplatin 2 c M

422 Phycological Research Calcium carbonate productivity by Halimeda macroloba in the tropical 
intertidal ecosystem: the significant contributor to global carbonate 
budgets

5 a O

423 Physica Status Solidi (A) 
Applications and Materials

Growth and photoluminescence properties of InSb/GaSb nano-stripes 
grown by molecular beam epitaxy

2 a O

424 Physica Status Solidi (A) 
Applications and Materials

Growth-rate-dependent properties of GaSb/GaAs quantum dots on 
(001) Ge substrate by molecular beam epitaxy

2 a O

425 Physical Chemistry 
Chemical Physics

Rate dependent structural transition and cycling stability of  
a lithium-rich layered oxide material

2 c O

426 Physiology and Molecular 
Biology of Plants

Evaluation and clustering on salt-tolerant ability in rice genotypes 
(Oryza sativa L. subsp. indica) using multivariate physiological indices

2 a A

427 Physiology and Molecular 
Biology of Plants

Promoting water deficit tolerance and anthocyanin fortification in 
pigmented rice cultivar (Oryza sativa L. subsp. indica) using arbuscular 
mycorrhizal fungi inoculation

2 c A

428 Phytochemistry Letters Fomitopsins I and J, 24-methyl-lanostane triterpenoids from fruiting  
bodies of the wood-rot basidiomycete Fomitopsis sp.

2 a O

429 Phytochemistry Letters Sesquiterpene and monoterpene derivatives from the soil-derived 
fungus Trichoderma reesei PSU-SPSF013

2 a O

430 Phytochemistry Letters Isolation of 3,4-seco-27-norlanostane triterpenoids from cultivated 
fruiting bodies of Ganoderma orbiforme

2 a O

431 Phytotaxa Tamhinispora saraburiensis sp. nov. (tubeufiaceae, dothideomycetes) 
on bamboo in Thailand based on morphology & phylogenetic analysis

2 a O

432 Phytotaxa Hermatomyces trangensis sp. nov., a new dematiaceous hyphomycete 
(Hermatomycetaceae, Pleosporales) on sugar palm in Thailand

2 a A
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

433 Phytotherapy Research Linoleic acid-rich guava seed oil: safety and bioactivity 2 a A

434 Pigment & Resin  
Technology

High temperature dyeing of PET fabric with natural colourants extracted 
from annatto seeds

2 c O

435 Plant Cell Reports Insights into stress responses in mandarins triggered by Bacillus subtilis 
cyclic lipopeptides and exogenous plant hormones upon Penicillium 
digitatum infection

2 c A

436 Plant Cell Reports QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in 
response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)

2 c A

437 Plant Physiology and 
Biochemistry

Expression and functional characterization of sugar beet  
phosphoethanolamine/phosphocholine phosphatase under salt stress

2 c A

438 PLOS Neglected Tropical 
Diseases

Rapid and sensitive detection of chlamydia trachomatis sexually 
transmitted infections in resource-constrained settings in Thailand  
at the point-of-care

2 c M

439 PLOS Neglected Tropical 
Diseases

Whole cell matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight 
mass spectrometry (MALDI-TOF MS) for identification of Leptospira spp. 
in Thailand and Lao PDR.

2 c O

440 PLOS One Growth enhancement of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) in Vero 
E6 cells expressing PEDV nucleocapsid protein

2 c M

441 PLOS One Pan- and core- gene association networks: Integrative approaches to 
understanding biological regulation

2 a O

442 PLOS One Targeted transcriptional and proteomic studies explicate specific roles 
of Bacillus subtilis iturin A, fengycin, and surfactin on elicitation of 
defensive systems in mandarin fruit during stress

2 a A

443 PLOS One Salivary proteomics of canine oral tumors using MALDI-TOF mass  
spectrometry and LC-tandem mass spectrometry

2 c M

444 PLOS One Absolute expressions of hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF1A)  
transcript and the associated genes in chicken skeletal muscle with 
white striping and wooden breast myopathies

2 c A

445 PLOS One Urine proteomics study reveals potential biomarkers for the differential 
diagnosis of cholangiocarcinoma and periductal fibrosis

2 a M

446 PLOS One Effect of inorganic nutrients on bacterial community composition in 
oil-bearing sandstones from the subsurface strata of an onshore oil  
reservoir and its potential use in Microbial Enhanced Oil Recovery

2 c O

447 PLOS One Comparative proteomic study of dog and human saliva 2 a O

448 PLOS One Alteration of urinary neutrophil gelatinase–associated lipocalin as  
a predictor of tacrolimus-induced chronic renal allograft fibrosis in  
tacrolimus dose adjustments following kidney transplantation

2 c M

449 PLOS One Role of genomic DNA methylation in detection of cytologic and 
histologic abnormalities in high risk HPV-infected women

2 c M

450 PLOS One A scorpion venom peptide derivative BmKn-22 with potent antibiofilm 
activity against Pseudomonas aeruginosa

2 c M

451 Polymer Thermo-responsive micelles prepared from brush-like block  
copolymers of proline- and oligo(lactide)-functionalized norbornenes

2 c O

452 Polymers Cavity closure of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: replica exchange 
molecular dynamics simulations

2 a O

453 Polymers Low-temperature processed TiO
x
/Zn

1−x
Cd

x
S nanocomposite for efficient 

MAPbI
x
Cl

1−x
 perovskite and PCDTBT:PC

70
BM polymer solar cells

2 a O

454 Polymers Development of a novel corrugated polyvinylidene difluoride 
membrane via improved imprinting technique for membrane distillation

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

455 Postharvest Biology and 
Technology

Metabolomic study of stress responses leading to plant resistance in 
mandarin fruit mediated by preventive applications of Bacillus subtilis 
cyclic lipopeptides

2 c A

456 Powder Technology New hydrocyclone design for high starch yield: effect of  
cylindrical-conical length proportion on the starch, sulfur and  
protein separation efficiencies

2 a A

457 Processes Extended utilization of constraint-based metabolic model in  
a long-growing crop

2 a A

458 Processes Syngas production from combined steam gasification of biochar and  
a sorption-enhanced water–gas shift reaction with the utilization of CO

2

2 a O

459 Processing and Application 
of Ceramics

Gelatine microbubble as bioactive porogen in calcium phosphate 
cement

2 a O

460 Proteomics Phosphoproteome profiling of isogenic cancer cell-derived exosome 
reveals HSP90 as a potential marker for human cholangiocarcinoma

2 c M

461 Protoplasma Functional characterization of aminotransferase involved in serine  
and aspartate metabolism in a halotolerant cyanobacterium,  
Aphanothece halophytica

2 a O

462 Protoplasma Foliar application of glycinebetaine regulates soluble sugars  
and modulates physiological adaptations in sweet potato  
(Ipomoea batatas) under water deficit

2 c A

463 Radiation Protection 
Dosimetry

Identification of novel biomarkers for lung cancer risk in high levels of 
radon by proteomics: a pilot study

2 a M

464 Reaction Chemistry & 
Engineering

Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reaction
2 a O

465 Renewable Energy Hydrodeoxygenation of oleic acid and palmitic acid to hydrocarbon-like 
biofuel over unsupported Ni-Mo and Co-Mo sulfide catalysts

2 a O

466 Reproduction in Domestic 
Animals

Gonadotropin-releasing hormone-modified chitosan as a safe and 
efficient gene delivery vector for spermatogonia cells

2 c A

467 Resources, Conservation 
and Recycling

Techno-economic analysis of light weight concrete block development 
from polyisocyanurate foam waste

5 c O

468 Rice Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown  
planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized 
rice population

2 a A

469 Rice Science Molecular markers and candidate genes for thermo-sensitive genic male 
sterile in rice

2 c A

470 Rice Science Genetic diversity and allelic frequency of selected Thai and exotic rice 
germplasm using SSR markers

2 a A

471 RSC advances Aza-BODIPY based polymeric nanoparticles for cancer cell imaging 2 c M

472 RSC Advances Preparation and electrochemical performance of nitrogen-enriched  
activated carbon derived from silkworm pupae waste

2 c O

473 RSC Advances Aza-BODIPY probe for selective visualization of cyclooxygenase-2 in 
cancer cells

2 c M

474 RSC Advances Modifying morphology and defect of low dimensional, semi-transparent 
perovskite thin films via solvent type

2 a O

475 RSC Advances Factorial design analysis of parameters for sorption enhanced steam 
reforming of ethanol in a circulating fluidized bed riser using CFD

2 a O

476 RSC Advances Transport properties of electron small polarons in a V
2
O

5
 cathode of  

Li-ion batteries: a computational study
2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

477 RSC Advances Nitrogen self-doped activated carbons via the direct activation of  
Samanea saman leaves for high energy density supercapacitors

2 c O

478 RSC Advances Facile molten salt synthesis of Cs–MnO
2
 hollow microflowers for  

supercapacitor applications
2 a I

479 SAR and QSAR in  
Environmental Research

In silico study directed towards identification the key structural feature 
of GyrB inhibitors targeting MTB DNA Gyrase: HQSAR, CoMSIA and  
molecular dynamics simulations

2 a O

480 Science of the Total  
Environment

Improving regional water scarcity footprint characterization factors of  
an available water remaining (AWARE) method

5 a O

481 ScienceAsia 2D and 3D pore structure characterization of bi-layered porous  
polyethylene barrier membrane using SEM and micro-CT

2 a O

482 Scientia Horticulturae Regulation on anthocyanins, α-tocopherol and calcium in two water 
spinach (Ipomoea aquatica) cultivars by NaCl salt elicitor

2 c A

483 Scientific Reports Factors associated with cognitive impairment in elderly versus 
nonelderly patients with metabolic syndrome: the different roles of 
FGF21

2 a M

484 Scientific Reports Generation of microalga Chlamydomonas reinhardtii expressing shrimp 
antiviral dsRNA without supplementation of antibiotics

2 c A

485 Scientific Reports Multigene phylogenetics of Polycephalomyces (Ophiocordycipitaceae, 
Hypocreales), with two new species from Thailand

2 a A

486 Scientific Reports QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch 
synthase and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.)

2 c A

487 Scientific Reports Surface modification of gold nanoparticles with neuron-targeted 
exosome for enhanced blood–brain barrier penetration

2 c M

488 Scientific Reports Tregitope-linked refined allergen vaccines for immunotherapy in  
cockroach allergy

2 c M

489 Scientific Reports Structural and electrochemical kinetic properties of 0.5Li
2
MnO

3
-0.5LiCoO

2
 

cathode materials with different Li
2
MnO

3
 domain sizes

2 a O

490 Scientific Reports Understanding carbon utilization routes between high and low  
starch-producing cultivars of cassava through Flux Balance Analysis

2 a A

491 Scientific Reports Unlocking conserved and diverged metabolic characteristics in cassava 
carbon assimilation via comparative genomics approach

2 a A

492 Scientific Reports Role of clathrin assembly protein-2 beta subunit during white spot  
syndrome virus infection in black tiger shrimp Penaeus monodon

2 c A

493 Scientific Reports Discharge performance of zinc-air flow batteries under the effects of 
sodium dodecyl sulfate and Pluronic

2 a I

494 Scientific Reports A novel Ancestral Beijing sublineage of Mycobacterium tuberculosis 
suggests the transition site to Modern Beijing sublineages

2 a M

495 Sensors Significant sensitivity improvement for camera-based lateral flow  
immunoassay readers

2 c M

496 Sensors A Wearable In-Ear EEG Device for Emotion Monitoring 2 c M

497 Sensors and Actuators A: 
Physical

UV enhanced white-light response based on p-Si/n-ZnO nanorod  
heterojunction photosensor

2 a O

498 Sensors and Actuators B: 
Chemical

Room temperature toluene gas sensor based on TiO
2
 nanoparticles  

decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructures
2 a O

499 Sensors and Actuators B: 
Chemical

The development of disposable electrochemical sensor based on 
Fe

3
O

4
-doped reduced graphene oxide modified magnetic screen-printed 

electrode for ractopamine determination in pork sample
2 c O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

500 Sensors and Actuators B: 
Chemical

Facile method for decorations of Au nanoparticles on TiO
2
 nanorod 

arrays toward high-performance recyclable SERS substrates
2 a O

501 Sensors and Actuators B: 
Chemical

A simple paper-based surface enhanced Raman scattering (SERS) 
platform and magnetic separation for cancer screening

2 c M

502 Sensors and Actuators B: 
Chemical

Highly sensitive biosensors based on graphene–poly (3-aminobenzoic 
acid) modified electrodes and porous-hollowed-silver-gold nanoparticle 
labelling for prostate cancer detection

2 c M

503 Shock Administration of Candida Albicans to dextran sulfate solution treated 
mice causes intestinal dysbiosis, emergence and dissemination of  
intestinal Pseudomonas Aeruginosa and lethal sepsis

2 a M

504 Signal Image and Video 
Processing

Headlight recognition for night-time traffic surveillance using  
spatial–temporal information

2 c O

505 Solid State Sciences The staggered heterojunction of CeO
2
/CdS nanocomposite for 

enhanced photocatalytic activity
2 a O

506 Source Code for Biology 
and Medicine

IPCAPS: an R package for iterative pruning to capture population 
structure

2 a O

507 Spectrochimica Acta Part 
A: Molecular and  
Biomolecular Spectroscopy

Synthesis and quantitative analyses of acrylamide-grafted  
poly(lactide-co-glycidyl methacrylate) amphiphilic copolymers for  
environmental and biomedical applications

2 a M

508 Speech Communication Development of a Thai phonetically balanced monosyllabic word  
recognition test: derivation of phoneme distribution, word list  
construction, and response evaluations

2 a O

509 Stem Cell Research and 
Therapy

Human serum enhances the proliferative capacity and  
immunomodulatory property of MSCs derived from human placenta 
and umbilical cord

2 a M

510 Stem Cells International Gestational tissue-derived human mesenchymal stem cells use distinct 
combinations of bioactive molecules to suppress the proliferation of 
human hepatoblastoma and colorectal cancer cells

2 c M

511 Sugar Tech Utilization of lignin extracts from sugarcane bagasse as bio-based  
antimicrobial fabrics

2 c M

512 surface and interface 
analysis

Effect of thermal treatment on hydrophilicity and corrosion resistance 
of Ti surface

2 a O

513 Sustainability Assessing the effect of incorporating environmental water requirement 
in the water stress index for Thailand

5 c O

514 Talanta Chemiluminescence detection with microfluidics for innovative in  
situ measurement of unbound cobalt ions in dynamic equilibrium  
with bound ions in binding study with polyethyleneimine and  
its functionalized nanoparticles

2 a O

515 Talanta Non-invasive textile based colorimetric sensor for the simultaneous 
detection of sweat pH and lactate

2 c M

516 Tetrahedron Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus 
BCC44381

2 a M

517 Tetrahedron Phenolic glucosides and chromane analogs from the insect fungus 
Conoideocrella krungchingensis BCC53666

2 a O

518 Tetrahedron Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus 
unguis PSU-RSPG204

2 a O

519 Tetrahedron Structure elucidation of cyclohexene (9Z)-octadec-9-enyl ethers 
isolated from the leaves of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)

2 a O

520 Tetrahedron Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered 
macrolides from the marine-derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. 
PSU-AMF45

2 a O
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ลำาดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

521 Tetrahedron Letters Application of deuterated THENA for assigning the absolute  
configuration of chiral secondary alcohols

2 a O

522 Tetrahedron Letters Conoideoxime A, antibacterial bis-oxime prenyl-tryptophan dimer from 
the whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664

2 a M

523 The Journal of Antibiotics Semisynthesis and antibacterial activities of nidulin derivatives 2 a M

524 The Journal of Antibiotics Antimicrobial anthraquinones from cultures of the ant pathogenic 
fungus Cordyceps morakotii BCC 56811

2 a O

525 The New England Journal 
of Medicine

Prediction of susceptibility to first-line tuberculosis drugs  
by DNA sequencing

2 c M

526 Theoretical Chemistry 
Accounts

Nitric oxide oxidation on warped nanographene (C
80
H

30
): a DFT study

2 a O

527 Thin Solid Films Efficiency enhancement of perovskite solar cell by using pre-heat  
treatment in two-step deposition method

2 a O

528 Toxicol Appl Pharmacol Atorvastatin and insulin equally mitigate brain pathology in diabetic rats 2 c M

529 Toxicology Letters Alterations of mineralized matrix by lead exposure in osteoblast 
(MC3T3-E1) culture

2 a M

530 Toxins Human monoclonal scFvs that neutralize fribrinogenolytic activity of 
kaouthiagin, a zinc-metalloproteinase in cobra (Naja kaouthia) venom

2 a M

531 Transfusion Hepatitis E virus infection in Thai blood donors 2 c M

532 Tropical Conservation 
Science

Hits close to home: repeated persecution of king cobras  
(Ophiophagus hannah) in northeastern Thailand

5 a O

533 Veterinary Microbiology Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand 
between 2013 and 2017

2 a M

534 Virus Research Inhibition of dengue virus replication in monocyte-derived dendritic 
cells by vivo-morpholino oligomers

2 c M

535 Virus Research Serine protease inhibitor AEBSF reduces dengue virus infection via 
decreased cholesterol synthesis

2 a M

536 Viruses-Basel A single V672F substitution in the spike protein of field-isolated PEDV 
Promotes Cell–Cell fusion and replication in Vero E6 cells

2 a M

537 Viruses-Basel Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) ORF3 interactome reveals  
inhibition of virus replication by cellular VPS36 protein

2 a M

538 Viruses-Basel Characterization of flagellotropic, Chi-Like Salmonella phages isolated 
from Thai poultry farms

2 a M

539 Wear Improvement of the tribological behaviour of palm biodiesel via partial 
hydrogenation of unsaturated fatty acid methyl esters

2 a O

540 Welding in the World Laser welding for joining of open-cell aluminum foam to solid shell 2 a O

541 World Journal of  
Hepatology

Adiponectin as a novel biomarker for liver fibrosis
2 a M

542 ZooKeys Two new species of the ant genus Acanthomyrmex Emery, 1893  
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) from Thailand

5 a O

543 Zoonoses and Public 
Health

Quantification and rep-PCR characterization of Salmonella spp. in  
retail meats and hospital patients in Northern Thailand

2 c M

544 Zootaxa Macrobrachium chainatense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae):  
a freshwater prawn from Thailand based on morphology and molecular 
phylogeny

2 a A
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ทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 358 คำาขอ

ผลงานที่ยื่นข้อจดสิทธิบัตร จำานวน 139 คำาข้อ

สิทธิบัตรการประดิษ์ฐ์ 98 คำาข้อ

วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

7 กันยายน 2561 1801005350 อุนุภาคนาโนทอุงคำาโดยใช้่พัอุลิแซึ่คคาไรด์ในการสังเคราะห์และกระบวนการ
สังเคราะห์อุนุภาคนาโนทอุงคำาโดยใช้่พัอุลิแซึ่คคาไรด์ดังกล�าว

2 a O

25 กันยายน 2561 1801005870 ระบบการผ่ลิตตัวกรอุงเเละกรรมวิธีิการผ่ลิตตัวกรอุง 2 c I

30 มกราคม 2562 1901000619 ตัวตรวจัจัับแสงอิุนฟราเรดที�ใช้่โครงสร้างนาโนช่นิดไฮบริดขัอุงควอุนตัมด็อุดแบบ I 
และแบบ II

2 a O

30 มกราคม 2562 1901000621 วัสดุคอุมโพัสิตที�มีส�วนผ่สมขัอุงซิึ่ลิกา (silica) และคาร์บอุนกัมมันต์ (activated 
carbon) และกรรมวิธีิผ่ลิตวัสดุดังกล�าว

2 a O

7 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1901000816 กรรมวิธีิการผ่ลิตชุ่ดตรวจัสำาหรับการตรวจัวัดสารบ�งชี่�โรคไข้ัเล่อุดอุอุกในซีึ่รัม อุาหาร
เลี�ยงเซึ่ลล์ หร่อุบัฟเฟอุร์ วิธีิการตรวจั รวมถึงอุุปกรณ์สำาหรับการตรวจัวัดดังกล�าว

2 c M

1 มีนาคม 2562 1901001263 อุุปกรณ์สำาหรับวิเคราะห์ค�าพ่ั�นที�ผิ่วจัำาเพัาะขัอุงวัสดุและเซึ่ลล์บรรจุัตัวอุย�างสำาหรับ
ใช้่กับอุุปกรณ์ดังกล�าว

2 a O

8 มีนาคม 2562 1901001396 กรรมวิธีิการดัดแปรพ่ั�นผิ่วขัอุงแข็ังที�มีคาร์บอุเนตเป็นอุงค์ประกอุบสำาหรับด่ดซัึ่บ
ซัึ่ลเฟต

2 c I

15 มีนาคม 2562 1901001547 ชุ่ดสายอุากาศึก้นหอุยทรงกรวยซ้ึ่อุนทับแบบพักพัาสำาหรับรบกวนสัญญาณ
อุากาศึยานไร้คนขัับ

1 c A

29 มีนาคม 2562 1901001935 กรรมวิธีิทดสอุบฤทธิิ�ยับยั�ง การติดเช่่�อุเอุนเทอุโรไวรัสในเซึ่ลล์เพัาะเลี�ยง 2 c M

3 พัฤษภาคม 2562 1901002722 ระบบช่�วยแปลภาษาม่อุสำาหรับบริการล�ามภาษาม่อุ 4 a O

3 พัฤษภาคม 2562 1901002723 อุุปกรณ์สำาหรับตรวจัวัดสเปกตรัมขัอุงวัตถุแบบหลายช่�อุง 2 c I

10 พัฤษภาคม 2562 1901002821 อุงค์ประกอุบขัอุงอุนุภาคนาโนกักเก็บอุนุพัันธ์ิขัอุงเอุซึ่า-บอุดิปี� (Aza-BODIPY) 
สำาหรับเป็นวัสดุปลดปล�อุยอุอุกซิึ่เจันแบบซิึ่งเกลต (singlet) เม่�อุถ่กกระตุ้นด้วยแสง 
และกรรมวิธีิการเตรียมอุนุภาคดังกล�าว

2 a O

17 พัฤษภาคม 2562 1901002987 วิธีิการตรวจัจัับการล้มด้วยสัญญาณความกดอุากาศึสัมพััทธ์ิ 3 a O

31 พัฤษภาคม 2562 1901003276 ฐานรอุงขัยายสัญญาณรามานช่นิดด่ดซัึ่บสารตรวจัวัดได้ในตัวและกระบวนการสร้าง
ฐานรอุงขัยายสัญญาณรามานดังกล�าว

2 a O

6 มิถุนายน 2562 1901003403 อุุปกรณ์วัดความส่งที�มีเซ็ึ่นเซึ่อุร์สำาหรับการตรวจัสอุบท�าย่นแบบสัมผั่ส 2 c O

6 มิถุนายน 2562 1901003404 ระบบสร้างหุ�นลอุงเส่�อุผ้่าจัากเคร่�อุงสแกนสามมิติ และวิธีิการดังกล�าว 2 c I

21 มิถุนายน 2562 1901003848 วิธีิการปล่กฟิล์มบางไททาเนียมไดอุอุกไซึ่ด์ที�เป็นผ่ลึกมีร่พัรุนส่งและมีโครงสร้าง 
ต�อุเน่�อุง

2 a O

21 มิถุนายน 2562 1901003849 อุุปกรณ์รอุงรับศีึรษะที�มีกลไกปรับระดับ 2 c M

28 มิถุนายน 2562 1901004050 ระบบจัำาลอุงและปรับขันาดแบบหุ�นลอุงเส่�อุผ้่า และวิธีิการดังกล�าว 2 c I

28 มิถุนายน 2562 1901004053 วิธีิการเตรียมเส้นลวดนาโนขัอุงเงินและโลหะทอุงสำาหรับเป็นซัึ่บสเตรทที�มีพ่ั�นผิ่ว
ขัยายสัญญาณรามาน

2 a O

28 มิถุนายน 2562 1901004054 วิธีิการประมาณค�าขัอุบเขัตแปลงพ่ั�นที�เพัาะปล่กอัุตโนมัติ 2 c A

11 กรกฎ์าคม 2562 1901004287 อุนุพัันธ์ิขัอุงไตรเอุซึ่าบอุโรโลไพัริดิเนียมสำาหรับใช้่เป็นเซ็ึ่นเซึ่อุร์ทางเคมีสำาหรับตรวจั
หานำ�าในสารอิุนทรีย์ที�อุย่�ในสถานะขัอุงเหลว

2 c O

2 สิงหาคม 2562 1901004768 กระบวนการเพิั�มจัำานวนไวรัสพีัอีุดีที�ได้จัากตัวอุย�างลำาไส้ติดเช่่�อุ โดยอุาศัึยเซึ่ลล์ 
Huh-7

2 c M

9 สิงหาคม 2562 1901004912 แพันอุากาศึ 5 a O
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วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

16 สิงหาคม 2562 1901005038 ระบบหุ�นยนต์ฟื�นฟ่การทำางานขัอุงม่อุ 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1901005039 ระบบจัำาลอุงใบหน้าที�ค�าดัช่นีมวลกายต�าง ๆ และวิธีิการดังกล�าว 2 c M

30 สิงหาคม 2562 1901005366 กระบวนการผ่ลิตเอุนไซึ่ม์ซ่ึ่เปอุร์อุอุกไซึ่ด์ดิสมิวเทสจัากยีสต์ 2 c I

30 สิงหาคม 2562 1901005367 กระบวนการผ่ลิตกรดไดโฮโมแกมม�าลิโนเลนิค และกรดแกมม�าลิโนเลนิคจัาก 
เช่่�อุราดัดแปลงพัันธุิกรรม

2 c I

30 สิงหาคม 2562 1901005368 กระบวนการผ่ลิตกรดฟ่รานไดคาร์บอุกซิึ่ลิก (2,5-Furandicarboxylic acid, FDCA) 
จัากไฮดรอุกซีึ่เมทิลเฟอุร์ฟ่รัล (5-Hydroxymethylfurfural, HMF) อุนุพัันธ์ิขัอุง 
ไฮดรอุกซีึ่เมทิลเฟอุร์ฟ่รัลหร่อุส�วนผ่สมขัอุงสารดังกล�าวด้วยเคมีไฟฟ้า

2 a O

30 สิงหาคม 2562 1901005372 ระบบและวิธีิการช่�วยผ่ลิตวิดีโอุภาพัภาษาม่อุสำาหรับผ้่่พิัการทางการได้ยิน 2 c O

6 กันยายน 2562 1901005497 กระบวนการผ่ลิตหัวเช่่�อุเห็ด 2 c A

6 กันยายน 2562 1901005498 วัสดุสำาหรับผ่ลิตหัวเช่่�อุเห็ดและวิธีิการในการผ่ลิตวัสดุนั�น 2 c A

6 กันยายน 2562 1901005499 แบตเตอุรีสังกะสีไอุอุอุนและวิธีิการเตรียมแบตเตอุรี�ช่นิดสังกะสีไอุอุอุนดังกล�าว 2 c I

6 กันยายน 2562 1901005500 ส่ตรไลซิึ่นผ่สมสำาหรับยับยั�งการเจัริญขัอุงเช่่�อุซัึ่ลโมเนลลา 2 c A

13 กันยายน 2562 1901005656 ซัึ่บสเตรทที�มีพ่ั�นผิ่วขัยายสัญญาณรามาน (SERS substrate) ที�ประกอุบรวมด้วย 
ชั่�นย�อุยขัอุงพัอุลิอิุเล็กโทรไลต์ (polyelectrolyte) ที�มีประจุับวก และ  
พัอุลิอิุเล็กโทรไลต์ที�มีประจุัลบเรียงตัวสลับกัน

2 a O

13 กันยายน 2562 1901005657 ส่ตรสารละลายสำาหรับการค่นสภาพัโปรตีนให้อุย่�ในร่ปไดเมอุร์ 2 a O

13 กันยายน 2562 1901005658 กรรมวิธีิการค่นสภาพัโปรตีนให้อุย่�ในร่ปไดเมอุร์ 2 a O

13 กันยายน 2562 1901005659 วิธีิการปรับปรุงพัันธ์ุิขัมิ�น 2 a A

13 กันยายน 2562 1901005660 อุุปกรณ์ขึั�นร่ปวัสดุที�แข็ังตัวได้ 2 a I

13 กันยายน 2562 1901005661 กระบวนการผ่ลิตมัลติเอุนไซึ่ม์ที�ประกอุบด้วยเพักติเนสและไซึ่แลนเนสจัากเช่่�อุรา
ด้วยการหมักแบบอุาหารแข็ัง

2 c I

13 กันยายน 2562 1901005662 ชุ่ดตรวจัหาสารไมโคทอุกซิึ่น และวิธีิการผ่ลิตชุ่ดตรวจันั�น 2 c M

13 กันยายน 2562 1901005663 ระบบจััดการการถอุดความเป็นคำาบรรยายแบบทันต�อุเวลา 4 c O

20 กันยายน 2562 1901005856 รถเข็ันเอุกซึ่เรย์ที�มีกลไกปรับระดับพันักพิัง 2 c M

20 กันยายน 2562 1901005857 กระบวนการเตรียมเข็ัม 2 c M

20 กันยายน 2562 1901005858 ขัั�วไฟฟ้าดัดแปรพ่ั�นผิ่วด้วยโลหะผ่สมทอุง-ทอุงแดง (gold-copper alloy)  
ร่ปปะการังและร่ปดาว

2 a O

20 กันยายน 2562 1901005859 ชิ่�นงานที�มีโครงสร้างหกเหลี�ยม (hexagonal structure) ที�มีสมบัติช่�วยกระจัาย 
แรงกดและค่นตัวได้ดี

2 a O

20 กันยายน 2562 1901005860 กรรมวิธีิการจัับตัวนำ�ายางในระบบปิดโดยปราศึจัากการเติมนำ�า 2 c A

20 กันยายน 2562 1901005861 อุงค์ประกอุบและกรรมวิธีิการเตรียมยางคอุมพัาวด์ที�ประกอุบรวมด้วยสารกระตุ้น
ปฏิกิริยาคงร่ปจัากสารธิรรมช่าติ

2 c A

20 กันยายน 2562 1901005862 วิธีิการตรวจัหาเช่่�อุก�อุโรคด้วยอุนุภาคแม�เหล็กที�มีสารชี่วโมเลกุลด้วยหลักการ 
โฟโตนิกส์ภายใต้สนามแม�เหล็ก

2 a M

20 กันยายน 2562 1901005863 เคร่�อุงวัดกระแสไฟฟ้าที�อุาศัึยหลักการเหนี�ยวนำาขัอุงสนามแม�เหล็ก 2 a O

20 กันยายน 2562 1901005864 เคร่�อุงสันนิษฐานทรงเจัดีย์ในประเทศึไทยและกระบวนการดังกล�าว 2 c O

20 กันยายน 2562 1901005865 เคร่�อุงตัดฐานรอุงเลนส์สำาหรับเลนส์พัอุลิเมอุร์ช่นิดพีัดีเอ็ุมเอุสแบบแถวลำาดับ 2 c O

20 กันยายน 2562 1901005866 เคร่�อุงประเมินความเข้ัมข้ันขัอุงโมเลกุลเร่อุงแสงสอุงช่นิดที�ผ่สมอุย่� ณ ตำาแหน�ง
เดียวกัน และกระบวนการดังกล�าว

2 c O

20 กันยายน 2562 1901005867 วงจัรขัยายกำาลังงานและคล่�นไฟฟ้าความถี�ในช่�วง 9.1-10 GHz 1 c O

20 กันยายน 2562 1901005868 ระบบสร้างแผ่นที�สามมิติภายในอุาคาร 2 c O

20 กันยายน 2562 1901005869 ระบบสำาหรับสุ�มเลขัและตัวอัุกษร 2 c O
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20 กันยายน 2562 1901005870 ระบบควบรวมอุนุภาคในอุากาศึ และตรึงเข้ัาส่�ขัั�วด้วยสนามไฟฟ้า 2 a O

27 กันยายน 2562 1901006110 วิธีิการขึั�นร่ปชิ่�นงานสามมิติแบบเพิั�มเน่�อุวัสดุ (additive manufacturing)  
ที�สามารถปรับให้แต�ละบริเวณขัอุงชิ่�นงานมีสมบัติทางกลแตกต�างกันได้

2 c O

27 กันยายน 2562 1901006111 อุุปกรณ์ป้อุงกันการช่นท้ายแบบมุดขัอุงรถยนต์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006112 อุุปกรณ์คาดการณ์การล้มและกระบวนการดังกล�าว 3 c M

27 กันยายน 2562 1901006113 กรรมวิธีิการผ่ลิตไฮดรอุกซีึ่เมทิลเฟอุร์ฟ่รัล (HMF) จัากนำ�าตาลไซึ่โลสโดยใช้่ตัวเร�ง
ปฏิกิริยาวิวิธิพัันธ์ิสารประกอุบขัอุงอุะล่มิเนียมในตัวทำาละลายไดเมธิิลซัึ่ลฟอุกไซึ่ด์ 
(DMSO)

2 c O

27 กันยายน 2562 1901006114 อุงค์ประกอุบขัอุงแผ่�นรอุงรับการขัยายสัญญาณรามาน (Raman) ที�ประกอุบด้วย
ฟิล์มบางเซึ่อุร์โคเนียมไนไตรด์ (Zirconium Nitride)

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006115 สารประกอุบเบนซิึ่มิดาโซึ่ลที�มีหม่�แทนที�เป็นอุนุพัันธ์ิฟีนอุล สำาหรับต้านเช่่�อุวัณโรค 
และวิธีิการสังเคราะห์สารประกอุบดังกล�าว

2 c M

27 กันยายน 2562 1901006116 วิธีิการเตรียมโลหะโครงขั�ายอิุนทรีย์ (metal organic framework) ช่นิด ย่ไอุโอุ
-66(UiO-66) และอุนุพัันธ์ิขัอุงโลหะโครงขั�ายอิุนทรีย์ดังกล�าว

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006117 วิธีิการขึั�นร่ปชิ่�นงานซิึ่ลิโคนสามมิติแบบเพิั�มเน่�อุวัสดุ 2 c I

27 กันยายน 2562 1901006118 วิธีิการเตรียมคอุมโพัสิตเมมเบรนด้วยชุ่ดเคล่อุบผิ่วเมมเบรนแบบเส้นช่นิดท�อุกลวง 
(hollow fiber membrane) โดยการจุั�มเคล่อุบ (dip coating) แบบแนวนอุน

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006119 วิธีิการเตรียมเส้นใยลิกโนเซึ่ลล่โลสระดับนาโนจัากชี่วมวล ด้วยวิธีิทางเคมีร�วมกับวิธีิ
เชิ่งกลในขัั�นตอุนเดียว

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006120 ระบบประเมินคุณภาพัซึ่อุฟต์แวร์ด้านความสามารถทดสอุบ และวิธีิการดังกล�าว 2 a O

27 กันยายน 2562 1901006121 ระบบสร้างข้ัอุม่ลระบุตัวตนทางดิจิัตัล 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006122 ระบบสำาหรับประเมินโรคและคุณลักษณะขัอุงสัตว์ในฟาร์มแบบไม�สัมผั่สและวิธีิการ
ดังกล�าว

2 c M

27 กันยายน 2562 1901006123 วิธีิการพัยากรณ์การใช้่พัลังงานไฟฟ้าและการลดการใช้่พัลังงานส่งสุดสำาหรับผ้่่ใช้่
ไฟฟ้า โดยใช้่พัลังงานจัากเซึ่ลล์แสงอุาทิตย์ร�วมกับแหล�งกักเก็บพัลังงาน

2 c O

27 กันยายน 2562 1901006124 เซึ่ลล์แสงอุาทิตย์และกระบวนการดังกล�าว 2 a O

27 กันยายน 2562 1901006125 ตัวเก็บประจุัไฟฟ้ายิ�งยวด (supercapacitor) ประสิทธิิภาพัส่งที�ใช้่อิุเล็กโทรไลต์ 
(electrolyte) แบบแข็ังและกราฟีนอุอุกไซึ่ด์ (graphene oxide) ที�เจ่ัอุร�วมระหว�าง
ไนโตรเจันและซัึ่ลเฟอุร์

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006126 แผ่งเซึ่ลล์แสงอุาทิตย์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006127 กระบวนการสร้างแผ่�นฐานขัยายสัญญาณรามานแท�งนาโนอัุลลอุยด์เงิน-ทอุง  
ที�มีผิ่วขัรุขัระ

2 a O

27 กันยายน 2562 1901006128 ระบบวิเคราะห์ความหนาแน�นขัอุงคนในภาพัวิดีโอุ และวิธีิการดังกล�าว 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006129 ระบบประเมินการใช้่พัลังงานร�วมกับประสิทธิิภาพัขัอุงเซึ่ลล์แสงอุาทิตย์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006130 เคร่�อุงสอุบเทียบเซ็ึ่นเซึ่อุร์วัดความดันนำ�าที�ใช้่เซึ่ลล์วัดเซึ่รามิคและกระบวนการดังกล�าว 2 a O

27 กันยายน 2562 1901006131 กระบวนการประเมินความเครียดจัากสภาพัอุากาศึที�มีต�อุแผ่งเซึ่ลล์แสงอุาทิตย์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006132 กระบวนการประเมินประสิทธิิภาพัแผ่งเซึ่ลล์แสงอุาทิตย์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1901006133 กรรมวิธีิการปล่กเช่่�อุ Capsicum chlorosis virus หร่อุเช่่�อุ Tomato necrotic 
ringspot virus

2 c M

30 กันยายน 2562 1901006237 ระบบตรวจัจัับความเร็ว และวิธีิการดังกล�าว 2 c O

30 กันยายน 2562 1901006238 ระบบตรวจัจัับป้ายทะเบียนยานพัาหนะอัุตโนมัติ และวิธีิการดังกล�าว 2 c O

30 กันยายน 2562 1901006239 กระบวนการระบุภาพัความละเอีุยดตำ�าสำาหรับทดสอุบประสิทธิิภาพัการทำางานขัอุง
การสร้างภาพัความละเอีุยดส่งยิ�ง

2 c O

30 กันยายน 2562 1901006240 สารประกอุบ (E)-7,12-ไดเมทอุกซีึ่-2-((ไธิโอุฟีน-2-อิุลเมทิลีน)อุะมิโน)-3-ไอุอุกโซึ่
-4,5,14,15-เตตระไฮโดร-1H-ไดแนฟโธิ[2,1-e:1’,2’-g]ไอุโซึ่อิุนโดล-1-โอุน สำาหรับ
ใช้่ตรวจัวัดไอุอุอุนปรอุท

2 c O
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30 กันยายน 2562 1901006241 สารประกอุบ 2,2’-(((ไพัริดีน-2,6-ไดอิุลบิส(เมทิลีน))บิส(อุอุกซีึ่))บิส(ควิโนลิน-8, 
5-ไดอิุล))บิส(7,12-ไดเมทอุกซีึ่-4,5,14,15-เตตระไฮโดร-1H-ไดแนฟโท[2,1-e:1’, 
2’-g]ไอุโซึ่อิุนโดล-1,3(2H)-ไดโอุน) สำาหรับใช้่ตรวจัวัดไอุอุอุนแคดเมียม

2 c O

30 กันยายน 2562 1901006242 อุงค์ประกอุบการเตรียมกลุ�มมัดเส้นใยนาโนพัอุลิเมอุร์ ด้วยกระบวนการปั�น 
ไฟฟ้าสถิต

2 a O

30 กันยายน 2562 1901006243 อุงค์ประกอุบการเตรียมอุนุภาคนาโนสำาหรับกักเก็บและนำาส�งสารสกัดเควอุซิึ่ติน 
และวิธีิการเตรียมอุนุภาคดังกล�าว

2 a O

30 กันยายน 2562 1901006244 กระบวนการผ่ลิตเข็ัมขันาดไมโครเมตรความหนาแน�นส่ง 2 a O

30 กันยายน 2562 1901006245 อุงค์ประกอุบสารกระตุ้นการสร้างเมทริกซ์ึ่นอุกเซึ่ลล์ (extracellular matrix)  
แบบเสริมฤทธิิ�สำาหรับเลี�ยงเซึ่ลล์กระด่กอุ�อุนขัอุงสัตว์เลี�ยงล่กด้วยนม (mammalian 
cell) และกรรมวิธีิกระตุ้นการสร้างเมทริกซ์ึ่นอุกเซึ่ลล์ขัอุงเซึ่ลล์กระด่กอุ�อุน

2 c M

30 กันยายน 2562 1901006246 กรรมวิธีิการเตรียมสารด่ดซัึ่บจัากเปล่อุกแข็ังขัอุงแมคคาเดเมีย (macadamia)  
ด้วยปฏิกิริยาอุอุกซิึ่เดชั่น (oxidation) ภายใต้สภาวะจัำากัดอุากาศึ

2 a O

30 กันยายน 2562 1901006247 สารประกอุบขัอุงอุนุพัันธ์ิขัอุงไพัริมิดีน ซึึ่�งมีฤทธิิ�ยับยั�งเช่่�อุปรสิตโปรโตซัึ่ว หร่อุ 
เกล่อุที�ยอุมรับได้ทางเภสัช่กรรมขัอุงสารประกอุบดังกล�าว

2 c M

30 กันยายน 2562 1901006248 วิธีิการเตรียมแคลเซีึ่ยมฟอุสเฟต (calcium phosphate) ด้วยวิธีิการเปลี�ยนเฟส 
(phase conversion) ขัอุงแคลเซีึ่ยมซัึ่ลเฟต (calcium sulfate)

2 a O

30 กันยายน 2562 1901006249 อุงค์ประกอุบการเตรียมฟิล์มบางพัอุลิย่รีเทน (polyurethane) ที�มีความเป็นพิัษ 
ต�อุเซึ่ลล์ตำ�า และกรรมวิธีิการเตรียมฟิล์มดังกล�าว

2 a O

30 กันยายน 2562 1901006252 เคร่�อุงม่อุสำารวจัทิศึและระยะทาง 2 c O

30 กันยายน 2562 1901006253 เคร่�อุงม่อุทำาแผ่นที�สามมิติ 2 c O

30 กันยายน 2562 1901006254 ระบบจััดเก็บข้ัอุม่ลแบบกระจัาย 2 c O

25 เมษายน 2562 PCT/
TH2019/000009

อุนุภาคคล้ายไวรัสที�แก�ตัวขัอุงฟลาวิไวรัส
2 a M

สิทธิบัตรการออกแบบ 41 คำาข้อ
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8 พัฤศึจิักายน 2561 1802004854 อุุปกรณ์ที�ยึดวัตถุทรงกระบอุก 2 c O

21 มกราคม 2562 1902000251 กล้อุงจุัลทรรศึน์ดิจิัทัล 2 c O

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1902000571 อุุปกรณ์สำาหรับการตรวจัวัดสเปกตรัมแบบสะท้อุนสอุงช่�อุงวัด 2 c O

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1902000572 อุุปกรณ์สำาหรับการตรวจัวัดสเปกตรัมแบบส�งผ่�านสอุงช่�อุงวัด 2 c O

11 มีนาคม 2562 1902000906 เคร่�อุงปรับเอุนเก้าอีุ�รถเข็ัน 2 c M

22 มีนาคม 2562 1902001119 เตาปล่กผ่ลึกไฮโดรเทอุร์มอุล 2 c I

22 มีนาคม 2562 1902001120 เคร่�อุงคัดกรอุงอุุณหภ่มิร�างกาย 2 c M

22 มีนาคม 2562 1902001121 บรรจุัภัณฑ์์ 2 c O

29 มีนาคม 2562 1902001259 นิ�วม่อุหุ�นยนต์อุ�อุนนิ�มสำาหรับหยิบจัับ 2 c O

5 เมษายน 2562 1902001329 เคร่�อุงอุ�านค�าสีขัอุงสารละลายหร่อุขัอุงเหลวช่นิดโปร�งแสง 2 c I

31 พัฤษภาคม 2562 1902002127 เคร่�อุงปิ�งย�าง 2 c O

13 มิถุนายน 2562 1902002295 โรงเร่อุนเพัาะปล่ก 2 c A

28 มิถุนายน 2562 1902002539 เคร่�อุงกระตุกหัวใจัไฟฟ้าช่นิดอัุตโนมัติสำาหรับการฝึุ่กอุบรมช่�วยชี่วิต 2 c M

11 กรกฎ์าคม 2562 1902002705 เคร่�อุงม่อุวิเคราะห์ทางการแพัทย์ 2 c M
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26 กรกฎ์าคม 2562 1902002920 เคร่�อุงอุ�านจุัดพิัมพ์ัและเส้นพิัมพ์ั 2 c O

26 กรกฎ์าคม 2562 1902002921 เคร่�อุงช่าร์จัพัลังงานแสงอุาทิตย์แบบพักพัา 2 c O

2 สิงหาคม 2562 1902002997 อุุปกรณ์พั�วงต�อุปรับรถเข็ันทั�วไปเป็นรถเข็ันไฟฟ้า 2 c M

2 สิงหาคม 2562 1902002998 ชุ่ดควบคุมการเคล่�อุนที�ขัอุงอุุปกรณ์พั�วงต�อุปรับรถเข็ันทั�วไปให้เป็นรถเข็ันไฟฟ้า 2 c M

2 สิงหาคม 2562 1902002999 ชุ่ดขัับเคล่�อุนขัอุงอุุปกรณ์พั�วงต�อุปรับรถเข็ันทั�วไปเป็นรถเข็ันไฟฟ้า 2 c M

2 สิงหาคม 2562 1902003000 ชุ่ดแหล�งพัลังงานขัอุงอุุปกรณ์พั�วงต�อุปรับรถเข็ันทั�วไปเป็นรถเข็ันไฟฟ้า 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003225 ด้ามจัับประทับผิ่วหนัง 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003226 แผ่�นแปะผิ่วหนัง 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003227 แผ่�นแปะผิ่วหนัง 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003228 แผ่�นแปะผิ่วหนัง 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003229 บรรจุัภัณฑ์์แผ่�นแปะผิ่วหนัง 2 c M

16 สิงหาคม 2562 1902003230 บรรจุัภัณฑ์์แผ่�นแปะผิ่วหนัง 2 c M

6 กันยายน 2562 1902003573 โรงเร่อุนเพัาะปล่ก 2 c A

20 กันยายน 2562 1902003803 เลนส์สำาหรับสร้างเข็ัมถ�ายเทมวลสารและประจุั 2 c O

20 กันยายน 2562 1902003804 เลนส์สำาหรับสร้างเข็ัมถ�ายเทมวลสารและประจุั 2 c O

20 กันยายน 2562 1902003805 เข็ัมสำาหรับถ�ายเทมวลสารและประจุั 2 c O

20 กันยายน 2562 1902003806 เข็ัมสำาหรับถ�ายเทมวลสารและประจุั 2 c O

20 กันยายน 2562 1902003807 เข็ัมสำาหรับถ�ายเทมวลสารและประจุั 2 c O

27 กันยายน 2562 1902003899 เปลยกเคล่�อุนย้ายผ้่่ป�วยแบบตะกร้า 2 c M

27 กันยายน 2562 1902003900 เปลยกเคล่�อุนย้ายผ้่่ป�วยแบบตะกร้า 2 c M

27 กันยายน 2562 1902003901 เปลยกเคล่�อุนย้ายผ้่่ป�วยแบบตะกร้า 2 c M

27 กันยายน 2562 1902003902 เปลยกเคล่�อุนย้ายผ้่่ป�วยแบบตะกร้า 2 c M

27 กันยายน 2562 1902003903 เปลยกเคล่�อุนย้ายผ้่่ป�วยแบบตะกร้า 2 c M

27 กันยายน 2562 1902003904 อุุปกรณ์ป้อุงกันการช่นท้ายแบบมุดขัอุงรถยนต์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1902003905 อุุปกรณ์ป้อุงกันการช่นท้ายแบบมุดขัอุงรถยนต์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1902003906 แท�นทดสอุบมอุเตอุร์ไฟฟ้า 2 c I

27 กันยายน 2562 1902003907 เคร่�อุงสระผ่ม 2 c O

ผลงานที่ยื่นข้อจดอนุสิทธิบัตร จำานวน 162 คำาข้อ

วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

11 พัฤษภาคม 2561 1803001121 กรรมวิธีิเก็บเกี�ยวเซึ่ลล์สาหร�าย Chlorella sp. TISTR 8236 ด้วยคอุมโพัสิตขัอุง
อุนุภาคแม�เหล็กและแป้งมันสำาปะหลังประจุับวก

2 c A

12 ตุลาคม 2561 1803002374 ชุ่ดตรวจัหาแอุนติบอุดีต�อุเช่่�อุวัณโรคในคนด้วยแผ่�นแถบโปรตีนจัำาเพัาะร�วมกับ 
วิธีิอิุนไดเร็คอิุไลซึ่�า

2 c M

19 ตุลาคม 2561 1803002412 ชุ่ดตรวจัหากลุ�มเช่่�อุก�อุโรคเป้าหมายแบบหลายเช่่�อุในครั�งเดียว 2 c M

19 ตุลาคม 2561 1803002413 ชุ่ดตรวจัหาโปรตีนเป้าหมายในเซึ่ลล์ด้วยเทคนิคอิุมม่โนโครมาโตกราฟีและอุนุภาค
ซิึ่ลิกานาโน

2 c M

8 พัฤศึจิักายน 2561 1803002606 เคร่�อุงปฏิกรณ์บดด้วยล่กบดพัร้อุมอัุลตราโซึ่นิคกำาลังส่ง 2 c O
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ประเภท
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สาข้า

16 พัฤศึจิักายน 2561 1803002675 ซีึ่เมนต์กระด่กช่นิดแคลเซีึ่ยมฟอุสเฟตแบบปั�นได้ที�มีร่พัรุนขันาดใหญ�และ 
กระบวนการเตรียมซีึ่เมนต์ดังกล�าว

2 c O

16 พัฤศึจิักายน 2561 1803002676 กระบวนการผ่ลิตโปรตีนล่กผ่สมในถังหมักโดยยีสต์ทนร้อุน Ogataea  
thermomethanolica ที�ผ่�านการดัดแปลงพัันธุิกรรมให้มีระบบควบคุม 
การแสดงอุอุกด้วยอุาหารที�มีนำ�าตาลซ่ึ่โครสเป็นอุงค์ประกอุบ

2 c O

20 พัฤศึจิักายน 2561 1803002706 กระบวนการสกัดอิุน่ลินจัากแก�นตะวัน 2 c O

23 พัฤศึจิักายน 2561 1803002752 ชุ่ดตรวจัสำาหรับตรวจัหาเช่่�อุไวรัสที�ก�อุให้เกิดกลุ�มอุาการคล้ายไข้ัหวัดใหญ� 2 c M

30 พัฤศึจิักายน 2561 1803002796 กระบวนการคัดพัันธ์ุิอุ้อุยชี่วมวลทนเค็มในระบบกระบะทรายภายใต้สภาวะ 
โรงเร่อุนปล่กพ่ัช่

2 c A

30 พัฤศึจิักายน 2561 1803002797 กรรมวิธีิกระตุ้นการงอุกและพััฒนาเป็นต้นอุ�อุนขัอุงเมล็ดพ่ัช่โดยใช้่การให้อุากาศึ 
ร�วมกับการได้รับแสงช่นิดจัำาเพัาะ

2 a A

7 ธัินวาคม 2561 1803002845 เอุนไซึ่ม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที�ติดฉลากด้วยไบโอุตินและถ่กตรึงโครงสร้าง
บนบีดส์ด้วยการจัับโปรตีนสเตรปตาวิดิน

2 c M

7 ธัินวาคม 2561 1803002846 เอุนไซึ่ม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธีิการเตรียม 2 a O

21 ธัินวาคม 2561 1803002960 กระบวนการกระตุ้นการพััฒนารากสะสมอุาหารขัอุงมันสำาปะหลังผ่�านระบบ 
การเพัาะเลี�ยงเน่�อุเย่�อุพ่ัช่แบบใช้่คาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เป็นแหล�งพัลังงานหลัก

2 a A

28 ธัินวาคม 2561 1803003040 กรรมวิธีิผ่ลิตตัวด่ดซัึ่บสำาหรับการปรับปรุงคุณภาพัก๊าซึ่ธิรรมช่าติ 2 c O

11 มกราคม 2562 1903000057 แผ่�นติดกระตุ้นหัวใจัฝึุ่กหัดจัากยางพัาราสำาหรับเคร่�อุงฝึุ่กหัดการฟื�นค่นคล่�นหัวใจัด้วย
ไฟฟ้าช่นิดอัุตโนมัติ และวิธีิการเตรียมแผ่�นติดกระตุ้นหัวใจัฝึุ่กหัดดังกล�าว

2 c M

16 มกราคม 2562 1903000082 ชุ่ดตรวจัหาเช่่�อุก�อุโรคไวรัสตับอัุกเสบช่นิดบีด้วยเทคนิค 
ล่ปมีดิเอุเตดไอุโซึ่-เทอุร์มอุลแอุมพัลิฟิเคชั่น

2 c M

18 มกราคม 2562 1903000126 ชุ่ดตรวจันาโนเซึ่นเซึ่อุร์แบบกำาหนดทิศึทางในการติดฉลาก 2 c I

31 มกราคม 2562 1903000259 เส้นใยเมทัลอุอุกไซึ่ด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์และแผ่�นเมมเบรนซึึ่�งขึั�นร่ปจัากเส้นใย 
ดังกล�าว ที�ถ่กตกแต�งด้วยอุนุภาคคอุปเปอุร์อุอุกไซึ่ด์ และกรรมวิธีิการเตรียมเส้นใย
และแผ่�นเมมเบรนดังกล�าว

2 c O

15 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1903000431 นำ�ายาสำาหรับเตรียมชุ่ดตรวจั และกรรมวิธีิการใช้่นำ�ายาดังกล�าว 2 c O

15 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1903000432 ชุ่ดตรวจัหายาหร่อุโมเลกุลเป้าหมายที�มีประจุั 2 a M

20 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1903000459 สารละลายสำาหรับผ่ลิตฟิล์มบางเพัอุรอุฟสไกท์แบบมีสี 2 a O

20 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1903000460 กรรมวิธีิการผ่ลิตแผ่�นฟิล์มบางเพัอุรอุฟสไกท์ภายใต้ระบบสุญญากาศึ 2 a O

22 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1903000466 พัลาสมิดที�มีการแสดงอุอุกขัอุงชุ่ดยีนที�สร้างโปรตีนโครงสร้างเพ่ั�อุผ่ลิตอุนุภาคไวรัส 
ไข้ัเล่อุดอุอุกเด็งกี�ช่นิดที�ติดเช่่�อุได้หนึ�งรอุบในเซึ่ลล์ยุง

2 c M

1 มีนาคม 2562 1903000542 วิธีิการตรวจัหาการเรียงตัวสลับตำาแหน�งขัอุงยีน ROS1 ในเซึ่ลล์มะเร็ง 2 a M

4 มีนาคม 2562 1903000556 อุนุภาคนาโนอิุมัลชั่�นที�มีสารอุอุกฤทธิิ�ไล�ยุง และกรรมวิธีิการผ่ลิต 2 a O

4 มีนาคม 2562 1903000557 อุนุภาคนาโนสตรักเจัอุร์ลิปิดแคร์ริเอุอุร์ที�มีสารอุอุกฤทธิิ�ต้านการอัุกเสบ และกรรมวิธีิ
การผ่ลิต

2 c M

4 มีนาคม 2562 1903000558 ผ่ลิตภัณฑ์์นาโนอิุมัลชั่�นที�มีสารอุอุกฤทธิิ�ไล�ยุงและต้านการอัุกเสบ 2 c O

8 มีนาคม 2562 1903000597 กรรมวิธีิการตรวจัแหล�งที�มาขัอุงข้ัาวด้วยวิธีิลิควิดโครมาโตกราฟีช่นิดอุอุบิแทรป 2 c A

15 มีนาคม 2562 1903000651 ส่ตรตำารับเคร่�อุงสำาอุางในร่ปโทนเนอุร์ที�ประกอุบด้วยสารสกัดสมอุไทย 2 c O

15 มีนาคม 2562 1903000652 อิุเล็กโทรไลต์ช่นิดบัฟเฟอุร์สถานะเจัล และกระบวนการเตรียมอิุเล็กโทรไลต์ช่นิด
บัฟเฟอุร์สถานะเจัลดังกล�าว

2 a O

19 มีนาคม 2562 1903000677 ขันมปังปราศึจัากกล่เตนโดยใช้่แป้งล่กเด่อุยร�วมกับโปรตีนไขั�ขัาวที�ผ่�านการดัดแปร
ด้วยเอุนไซึ่ม์โปรติเอุสและกรรมวิธีิการผ่ลิต

2 c O

22 มีนาคม 2562 1903000720 อุงค์ประกอุบอุนุภาคนาโนไขัมันกักเก็บสารสกัดจัากผั่กคราดหัวแหวน (Acmella 
oleracea) และกรรมวิธีิการเตรียมอุนุภาคดังกล�าว

2 a O

22 มีนาคม 2562 1903000721 ผ่ลิตภัณฑ์์ครีมที�มีส�วนประกอุบขัอุงสารสกัดจัากต้นบัวบก 2 c A
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22 มีนาคม 2562 1903000722 ชุ่ดไพัรเมอุร์และกรรมวิธีิการตรวจัเช่่�อุวัณโรคก�อุโรคในคนด้วยเทคนิคแลมป์ร�วมกับ
เทคนิคเคมีไฟฟ้า

2 c M

29 มีนาคม 2562 1903000773 ส่ตรการเตรียมแผ่�นฟิล์มอิุเล็กโทรไลต์แบบใส และกระบวนการเตรียมแผ่�นฟิล์ม 
อิุเล็กโทรไลต์แบบใสดังกล�าว

2 a O

29 มีนาคม 2562 1903000774 กรรมวิธีิการผ่ลิตกรดแลคติกจัากนำ�าตาลไซึ่โลสด้วยตัวเร�งปฏิกิริยาวิวิธิพัันธ์ิอุอุกไซึ่ด์
ขัอุงโลหะทรานซิึ่ชั่นบนตัวรอุงรับอุะล่มินา

2 a O

2 เมษายน 2562 1903000803 กระบวนการดัดเเปรลิกนินที�ไม�เป็นพิัษ 2 a O

5 เมษายน 2562 1903000832 กรรมวิธีิการสร้างเช่่�อุราดัดแปลงพัันธุิกรรมที�มีความบกพัร�อุงในการสังเคราะห์ 
สารและปราศึจัากยีนเคร่�อุงหมาย

2 a O

11 เมษายน 2562 1903000884 กรรมวิธีิการปรับปรุงพัันธ์ุิพ่ัช่ตระก่ลขิังให้ทนต�อุโรคแง�งเน�า 2 c A

19 เมษายน 2562 1903000928 กรรมวิธีิการผ่ลิตอุาหารสัตว์เสริมด้วยกรดไขัมันไม�อิุ�มตัว 2 c A

19 เมษายน 2562 1903000929 ไพัรเมอุร์สำาหรับตรวจัหาเช่่�อุเอุพีัพีัในสุกร และวิธีิการตรวจัหาเช่่�อุโดยใช้่ไพัรเมอุร์นั�น 2 c M

19 เมษายน 2562 1903000930 กรรมวิธีิการปรับปรุงคุณค�าทางโภช่นะขัอุงกากมันสำาปะหลัง 2 c A

10 พัฤษภาคม 2562 1903001161 อุงค์ประกอุบนาโนอิุมัลชั่นสำาหรับต้านเช่่�อุราที�ผิ่วหนังขัอุงสัตว์เลี�ยง ที�มีส�วนผ่สมขัอุง
สารสกัดทอุงพัันชั่�ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) และซึ่าโปนิน (Saponin)

2 c A

10 พัฤษภาคม 2562 1903001162 อุนุพัันธ์ิขัอุงเอุซึ่า-บอุดิปี� (Aza-BODIPY) และกรรมวิธีิการสังเคราะห์อุนุพัันธ์ิดังกล�าว 2 a O

10 พัฤษภาคม 2562 1903001163 พัลาสมิดมินิจีัโนมขัอุงไวรัสพีัอีุดีที�ไม�มีและมียีนนิวคลีโอุแคปซิึ่ด และระบบตรวจัวัด
การจัำาลอุงตัวเอุงขัอุงไวรัสด้วยพัลาสมิดมินิจีัโนมดังกล�าว

2 c M

10 พัฤษภาคม 2562 1903001164 กรรมวิธีิตรวจัหาสารยับยั�งการทำางานขัอุงเอุนไซึ่ม์อุาร์จิันีนดีอิุมิเนส 2 a O

17 พัฤษภาคม 2562 1903001254 กระบวนการผ่ลิต 5-ไฮดรอุกซีึ่เมทิลเฟอุร์ฟ่รัล (5-hydroxymethylfurfural)  
จัากนำ�าตาลฟรุกโตส (fructose) โดยใช้่ตัวเร�งปฏิกิริยาแบบเอุกพัันธ์ิที�เป็นกรดอิุนทรีย์ 
(organic acids)

2 c O

17 พัฤษภาคม 2562 1903001255 กระบวนการผ่ลิต 5-ไฮดรอุกซีึ่เมทิลเฟอุร์ฟ่รัล (5-hydroxymethylfurfural)  
จัากนำ�าตาลกล่โคส (glucose) โดยใช้่ตัวเร�งปฏิกิริยาแบบวิวิธิพัันธ์ิวัสดุโครงขั�ายโลหะ
อิุนทรีย์ (metal-organic frameworks: MOFs)

2 a O

17 พัฤษภาคม 2562 1903001256 ชุ่ดไพัรเมอุร์และดีเอ็ุนเอุโพัรบที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลสนิปสำาหรับตรวจัสอุบ
เอุกลักษณ์พัันธ์ุิมะเข่ัอุเทศึ และกระบวนการตรวจัสอุบโดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์และ 
ดีเอ็ุนเอุโพัรบนั�น

2 c A

17 พัฤษภาคม 2562 1903001257 ชุ่ดไพัรเมอุร์และดีเอ็ุนเอุโพัรบที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลประเภทสนิปสำาหรับ
ตรวจัสอุบเอุกลักษณ์พัันธ์ุิแตงกวา และกระบวนการตรวจัสอุบโดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์และ
ดีเอ็ุนเอุโพัรบนั�น

2 c A

17 พัฤษภาคม 2562 1903001258 ชุ่ดไพัรเมอุร์และดีเอ็ุนเอุโพัรบที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลสนิปสำาหรับ 
ตรวจัสอุบความบริสุทธิิ�เมล็ดพัันธ์ุิแตงโมล่กผ่สมเอุฟวันและกระบวนการตรวจัสอุบ 
โดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์และชุ่ดดีเอ็ุนเอุโพัรบนั�น

2 c A

24 พัฤษภาคม 2562 1903001322 เซ็ึ่นเซึ่อุร์เคมีไฟฟ้าที�มีขัั�วไฟฟ้าที�ปรับปรุงด้วยวัสดุนาโนคาร์บอุนและพัอุลิเมอุร์ 
นำาไฟฟ้า

2 a O

24 พัฤษภาคม 2562 1903001323 อุนุภาคนาโนกลวงที�มีร่พัรุนติดฉลากสำาหรับการเพิั�มความไวขัอุงเซึ่นเซึ่อุร์เคมีไฟฟ้า 2 a O

24 พัฤษภาคม 2562 1903001324 ชุ่ดตรวจัหาแอุนติบอุดีต�อุเช่่�อุวัณโรคในคนด้วยวิธีิอิุนไดเร็คอิุไลซึ่�า 2 c M

28 พัฤษภาคม 2562 1903001367 กระบวนการผ่ลิตกาวที�มีส�วนผ่สมขัอุงลิกนินดัดเเปรที�ไม�เป็นพิัษ 2 c O

31 พัฤษภาคม 2562 1903001425 ผ่งสีสะท้อุนความร้อุนที�สังเคราะห์จัากแร�ล่โคซีึ่น และกรรมวิธีิผ่ลิตผ่งสีสะท้อุน 
ความร้อุนดังกล�าว

2 a O

31 พัฤษภาคม 2562 1903001426 อุงค์ประกอุบสำาหรับเตรียมสารฆ่�าเช่่�อุจุัลินทรีย์ 2 a M

31 พัฤษภาคม 2562 1903001427 ฟิล์มโครงสร้างหลายชั่�นที�สามารถยอุมให้ก๊าซึ่ผ่�านเข้ัาอุอุกและป้อุงกันกลิ�นได้ 2 a O

6 มิถุนายน 2562 1903001477 กรรมวิธีิการผ่ลิตสารประกอุบลาโนสเตนไตรเทอุร์ปีนอุยด์ (Lanostane  
triterpenoid) ที�อุอุกฤทธิิ�ยับยั�งเช่่�อุก�อุโรคมาลาเรีย จัากเช่่�อุรา Ganoderma

2 c M

6 มิถุนายน 2562 1903001478 กรรมวิธีิการผ่ลิตสารประกอุบอุะโรมาติก โพัลีคีไทด์ (Aromatic Polyketide)  
ที�อุอุกฤทธิิ�ยับยั�งเช่่�อุก�อุโรคมาลาเรียจัากเช่่�อุรา Orbiocrella

2 c M
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7 มิถุนายน 2562 1903001486 วิธีิการเตรียมสารประกอุบคีเลตขัอุงกรดอุะมิโนกับโลหะ 2 a O

7 มิถุนายน 2562 1903001487 กระดาษพัลาสโมนิคสำาหรับตรวจัหายาและ/หร่อุโมเลกุลเป้าหมายและกรรมวิธีิ 
การเตรียมกระดาษพัลาสโมนิคนั�น

2 a O

13 มิถุนายน 2562 1903001548 เช่่�อุราดัดแปลงพัันธุิกรรมที�สามารถเพิั�มการสังเคราะห์ไขัมันและกรรมวิธีิการสร้าง 
เช่่�อุราดัดแปลงพัันธุิกรรมนั�น

2 a O

13 มิถุนายน 2562 1903001549 ชุ่ดยีนที�มีการติดอุะวิแทคที�ปลาย 5’และพัลาสมิดพัาหะดัดแปลงที�มีชุ่ดยีนดังกล�าว
เป็นอุงค์ประกอุบ

2 a O

13 มิถุนายน 2562 1903001550 ชุ่ดยีนที�มีการติดอุะวิแทคที�ปลาย 3 ไพัร์ม และพัลาสมิดพัาหะดัดแปลงที�มีชุ่ดยีน 
ดังกล�าว

2 a O

13 มิถุนายน 2562 1903001551 ส่ตรนำ�าสเลอุรีเซึ่รามิกส์ 2 a O

13 มิถุนายน 2562 1903001552 อุงค์ประกอุบขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์แฮร์โทนิคที�กระตุ้นการเจัริญเติบโตขัอุงเซึ่ลล์รากผ่ม 2 c M

21 มิถุนายน 2562 1903001618 วิธีิการเตรียมเม็ดบีดส์ร่พัรุนจัากโซึ่เดียมอัุลจิัเนตและพัอุลิเมอุร์ผ่สมพัอุลิไวนิล
แอุลกอุฮอุล์-โซึ่เดียมอัุลจิัเนต

2 c O

21 มิถุนายน 2562 1903001619 กรรมวิธีิการเตรียมถ�านกัมมันต์ที�มีความพัรุน ภายใต้บรรยากาศึขัอุงอุากาศึที�จัำากัด
และอุุณหภ่มิตำ�า ด้วยเกล่อุไฮดรอุกไซึ่ด์ผ่สม

2 a O

28 มิถุนายน 2562 1903001681 อุงค์ประกอุบขัอุงเช่่�อุเพัลิงชี่วมวลที�มีถ�านหินแอุนทราไซึ่ต์เผ่าไหม้ร�วม 2 a O

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001746 ชุ่ดตรวจัหาแอุนติบอุดีต�อุเช่่�อุวัณโรคในช้่าง และกรรมวิธีิการตรวจัดังกล�าว 2 a M

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001747 ชุ่ดไพัรเมอุร์ที�มีความจัำาเพัาะต�อุเช่่�อุ Listeria monocytogenes และ Salmonella 
spp. และวิธีิการตรวจัเช่่�อุก�อุโรคในอุาหารโดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์ดังกล�าว

2 c I

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001748 ชุ่ดดีเอ็ุนเอุโพัรบและไพัรเมอุร์ที�จัำาเพัาะต�อุกลุ�มยีนที�เกี�ยวข้ัอุงกับระบบภ่มิคุ้มกัน และ
การตอุบสนอุงต�อุความเครียดในกุ้งขัาวและกระบวนการตรวจัวัดระดับการแสดงอุอุก
ขัอุงยีนดังกล�าว

2 c A

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001749 เช่่�อุรา Aspergillus oryzae สายพัันธ์ุิดัดแปลงพัันธุิกรรมที�เพิั�มประสิทธิิภาพัขัอุง
กระบวนการปรับแต�งยีนหลายยีนแบบติดตามได้

2 b O

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001750 กรรมวิธีิการสร้างเช่่�อุจุัลินทรีย์ดัดแปลงพัันธุิกรรมที�เพิั�มประสิทธิิภาพัขัอุง 
กระบวนการโฮโมโลกัสรีคอุมบิเนชั่�น

2 b O

5 กรกฎ์าคม 2562 1903001751 กรรมวิธีิการตรวจัหาเช่่�อุ Edwardsiella ictaluri และเช้ื้�อ Francisella 
noatunensis subsp. orientalis พัร้อุมกันในปฏิกิริยาเดียว

2 c O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001796 ส่ตรส�วนผ่สมขัอุงสารละลายสำาหรับระบบทางเดินอุาหารจัำาลอุงขัอุงสุกรเพ่ั�อุใช้่ 
คัดเล่อุกโพัรไบโอุติก

2 c A

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001797 เคร่�อุงตรวจัวัดการสั�นสะเท่อุนพัร้อุมค�าพิักัดตำาแหน�งและความเร็วบนยานพัาหนะ
แบบไร้สาย

2 c O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001798 การปล่กฟิล์มบางเซึ่อุร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีิการควบคุมเวลาก๊าซึ่ไวปฏิกิริยา 2 a O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001799 อุงค์ประกอุบวอุเตอุร์คลีนซิึ่�งเจัลที�มีส�วนประกอุบขัอุงสารสกัดล่กซัึ่ด 2 a O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001800 อุงค์ประกอุบอุนุภาคนาโนลิโพัโซึ่มขัอุงสารสกัดล่กซัึ่ด 2 b O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001801 วิธีิการเตรียมนำ�ามันอุอุริกาโนในร่ปแบบผ่งแห้ง 2 a O

11 กรกฎ์าคม 2562 1903001802 อุงค์ประกอุบและกระบวนการสำาหรับเตรียมฟิล์มไคโตซึ่านพัอุลิเมอุร์ซัึ่บนำ�าคอุมโพัสิท 2 a O

26 กรกฎ์าคม 2562 1903001905 วิธีิการเตรียมวัสดุไฮบริดคาร์บอุนนาโนพัอุรัสจัากกากกาแฟและท�อุคาร์บอุนนาโน
สำาหรับการใช้่งานเป็นวัสดุขัั�วอิุเล็กโทรดตัวเก็บประจุัไฟฟ้ายิ�งยวด

2 a O

26 กรกฎ์าคม 2562 1903001906 ระบบจัำาแนกไดอุะแกรมในภาพัเอุกสารที�เขีัยนด้วยลายม่อุ และกระบวนการดังกล�าว 2 c O

26 กรกฎ์าคม 2562 1903001907 ชุ่ดไพัรเมอุร์ที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลสนิปที�สัมพัันธ์ิกับความต้านทานเพัลี�ย
กระโดดสีนำ�าตาลขัอุงข้ัาว และกระบวนการใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์นั�น

2 c A

2 สิงหาคม 2562 1903001956 ชุ่ดตรวจัสารในกลุ�มเบต้า-2 อุะโกนิสท์แบบตรวจัสอุงสารพัร้อุมกันในชุ่ดตรวจั
เดียวกัน

2 c O

2 สิงหาคม 2562 1903001957 ระบบการควบคุมการช่าร์จัและการใช้่งานขัอุงอุุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่�อุงม่อุแพัทย์ 2 c M
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9 สิงหาคม 2562 1903002033 กระบวนการและส่ตรอุาหารสำาหรับการผ่ลิตหัวเช่่�อุยีสต์ 2 c I

9 สิงหาคม 2562 1903002034 ชุ่ดไพัรเมอุร์ที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลอิุนเดลในยีน Hd1 ที�สัมพัันธ์ิกับ 
ความไวต�อุช่�วงแสงในข้ัาวและกระบวนการคัดเล่อุกข้ัาวที�มีความไวต�อุช่�วงแสง 
โดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์นั�น

2 c A

9 สิงหาคม 2562 1903002035 ชุ่ดไพัรเมอุร์ที�จัำาเพัาะต�อุเคร่�อุงหมายโมเลกุลสนิปที�สัมพัันธ์ิกับยีนต้านทานเพัลี�ย
กระโดดสีนำ�าตาล (Bph32) ในข้ัาว และกระบวนการคัดเล่อุกข้ัาวต้านทานเพัลี�ย
กระโดดสีนำ�าตาลโดยใช้่ชุ่ดไพัรเมอุร์ดังกล�าว

2 c A

16 สิงหาคม 2562 1903002092 เซึ่ลล์ยีสต์ล่กผ่สม Saccharomyces cerevisiae (BMGC330) สำาหรับการผ่ลิต 
สารกลุ�มไอุโซึ่พัรีนอุยด์ปริมาณส่ง

2 a O

16 สิงหาคม 2562 1903002093 เซึ่ลล์ยีสต์ล่กผ่สม Saccharomyces cerevisiae BMGC 306 – BMGC 311  
สำาหรับการผ่ลิต ไอุโซึ่บิวทานอุลจัากนำ�าตาลไซึ่โลสหร่อุชี่วมวลที�มีนำ�าตาลไซึ่โลส 
เป็นหนึ�งในอุงค์ประกอุบหลัก

2 c A

16 สิงหาคม 2562 1903002100 อุงค์ประกอุบสำาหรับเตรียมยางคอุมพัาวด์ เพ่ั�อุเพิั�มประสิทธิิภาพัการคงร่ปและ 
สมบัติเชิ่งกล

2 a O

16 สิงหาคม 2562 1903002101 เคร่�อุงเติมอุากาศึใต้นำ�า 5 c O

16 สิงหาคม 2562 1903002102 อุงค์ประกอุบขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์ครีมนวดบำารุงผ่มที�กระตุ้นการเจัริญเติบโตขัอุงเซึ่ลล์รากผ่ม 2 c O

23 สิงหาคม 2562 1903002158 วิธีิการผ่ลิตเซึ่ลล์มีชี่วิตขัอุงแบคทีเรียกรดแลคติกและส่ตรอุาหารเหลวที�ใช้่ในวิธีิการ
ผ่ลิตนั�น

2 a O

23 สิงหาคม 2562 1903002159 ส่ตรผ่สมเอุนไซึ่ม์ที�มีกิจักรรมเฉพัาะสำาหรับลดความหน่ดขัอุงมันสำาปะหลัง 2 c A

23 สิงหาคม 2562 1903002160 กรรมวิธีิการขึั�นร่ปวัสดุด่ดซัึ่บโดยไม�ใช้่ความร้อุน 2 c I

23 สิงหาคม 2562 1903002161 อุงค์ประกอุบขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์ป้อุงกันรังสีย่วีที�ประกอุบด้วยอุนุภาคนาโนพัอุลิโดพัามีน 
ทรงกลมกลวง

2 a O

23 สิงหาคม 2562 1903002162 อุนุภาคพัอุลิโดพัามีนทรงกลมกลวง และกระบวนการเตรียมอุนุภาคดังกล�าว 2 a O

30 สิงหาคม 2562 1903002233 ชุ่ดการแสดงอุอุกขัอุงยีนสำาหรับสร้างเซึ่ลล์ยีสต์ดัดแปลงที�มีการแสดงอุอุก 
เอุนไซึ่ม์เซึ่ลล่เลสที�ผิ่วเซึ่ลล์

2 a O

30 สิงหาคม 2562 1903002234 นำ�ายาสำาหรับตรวจัหาไมโครอุาร์เอ็ุนเอุ 2 a O

6 กันยายน 2562 1903002285 ชุ่ดเคร่�อุงประกอุบยางล้อุตัน 2 c O

6 กันยายน 2562 1903002286 นำ�ายาเคล่อุบสิ�งทอุส่ตรไล�ยุงจัากสารอุอุกฤทธิิ�และสารปรับแต�งกลิ�นจัากธิรรมช่าติ 
เพ่ั�อุลดกลิ�นไม�พึังประสงค์

2 c O

6 กันยายน 2562 1903002287 อุงค์ประกอุบขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์ด่แลและทำาความสะอุาดหนังศีึรษะและเส้นผ่ม  
ที�ประกอุบรวมด้วยอุนุภาคนาโนบรรจุัสารสกัดจัากต้นหมี�และต้นบัวบก

2 c O

6 กันยายน 2562 1903002288 กรรมวิธีิการเตรียมกราฟีนอุอุกไซึ่ด์ที�มีหม่�ฟังก์ชั่�นขัอุงอุอุกซิึ่เจันส่งโดยสภาวะที� 
ไม�รุนแรง

2 a O

6 กันยายน 2562 1903002289 อุนุภาคนาโนขัอุงโลหะผ่สมบนพ่ั�นผิ่วซัึ่บสเตรท สำาหรับใช้่เป็นพ่ั�นผิ่วขัยายสัญญาณ 
รามานและขัั�วไฟฟ้าเคมี

2 a O

6 กันยายน 2562 1903002291 วัสดุป้อุงกันการเกาะตัวขัอุงพ่ั�นผิ่ว ที�มีลวดลายที�มีความทนทาน 2 c O

6 กันยายน 2562 1903002292 โรงเร่อุนเพัาะปล่ก 2 c A

13 กันยายน 2562 1903002366 อุงค์ประกอุบหมึกพิัมพ์ัที�มีคุณสมบัติไม�ช่อุบนำ�า และวิธีิการเตรียมหมึกพิัมพ์ัดังกล�าว 2 c I

13 กันยายน 2562 1903002367 อุงค์ประกอุบ และกรรมวิธีิการเตรียมอุนุภาคนาโนช่นิดบิโลนิโอุโซึ่ม (BiloNiosome) 
สำาหรับการนำาส�งสารสกัดถั�งเช่�าเพ่ั�อุเพิั�มประสิทธิิภาพัการด่ดซึึ่มผ่�านระบบทางเดิน
อุาหาร

2 c O

13 กันยายน 2562 1903002368 อุงค์ประกอุบการเตรียมอุนุภาคไมโครแคปซ่ึ่ล (microcapsule) ความหนาแน�นตำ�า
เพ่ั�อุการนำาส�งอุนุภาคนาโนนำาส�งสารในกลุ�มแซึ่นโทฟิลล์ (xanthophyll)

2 c O

13 กันยายน 2562 1903002369 อุงค์ประกอุบอุนุภาคนาโนลิกนิน-ซิึ่งค์อุอุกไซึ่ด์ที�ไม�ซึึ่มผ่�านผิ่วหนังและป้อุงกันรังสีย่วี 2 a O

13 กันยายน 2562 1903002370 ส่ตรตำารับขัอุงเคร่�อุงสำาอุางสำาหรับเช็่ดบำารุงผิ่วหน้า ที�ประกอุบรวมด้วยอุนุภาค 
นาโนกักเก็บนำ�ามันขัมิ�นชั่น

2 c O
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13 กันยายน 2562 1903002371 ส่ตรตำารับขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์สำาหรับทำาความสะอุาดม่อุที�ประกอุบรวมด้วยนำ�ามันขัมิ�นชั่น 2 c O

13 กันยายน 2562 1903002372 อุงค์ประกอุบขัอุงเซึ่นเซึ่อุร์สีสำาหรับตรวจัวัดก๊าซึ่เอุทิลีน 2 a O

13 กันยายน 2562 1903002373 แผ่�นแถบสำาหรับตรวจัเช่่�อุวอุเทอุร์เมลอุน โมเซึ่อิุค ไวรัส-ท่ ในพ่ัช่ตระก่ลแตง 2 c A

13 กันยายน 2562 1903002374 แผ่�นแถบสำาหรับตรวจัเช่่�อุไวรัสในกลุ�มโพัทีไวรัส 2 c A

13 กันยายน 2562 1903002375 เช่่�อุรา Aspergillus aculeatus ดัดแปลงพัันธุิกรรมที�มีการแสดงอุอุกขัอุงยีน 
ที�กำาหนดการสร้างเอุนไซึ่ม์เซึ่ลโลไบโอุไฮโดรเลส

2 a O

13 กันยายน 2562 1903002376 ระบบและวิธีิการติดตามปริมาณขัอุงเหลวที�เข้ัาและอุอุกจัากร�างกาย 2 c M

20 กันยายน 2562 1903002429 กรรมวิธีิการผ่ลิตอีุแนนทิโอุเมอุร์แลคติกจัากนำ�าตาลคาร์บอุนห้าอุะตอุมด้วย 
ตัวเร�งปฏิกิริยาประเภทสารประกอุบขัอุงอุะล่มิเนียมกลุ�มไฮดรอุกไซึ่ด์

2 a O

20 กันยายน 2562 1903002430 อุงค์ประกอุบอุนุภาคนาโนสตรักเจัอุร์ลิปิดแคริเอุอุร์ (nanostructured lipid carrier, 
NLC) ที�กักเก็บตัวยาไมน็อุกซิึ่ดิล (minoxidil) และวิธีิการเตรียมอุนุภาคดังกล�าว

2 c M

20 กันยายน 2562 1903002431 อุงค์ประกอุบสารเคล่อุบสีส้มสำาหรับผ่ลิตภัณฑ์์เซึ่รามิกส์ 2 a O

20 กันยายน 2562 1903002432 อุงค์ประกอุบขัอุงอุนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบกสำาหรับผ่ลิตภัณฑ์์ด่แลผิ่วพัรรณ 2 a O

20 กันยายน 2562 1903002433 เซึ่รั�มบำารุงผิ่วส่ตรตำารับที�มีสารสกัดบัวบกเป็นอุงค์ประกอุบ 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002434 อุุปกรณ์ควบคุมแบตเตอุรี�โมด่ล 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002435 เคร่�อุงติดตามดวงอุาทิตย์แบบสอุงแกนขัับเคล่�อุนด้วย 1 มอุเตอุร์ 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002436 เคร่�อุงวิเคราะห์สเปกตรัมสัญญาณเทระเฮิรตซ์ึ่และอิุนฟาเรด 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002437 กระบวนการแยกอุงค์ประกอุบขัอุงชี่วมวลลิกโนเซึ่ลล่โลสแบบสอุงขัั�นตอุนแบบ
ขัอุงเหลวไหลผ่�าน

2 a O

20 กันยายน 2562 1903002438 กระบวนการทำานายคุณสมบัติทางกายภาพัจัากข้ัอุม่ลจัากการตรวจัวัดในกระบวนการ
แปรร่ปทางอุุตสาหกรรม

2 c I

20 กันยายน 2562 1903002439 เคร่�อุงวัดความนำาไฟฟ้า 2 c I

20 กันยายน 2562 1903002440 กระบวนการสร้างพ่ั�นผิ่วขัยายสัญญาณรามาน 2 a O

20 กันยายน 2562 1903002441 เคร่�อุงช่�วยฟัง 2 c M

20 กันยายน 2562 1903002442 กระบวนการสร้างแบบสำารวจัความคิดเห็น 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002443 กระบวนการแนะนำาสถานที�ท�อุงเที�ยวโดยใช้่ความเช่่�อุมโยงขัอุงมิติข้ัอุม่ลทางวัฒนธิรรม 2 c O

20 กันยายน 2562 1903002447 กระบวนการแยกอุงค์ประกอุบลิกโนเซึ่ลล่โลสโดยใช้่กลีเซึ่อุรอุลและตัวทำาละลายอิุนทรีย์ 2 a O

27 กันยายน 2562 1903002500 อุงค์ประกอุบอุนุภาคห�อุหุ้มสารสกัดจัากหอุมแดง 2 a O

27 กันยายน 2562 1903002501 ระบบสร้างร่ปแบบลวดลายโดยตรงด้วยลำาแสงเลเซึ่อุร์ 2 c O

27 กันยายน 2562 1903002502 อุุปกรณ์นำากระแสไฟฟ้าสำาหรับเซึ่ลล์ไฟฟ้าเคมี 2 a O

27 กันยายน 2562 1903002503 เคร่�อุงวัดค�าความช่่�น 2 c A

27 กันยายน 2562 1903002504 วัสดุรอุงรับการขัยายสัญญาณรามานที�สามารถนำากลับมาใช้่ใหม�ได้ และ 
วิธีิการเตรียมวัสดุดังกล�าว

2 a O

27 กันยายน 2562 1903002505 เคร่�อุงสระผ่ม 2 c O

27 กันยายน 2562 1903002506 วิธีิการเตรียมแผ่�นขัั�วไฟฟ้าเส้นใยนาโนคาร์บอุนที�มีการเช่่�อุมต�อุกันขัอุงโครงขั�าย
คาร์บอุน

2 c O

27 กันยายน 2562 1903002507 วิธีิการเตรียมแผ่�นเส้นใยนาโนเซึ่ลล่โลสที�ตกแต�งด้วยอุนุภาคโครงขั�ายโลหะ 
สารอิุนทรีย์ (metal organic framework)

2 c O

27 กันยายน 2562 1903002508 อุงค์ประกอุบการเตรียมวัสดุจีัโอุพัอุลิเมอุร์เคล่อุบผิ่วสำาหรับเป็นตัวเร�งปฏิกิริยา 
เชิ่งแสง (photocatalyst) และกรรมวิธีิการเตรียมอุงค์ประกอุบดังกล�าว

2 a O

27 กันยายน 2562 1903002509 เช่่�อุพัลาสโมเดียมเบอุร์กีไอุสายพัันธ์ุิแอุนก้าดัดแปลงพัันธุิกรรม และวิธีิการสร้าง 
เช่่�อุพัลาสโมเดียมเบอุร์กีไอุดัดแปลงพัันธุิกรรมนั�น

2 a M
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27 กันยายน 2562 1903002510 อุุปกรณ์ตรวจัวัดสารเสพัติดจัากลมหายใจั 2 c O

27 กันยายน 2562 1903002511 ระบบแนะนำาวัตถุจััดแสดง 2 c O

27 กันยายน 2562 1903002512 ระบบการตรวจัวิเคราะห์ลักษณะการขัาดหายไปขันาดใหญ�ขัอุงชิ่�นส�วนขัอุง 
ดีเอ็ุนเอุด้วยข้ัอุม่ลจีัโนม เพ่ั�อุบ�งชี่�สายพัันธ์ุิขัอุงเช่่�อุที�ตรวจัวิเคราะห์

2 c O

27 กันยายน 2562 1903002513 ไพัรเมอุร์ที�มีความจัำาเพัาะต�อุเช่่�อุแบคทีเรีย Shewanella khirikhana และ 
วิธีิการตรวจัหาเช่่�อุแบคทีเรีย Shewanella khirikhana ด้วยไพัรเมอุร์ดังกล�าว

2 a O

30 กันยายน 2562 1903002535 วิธีิการเตรียมแผ่�นเส้นใยนาโนเซึ่ลล่โลสที�ถ่กครอุสลิงค์ด้วยพัอุลิย่รีเทน และ 
เส้นใยนาโนที�ได้จัากกรรมวิธีิดังกล�าว

2 a O

30 กันยายน 2562 1903002536 วิธีิการเตรียมอุนุภาคนาโนไฮดรอุกซีึ่อุะพัาไทต์ (hydroxyapatite nanoparticle) 
ด้วยวิธีิดับเบิลอิุมัลชั่น (double emulsion)

2 a O

30 กันยายน 2562 1903002537 อุงค์ประกอุบการเตรียมวัสดุประสานคอุนกรีตที�มีคุณสมบัติในการด่ดซัึ่บ 
ก๊าซึ่เร่อุนกระจัก

5 c O

30 กันยายน 2562 1903002538 ส่ตรตำารับมาสก์หน้าแบบลอุกอุอุก (peel-off mask) เพ่ั�อุผิ่วกระจั�างใส 2 c O

30 กันยายน 2562 1903002539 กรรมวิธีิการเตรียมอุนุภาคนาโนนำาส�งสารในกลุ�มแซึ่นโทฟิลล์ 2 c O

30 กันยายน 2562 1903002540 วิธีิการเตรียมเส้นใยขันาดเล็กขัอุงพัอุลิเมอุร์ที�ย�อุยสลายได้ทางชี่วภาพั  
(Biodegradable polymer) แบบสอุงอุงค์ประกอุบ (Bicomponent fiber)

2 c O

30 กันยายน 2562 1903002541 อุงค์ประกอุบอุนุภาคไบล์นาโนอิุมัลชั่น (bile-nanoemulsion) ที�สามารถควบคุม 
การปลดปล�อุยนำ�ามันหอุมระเหยสกัดจัากพ่ัช่ (plant extract essential oil) และ 
วิธีิการเตรียมอุงค์ประกอุบดังกล�าว

2 a O

30 กันยายน 2562 1903002542 กรรมวิธีิการเพิั�มสารเมลาโทนินในพัริกโดยการกระตุ้นด้วยกรดอิุนโดลอุะซีึ่ติก 2 a A

30 กันยายน 2562 1903002543 ระบบเช่่�อุมโยงข้ัอุม่ลนักเรียนระหว�างระบบข้ัอุม่ลสารสนเทศึ 5 c O

30 กันยายน 2562 1903002544 อุุปกรณ์เพิั�มคุณภาพัเสียงขัอุงห่ฟัง 5 c M

ผลงานที่ยื่นข้อจดผังภ้มิวงจรรวม จำานวน 4 คำาข้อ

วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

28 มิถุนายน 2562 1904000001 วงจัรรวมซีึ่มอุส ESD IO pads 2 c O

26 กรกฎ์าคม 2562 1904000002 ตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์ึ่แบบอุเรย์ (array) 10*10 2 c I

26 กรกฎ์าคม 2562 1904000003 วงจัรตรวจัวัดสนามแม�เหล็กแบบ 2 แกน 2 a O

26 กรกฎ์าคม 2562 1904000004 วงจัรตรวจัวัดสนามแม�เหล็กแบบมอุสเฟท 2 ขัั�วเดรน 2 a O

ผลงานที่ยื่นข้อจดความลับทางการค้า จำานวน 29 คำาข้อ

วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

25 ตุลาคม 2561 TS61MT00147 กรรมวิธีิการผ่ลิตสารตั�งต้นสำาหรับทำาวัสดุทดแทนกระด่ก 2 c M

25 ตุลาคม 2561 TS61MT00148 ส�วนผ่สมสำาหรับทำาวัสดุทดแทนกระด่กและกระบวนการทำาส�วนผ่สม 
ดังกล�าว

2 c M

25 ตุลาคม 2561 TS61MT00149 กรรมวิธีิการทำาวัสดุทดแทนกระด่ก 2 c M

19 พัฤศึจิักายน 2561 TS61BT00143 กรรมวิธีิการปรับสภาพัต้นอุ�อุนปาล์มนำ�ามันจัากการเพัาะเลี�ยงเน่�อุเย่�อุ
เพ่ั�อุเพิั�มอัุตราการรอุดชี่วิตในสภาพัโรงเร่อุน

2 a A
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วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือการประดิษ์ฐ์ ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

19 พัฤศึจิักายน 2561 TS61BT00144 การใช้่ Tryptophan ในการชั่กนำาให้เกิดรากสมบ่รณ์ในต้นอุ�อุนที�พััฒนา
จัากระบบ somatic embryogenesis 

2 a A

24 ธัินวาคม 2561 TS62BT00158 กระบวนการทำาแห้งด้วยวิธีิแช่�เย่อุกแข็ัง สำาหรับการคงสภาพัเซึ่ลล์มีชี่วิต
และคุณภาพัขัอุงผ่ลิตภัณฑ์์เซึ่ลล์ยีสต์

2 c O

24 ธัินวาคม 2561 TS62BT00159 ใบกวนแนวนอุนอุเนกประสงค์ สำาหรับประยุกต์ใช้่ในอุุตสาหกรรม 2 c I

24 ธัินวาคม 2561 TS62BT00160 ถังหมักแนวนอุนแบบมีใบกวน สำาหรับใช้่ในกระบวนการหมักจุัลินทรีย์
แบบแข็ัง

2 c I

29 ธัินวาคม 2561 TS61BT00145 ส่ตรส�วนผ่สมขัอุงโปรตีนไขั�ขัาวเสริมฤทธิิ�ยับยั�งแบคทีเรีย (T 2) สำาหรับ
อุุตสาหกรรมการเลี�ยงกุ้ง

2 c I

3 มกราคม 2562 TS0100093(TS61NN00159) อุุปกรณ์บดมะพัร้าวอุบกรอุบ 2 c A

3 มกราคม 2562 TS0100094(TS61NN00160) ระบบลดความช่่�นในกระบวนการบดแบบเย่อุกแข็ัง 2 c I

22 มกราคม 2562 TS0500095(TS61CO00151) พัันธ์ุิพัริกขีั�หน่ผ่ลใหญ�สายพัันธ์ุิแท้กลุ�ม CMS 2 a A

22 มกราคม 2562 TS0500096(TS61CO00152) พัันธ์ุิพัริกขีั�หน่ผ่ลใหญ�สายพัันธ์ุิแท้กลุ�ม GMS 2 a A

22 มกราคม 2562 TS0500097(TS61CO00155) พัันธ์ุิพัริกขีั�หน่ผ่ลใหญ�สายพัันธ์ุิแท้กลุ�ม C line 2 a A

29 มีนาคม 2562 TS0100098 มาสเตอุร์แบทสารเติมแต�งที�มีสมบัติกรอุงรังสีย่วี 2 a O

29 มีนาคม 2562 TS0100099 ฟิล์มที�มีสมบัติกรอุงรังสีย่วีและกระจัายแสงดี 2 c O

29 มีนาคม 2562 TS0100100 ฟิล์มที�มีสมบัติสะท้อุนรังสีอิุนฟราเรดแบบใกล้ กรอุงรังสีย่วี และกระจัาย
แสงดี

2 c O

29 มีนาคม 2562 TS0100101 กระบวนการหมักนำ�าส้มสายช่่จัากสับปะรด 2 a O

6 พัฤษภาคม 2562 TS0100102 คอุมเปาด์โพัลีโพัรพีัลีนที�มีคุณสมบัติช่อุบนำ�าสำาหรับผ่ลิตภัณฑ์์ฉีดขึั�นร่ป 2 c I

4 มิถุนายน 2562 TS0100103 ส่ตรและวิธีิการสังเคราะห์ตัวเร�งปฏิกิริยาสำาหรับกำาจััดสารประกอุบ
กำามะถันในกระบวนการผ่ลิตนำ�ามันดีเซึ่ล (TM-130)

2 c I

22 กรกฎ์าคม 2562 TS0100104 การเตรียมสารเคล่อุบกันนำ�าและฝุุ่�นสำาหรับพ่ั�นผิ่วกระจัก 2 a O

22 กรกฎ์าคม 2562 TS0100105 สารเคล่อุบกันนำ�าและฝุุ่�นสำาหรับพ่ั�นผิ่วกระจัก 2 a O

22 กรกฎ์าคม 2562 TS0100106 วิธีิการเคล่อุบสารเคล่อุบกันนำ�าและฝุุ่�นสำาหรับพ่ั�นผิ่วกระจัก 2 a O

19 สิงหาคม 2562 TS0100107 ร่ปแบบการจััดเรียงสกร่และกระบวนการผ่ลิตเม็ดพัลาสติกเข้ัมข้ันที�มี
อุงค์ประกอุบขัอุงสารเหลว

2 a I

19 สิงหาคม 2562 TS0100108 ส่ตรเม็ดพัลาสติกที�มีอุงค์ประกอุบขัอุงสารลดการเกิดฝุ้่าปริมาณส่ง 2 c I

26 สิงหาคม 2562 TS0100109 กระบวนการวัลคาไนซ์ึ่ยางคอุมพัาวด์จัากมาสเตอุร์แบทช์่ยางธิรรมช่าติ
ผ่สมเขัม�าดำา และ/หร่อุ ซิึ่ลิกา

2 c A

26 สิงหาคม 2562 TS0100110 กระบวนการผ่สมยางคอุมพัาวด์จัากมาสเตอุร์แบทช์่ยางธิรรมช่าติผ่สม
เขัม�าดำา และ/หร่อุ ซิึ่ลิกา

2 c A

27 กันยายน 2562 TS0100112 ส่ตรเม็ดโพัลิเมอุร์คอุมพัาวด์ที�มีสีคงทนต�อุสภาวะแวดล้อุมและสะท้อุน
แสงที�ช่�วงคล่�นจัำาเพัาะ (เฉดสีส้ม)

2 c I

30 กันยายน 2562 TS0200111 กระบวนการเตรียมชุ่ดตรวจัวัดเช่่�อุไวรอุยด์ 4 ช่นิดในพ่ัช่ 2 c A



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 141

ผลงานที่ยื่นข้อจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำานวน 24 คำาข้อ

วันย่ืนคำาข้อ เลข้ท่ีคำาข้อ ช่ือพันธ์ุพืช ยุทธศาสตร์
ประเภท
ความร้้

สาข้า

8 มกราคม 2562 0506/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 1 2 a A

8 มกราคม 2562 0507/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 2 2 a A

8 มกราคม 2562 0508/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 3 2 a A

8 มกราคม 2562 0509/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 4 2 a A

8 มกราคม 2562 0510/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 5 2 a A

8 มกราคม 2562 0511/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 6 2 a A

8 มกราคม 2562 0512/2562 ฟักทอุง พัันธ์ุิทอุงล้านนา 7 2 a A

20 ธัินวาคม 2561 1411/2561 ถั�วเขีัยว KUML1 2 a A

20 ธัินวาคม 2561 1412/2561 ถั�วเขีัยว KUML2 2 a A

20 ธัินวาคม 2561 1413/2561 ถั�วเขีัยว KUML3 2 a A

20 ธัินวาคม 2561 1414/2561 ถั�วเขีัยว KUML4 2 a A

20 ธัินวาคม 2561 1415/2561 ถั�วเขีัยว KUML5 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1425/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H1-2-31-24-1-B 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1426/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H1-2-31-24-17-B 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1427/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H1-2-31-30-17-B 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1428/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H1-2-31-30-25-B 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1429/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H1-10-34-18-1-B 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1430/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H3-50-51-11-1-21 2 a A

8 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1431/2562 แตงกวา พัันธ์ุิ H4-48-15-2-2-B 2 a A

14 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1434/2562 ไม้ดอุกสกุลขัมิ�น สวีท ดรีม (Sweet Dream) 2 a A

14 กุมภาพัันธ์ิ 2562 1435/2562 ไม้ดอุกสกุลขัมิ�น สวีท แฟลร์ (Sweet Flare) 2 a A

8 เมษายน 2562 1439/2562 มันสำาปะหลัง พิัรุณ 4 2 a A

23 กรกฎ์าคม 2562 1466/2562 อุ้อุย ทอุงภ่มิ 6 2 a A

23 กรกฎ์าคม 2562 1467/2562 อุ้อุย ทอุงภ่มิ 7 2 a A
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ร�งวัลและเกียรติยศ จำ�นวน 66 ร�งวัล

ระดับนานาชาติ จำานวน 27

1. วีรกัญญา มณีประกรณ์, ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร และชยาชล อภิวาท กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์

ระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอุงแดง จัากงาน The International Trade Fair-Ideas,  

Inventions and New products (iENA 2018) ระหว�างวันที� 1-4 พัฤศึจัิกายน 2561 ณ เม่อุงน่เรมเบิร์ก 

สหพัันธ์ิสาธิารณรัฐเยอุรมนี จัากผ่ลงานเทสคิด ซีึ่ดีวี ชุ่ดตรวจัรวดเร็วความไวส่งสำาหรับตรวจัหาเช่่�อุไวรัสในโรค

ไข้ัหัดสุนัขั

2. วีรกัญญา มณีประกรณ์, ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร และชยาชล อภิวาท กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์

ระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอุงแดง จัากงาน The International Trade Fair-Ideas,  

Inventions and New products (iENA 2018) ระหว�างวันที� 1-4 พัฤศึจัิกายน 2561 ณ เม่อุงน่เรมเบิร์ก 

สหพัันธ์ิสาธิารณรัฐเยอุรมนี จัากผ่ลงานเทสคิด ซีึ่พีัวี/ซีึ่ซีึ่วี ชุ่ดตรวจัแบบรวดเร็วสำาหรับตรวจัหาเช่่�อุเคไนน์ 

พัาร์โวไวรัสและเช่่�อุเคไนน์โคโรน�าไวรัสในสุนัขัที�ป�วยด้วยโรคลำาไส้อัุกเสบ

3. วรายุทธ สะโจมแสง, สินีนาฏ ไทยบุญรอด, ภัทรพร โกนิล และชลิตา รัตนเทวะเนตร กลุ่มวิจัยวัสดุผสม

และการเคลือบนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลดีเด�น จัากงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions 

and New products (iENA 2018) ระหว�างวันที� 1-4 พัฤศึจิักายน 2561 ณ เม่อุงน่เรมเบิร์ก สหพัันธ์ิสาธิารณรัฐ

เยอุรมนี จัากผ่ลงาน Blen Lonic-A Natural Antimicrobial Agent for the Animals and the  

Environment Applications

4. ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์์/ไบโอเทค ได้รับการคัดเล่อุกเป็น Young 

Affiliate ประจัำาปี 2561 ขัอุง The World Academy of Sciences (TWAS) สาขัาวิทยาศึาสตร์ชี่วภาพั จัาก

งานประชุ่ม TWAS 14th General Conference and 28th General Meeting ที�จััดขึั�นระหว�างวันที� 27-29 

พัฤศึจิักายน 2561 ณ เม่อุงทรีเอุสต์ ประเทศึอิุตาลี

5. รัฐพล เฉลิมโรจน์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ/ไบโอเทค ได้รับทุน 

ฝึุ่กอุบรมภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจัำาปี 2562 จัาก 

Newton Fund และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ระหว�างวันที� 14-25 มกราคม 2562 

ณ กรุงลอุนดอุน สหราช่อุาณาจัักร จัากผ่ลงาน PlantBead Kit

6. วิรัลดา ภ้ตะคาม ศ้นย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) ได้รับรางวัลช่นะเลิศึ (Best Pitch Award) การแขั�งขััน Business 

Pitching จัากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจัำาปี 2562 ระหว�าง

วันที� 14-25 มกราคม 2562 ณ กรุงลอุนดอุน สหราช่อุาณาจัักร จัากผ่ลงานชุ่ดตรวจัดีเอ็ุนเอุเพ่ั�อุการทดสอุบ

เอุกลักษณ์และความบริสุทธิิ�ขัอุงเมล็ดพัันธ์ุิพ่ัช่ผั่ก

7. คทาวุธ นามดี กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลที� 2 Final Pitching การแขั�งขััน  

Business Pitching จัากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจัำาปี 2562 

ระหว�างวันที� 14-25 มกราคม 2562 ณ กรุงลอุนดอุน สหราช่อุาณาจัักร

8. พนิดา พรหมพินิจ กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัล Rising Star การแขั�งขััน 

Business Pitching จัากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจัำาปี 2562 

ระหว�างวันที� 14-25 มกราคม 2562 ณ กรุงลอุนดอุน สหราช่อุาณาจัักร
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9. ชาลี วรกุลพิพัฒน์, เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และพิทักษ์์ แท่นแก้ว กลุ่มวิจัยการส่ือสารและเครือข่้าย/ 

เนคเทค ได้รับรางวัล Best Presentation ด้าน Data Encryption and Information Security จัากงาน

ประชุ่มวิช่าการ IEEE International Conference on Computer and Communication Systems ระหว�าง

วันที� 23-25 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ Nanyang Technological University (one-north Campus) ประเทศึ

สิงคโปร์ จัากผ่ลงาน Security Implementation for Authentication in IoT Environments

10. ธีรพงศ์ ยะทา นาโนเทค ได้รับรางวัลผ่ลงานวิจััยตีพิัมพ์ัดีเด�นประจัำาปี 2562 (Nagai Award Thailand 2019) 

สาขัา Pharmaceutical Sciences จัากงานประชุ่มวิช่าการ 35th International Annual Meeting in  

Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and CU-MPU International Collaborative Research  

Conference เม่�อุวันที� 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอีุสติน มักกะสัน กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงาน Thermo- 

responsive Bacteriophage Nanocarrier as a Gene Delivery Vector targeted to Mammalian Cells

11. อรกนก พรรณรักษ์า สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี/สำานักงานกลาง ได้รับรางวัล Global IP Award 2019 

ผ้่่เชี่�ยวช่าญสาขัาทรัพัย์สินทางปัญญา จัากงาน LES Thailand Annual Conference 2019 เม่�อุวันที� 21 

มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุัมวิท กรุงเทพัมหานคร

12. ช้ศักดิ� ธนวัฒโน ศ้นย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) ได้รับรางวัล

เหรียญทอุงแดง (Bronze Medal) จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 

ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงานอุุปกรณ์

วัดมุมศีึรษะหลังการรักษาจัอุประสาทตา

13. อดิสร เตือนตรานนท์ ศ้นย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงข้องประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้

รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 

ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงาน 

จัม่กอิุเล็กทรอุนิกส์และการเฝุ้่าระวังกลิ�นอัุนตรายในที�พัักอุาศัึยด้วยปัญญาประดิษฐ์

14. สุริยกมล มณฑ์า, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปิยะดา สุวรรณดิษ์ฐากุล, นันทินา ม้ลประสิทธิ� และสุรพิชญ  

ลอยกุลนันท์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/เอ็มเทค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) สาขัา 

Protection of environment-energy จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions  

Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัาก 

ผ่ลงาน ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt 

Cement in Road Construction

15. สุริยกมล มณฑ์า, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปิยะดา สุวรรณดิษ์ฐากุล, นันทินา ม้ลประสิทธิ� และสุรพิชญ  

ลอยกุลนันท์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/เอ็มเทค ได้รับรางวัล Special Prize สาขัา Protection of 

environment-energy จัาก China Delegation จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions 

Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัาก 

ผ่ลงาน ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt 

Cement in Road Construction
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16.  สุริยกมล มณฑ์า, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปิยะดา สุวรรณดิษ์ฐากุล, นันทินา ม้ลประสิทธิ� และสุรพิชญ  

ลอยกุลนันท์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/เอ็มเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอุงแดง (Bronze Medal)  

สาขัา Agriculture-Horticulture-Gardening จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions  

Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัาก 

ผ่ลงาน BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber 

Latex for Rubber Sheet Production

17. เสาวลักษ์ณ์ แก้วกำาเนิด และอภิชาติ อินทรพานิช กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ/เนคเทค และพีรนันท์ กาญจนา

ศรีสุนทร ฝั�ายบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน/เนคเทค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จัากงาน The 47th 

International Exhibition of Inventions Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม 

Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงาน KidBright: บอุร์ดสมอุงกลฝัุ่งตัวอัุจัฉริยะ

18. อาโมทย ์สมบ้รณ์แก้ว กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปแีละเซนเซอร์/เนคเทค ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน (Silver 

Medal) จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 

2562 ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงาน MuTherm: มิวเทอุร์มระบบคัดกรอุง

ผ้่่ป�วยมีไข้ัแบบหลายคนโดยไม�สัมผั่ส

19. เดือนเพ็ญ จาปรุง, ขุ้นเสก เสกขุ้นทด, ปรีดี ปิ�นประดับ, ชยาชล อภิวาท และเกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระก้ล 

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จัาก 

งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562  

ณ ศ่ึนย์ประชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงาน SugarAL GO sensor: ชุ่ดตรวจัวัดปริมาณ

โปรตีนไกลเคทเตดอัุลบ่มินเพ่ั�อุติดตามเบาหวาน

20. พิศิษ์ฐ์ คำาหน่อแก้ว, ธันยกร เมืองนาโพธิ�, คฑ์าวุธ โลหะเวช และทิพวรรณ สดใส กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและ

การเคลือบนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอุงเกียรติยศึ (Gold Medal with the Congratulations of 

the Jury) และรางวัล Special Award จัากผ้่่แทนกระทรวงศึึกษาธิิการและวิทยาศึาสตร์แห�งสหพัันธิรัฐรัสเซีึ่ย

จัากงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว�างวันที� 10-14 เมษายน 2562 

ณ ศ่ึนยป์ระชุ่ม Palexpo นครเจันีวา สมาพัันธิรัฐสวิส จัากผ่ลงานสารเคล่อุบด่ดซัึ่บความร้อุนด้วยอุนุภาคนาโน

กราฟีน-ซิึ่ลิกา สำาหรับแผ่งพัลังงานรวมแสงอุาทิตย์แบบราง

21. ธีรยุทธ ต้้จินดา กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบ้รณาการ/ไบโอเทค ไดรั้บประกาศึนียบัตร

แสดงความช่่�นช่ม จัากสถาบันวิจััยการเกษตรและป�าไม้แห�งช่าติ สาธิารณรัฐประช่าธิิปไตยประช่าช่นลาว ใน

งาน Contribution and commitment to partnership with National Agriculture and Forestry  

Research Institute on the NAFRI 20th anniversary เม่�อุวันที� 25 เมษายน 2562 ณ เม่อุงเวียงจัันทร์ 

สาธิารณรัฐประช่าธิิปไตยประช่าช่นลาว จัากผ่ลงาน The “Community of Practices” Community  

outreach in Mekong region: Dissemination of new improved Mekong rice varieties to farmers 

via farmer participatory selection and sustainable farmer seed production

22. ศศิธร เอ้ือวิริยะวิทย์ กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนข้ั้นส้งและความปลอดภัย/นาโนเทค ได้รับทุนวิจััย 

Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 จัากรัฐบาลประเทศึอุอุสเตรเลีย 

เม่�อุวันที� 21 พัฤษภาคม 2562 ณ สถานเอุกอัุครราช่ท่ตอุอุสเตรเลีย

23. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ กลุ่มวิจัยการส่ือสารและเครือข่้าย/เนคเทค ได้รับรางวัล Information Security  

Leadership Awards Asia-Pacific จัากการประชุ่ม (ISC)² Secure Summit APAC 2019 เม่�อุวันที� 10-11 

กรกฎ์าคม 2562 ณ โรงแรม Conrad ประเทศึฮ�อุงกง
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24. ศุภวรรณ วิชพันธ์ุ, พนิดา วิมุกติวรรณ และดวงเดือน อาจองค์ กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง/ 

เอ็มเทค ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award สาขัา Ceramic and Glass Technology จัาก 

งาน The 2nd Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 

2019) ระหว�างวันที� 10-12 กรกฎ์าคม 2562 ณ โรงแรมเดอุะซึ่ายน์พััทยา จัังหวัดช่ลบุรี จัากผ่ลงาน Cationic 

dye-modified SiO
2
 nanoparticles for developing latent fingerprints

25. ปัถึย์ ศักดิ�ธนาก้ล ศ้นย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการคำานวณข้ั้นส้ง (ThaiSC) ได้รับ Certificate of  

Honor for Outstanding Performance in the “2019 ACM Europe Summer School on HPC  

Architectures for AI and Dedicated Applications” ระหว�างวันที� 17-24 กรกฎ์าคม 2562 ณ เม่อุง 

บาร์เซึ่โลน�า ประเทศึสเปน

26. สาทินี ซ่ือตรง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ได้รับการคัดเล่อุกจัาก Clarivate Analytics ให้

เป็น 1 เปอุร์เซ็ึ่นต์ขัอุงนักวิจััยทั�วโลกที�มีการอุ้างอิุงผ่ลงานถึงมากที�สุดในปี 2561 (Highly Cited Researchers 

2018) กลุ�มขัอุงวิทยาศึาสตร์ด้านพ่ัช่และสัตว์ (Plant and Animal Science)

27. วรรณวิมล ศักดิ�เสมอพรหม กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์นำ้าแบบบ้รณาการ/ไบโอเทค ได้รับทุนวิจััย 

Royal Society-Newton Advanced Fellowship 2018 ซึึ่�งเป็นทุนร�วมสนับสนุนระหว�าง The Royal  

Society สหราช่อุาณาจัักร และสำานักงานกอุงทนุสนับสนุนการวิจััย (สกว.) ประเทศึไทย จัากผ่ลงานการพััฒนา

เทคโนโลยีสาหร�ายเซึ่ลล์เดียวเพ่ั�อุผ่ลิตอุาร์เอ็ุนเอุสายค่�ในการใช้่ควบคุมโรคกุ้งอุย�างยั�งย่น

ระดับชาติ จำานวน 39 รางวัล

1. วิรัลดา ภ้ตะคาม ศ้นย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) ได้รับทุนจัากโครงการทุนวิจััย ลอุรีอัุล ประเทศึไทย “เพ่ั�อุสตรี

ในงานวิทยาศึาสตร์” ประจัำาปี 2561 สาขัาวิทยาศึาสตร์ชี่วภาพั เม่�อุวันที� 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม 

แกรนด์ ไฮแอุท เอุราวัณ กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานการศึึกษากระบวนการตอุบสนอุงขัอุงปะการังต�อุ 

การเพิั�มอุุณหภ่มิขัอุงนำ�าทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพัันธุิกรรมขัอุงปะการังในน�านนำ�าไทยเพ่ั�อุ

การอุนุรักษ์และฟื�นฟ่ระบบนิเวศึใต้ท้อุงทะเลอุย�างยั�งย่น

2. สุรภา เทียมจรัส ศ้นย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) ได้รับทุนจัาก

โครงการทุนวิจััย ลอุรีอัุล ประเทศึไทย “เพ่ั�อุสตรีในงานวิทยาศึาสตร์” ประจัำาปี 2561 สาขัาวิทยาศึาสตร์กายภาพั

เม่�อุวันที� 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอุท เอุราวัณ กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานระบบเซึ่นเซึ่อุร์

อัุจัฉริยะสำาหรับสนับสนุนการด่แลผ้่่ส่งอุายุและผ้่่ป�วย

3. ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยไีบโอรไีฟเนอรแีละชวีภัณฑ์์/ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยรุี�นใหม�

ประจัำาปี 2561 จัากม่ลนิธิิส�งเสริมวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีในพัระบรมราช่่ปถัมภ์ เม่�อุวันที� 18 ตุลาคม 2561 

ณ โรงแรมดิ แอุทธิินี โฮเทล แบงค็อุก กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานเอุนอีุซึ่ เอุนไซึ่ม์อัุจัฉริยะเพ่ั�อุกระบวนการ

ผ่ลิตสิ�งทอุที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อุม

4. ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ, สุริษ์า สุวรรณรังษี์, พิษ์ณุ ปิ�นมณี และอภิสัณต์ เพียรลุผล กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี 

ไบโอรีไฟเนอรแีละชีวภัณฑ์์/ไบโอเทค ไดรั้บรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จัากโครงการ

ส�งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ในงาน PTT SPRIRIT-D Day 2018 เม่�อุวันที� 7 พัฤศึจิักายน 2572  

ณ อุาคารสำานักงานใหญ� บริษัท ปตท. จัำากัด (มหาช่น) กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงาน PTT Microbial  

Displaying Enzyme on Cell Surface Technology Platform
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5. ณมุรธา สถิึรจินดา พอลสัน เอ็มเทค ได้รับนักโลหวิทยาดีเด�นรุ�นเยาว์ ประเภทอุุตสาหกรรม ประจัำาปี 2560 

จัากการประชุ่มวิช่าการทางโลหวิทยาแห�งประเทศึไทย ครั�งที� 11 (TMETC11) ภายใต้หัวข้ัอุ “Metallurgy for 

Thailand 4.0” ระหว�างวันที� 15-16 พัฤศึจิักายน 2561 ณ โรงแรมเดอุะ เฮอุริเทจั พััทยา บีช่ รีสอุร์ท จัังหวัด

ช่ลบุรี จัากผ่ลงานชุ่ดทดสอุบการกัดกร�อุนแบบเร�งสำาหรับหลากหลายสภาวะการใช้่งาน

6. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำา, มนภาส มรกฎจินดา, นาตยา ต่อแสงธรรม, เรืองเดช ธงศรี, เพ็ญนภา ผิวอ้วน,  

วราพร วงค์คำาผุย และเพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ กลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติ/ 

เอ็มเทค ได้รับรางวัล The Best Paper Award จัากการประชุ่มวิช่าการทางโลหวิทยาแห�งประเทศึไทย  

ครั�งที� 11 (TMETC11) ภายใต้หัวข้ัอุ “Metallurgy for Thailand 4.0” ระหว�างวันที� 15-16 พัฤศึจิักายน 2561 

ณ โรงแรมเดอุะ เฮอุริเทจั พััทยา บีช่ รีสอุร์ท จัังหวัดช่ลบุรี จัากผ่ลงาน Characterization of Sintered  

Ultralow-Carbon Fe-Mo-B alloys

7. ทิพย์จักร ณ ลำาปาง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/เอ็มเทค ได้รับใบประกาศึเกียรติคุณบุคคลผ้่่ทำา 

คุณประโยช่น์ในการสนับสนุนและให้ความร้่ด้านการก้่ชี่พัฉุกเฉิน จัากคณะกรรมการบ่รณาการ ประสานงาน 

กรณีก้่ชี่พัฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห�งช่าต ิเม่�อุวันที� 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อุงประช่มุกรรมาธิิการ อุาคารรัฐสภา

กรุงเทพัมหานคร

8. จิตรลดา กวีธีระวัฒน์ ศ้นย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ได้รับรางวัล Outstanding Poster 

Presentation Award จัากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห�งประเทศึไทยและจุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานประชุ่ม

วิช่าการนานาช่าติด้านนาโนเทคโนโลยีขัอุงประเทศึไทย ครั�งที� 6 ระหว�างวันที� 12-14 ธัินวาคม 2561 ณ อุุทยาน

วิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี จัากผ่ลงาน Mechanisms of AgNPs-mediated Antibiotic 

Resistance in Bacteria

9. วรายุทธ สะโจมแสง กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน/นาโนเทค ได้รับโล�เกียรติยศึศิึษย์เก�าดีเด�น  

คณะวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี ประจัำาปี 2561 ด้านผ่ลงานดีเด�น สาขัาวิช่าเคมี จัากคณะวิทยาศึาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช่ภัฎ์กาญจันบุรี เม่�อุวันที� 15 ธัินวาคม 2561 ณ อุาคารเรียนรวมและอุเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยราช่ภัฏกาญจันบุรี จัังหวัดกาญจันบุรี

10. อิทธิ ฉัตรนันทเวช กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัล Young  

Scientist Presentation Award จัากงานประชุ่มเชิ่งปฏิบัติการด้านเคมีทฤษฎี์และเคมีคำานวณ ภายใต้ 

ความร�วมม่อุระหว�างประเทศึไตห้วัน-ไทย-เวียดนาม ครั�งที� 2 เม่�อุวันที� 17 มกราคม 2562 ณ บ้านวิทยาศึาสตร์

สิรินธิร อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย จัังหวัดปทุมธิานี จัากผ่ลงาน Accelerated Magnetic Resonance 

Imaging Using Compressed Sensing and Deep Learning

11. วรรณวิมล ศักดิ�เสมอพรหม และสโรชา จิตรากร กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์นำ้าแบบบ้รณาการ/ 

ไบโอเทค วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และณรงค์ อรัญรุตม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและ 

การคน้หาสารชวีภาพ/ไบโอเทค ไดรั้บรางวลัสภาวจัิัยแห�งช่าต:ิ รางวลัผ่ลงานวจัิัย ระดับดี สาขัาเกษตรศึาสตร์

และชี่ววิทยา ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562  

ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานการพับชิ่�นส�วนสารพัันธุิกรรมไวรัส 

ไอุเอุช่เอุช่เอ็ุนแทรกในจีัโนมขัอุงกุ้งกุลาดำาซึึ่�งนำาไปส่�การพััฒนาชุ่ดตรวจัไวรัสกุ้งไอุเอุช่เอุช่ที�มีความถ่กต้อุงและ

รวดเร็ว
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12. ภ้ริพงศ์ วรรณวิไล, ธงศักดิ� แก้วประกอบ และสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/

เอ็มเทค ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขัาเกษตรศึาสตร์และ

ชี่ววิทยา ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์

นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานคลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหม�เพ่ั�อุการจัับตัว

นำ�ายางแบบประหยัดนำ�าและลดนำ�าเสียในกระบวนการผ่ลิตยางแผ่�น (รมควัน)

13. พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา, อนุก้ล น้อยไม้, ธราพงษ์์ ส้ญราช, สังวรณ์ สีสุทัศน์ และกริช จ่ันอาจ กลุ่มวิจัย

ปัญญาประดิษ์ฐ์/เนคเทค ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขัา

วิทยาศึาสตร์การแพัทย์ ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ

 2562 ณ ศ่ึนยนิ์ทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานเคร่�อุงช่�วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณ

สมอุง

14. อดิสร เตือนตรานนท์ ศ้นย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงข้องประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)  

ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขัาวิทยาศึาสตร์เคมีและเภสัช่  

ประจัำาปี 2562 จัากงานวนันักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนยนิ์ทรรศึการ

และการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานเซึ่นเซึ่อุร์กระดาษอัุจัริยะสำาหรับตรวจัวินิจัฉันดีเอ็ุนเอุขัอุง

โรคติดต�อุ

15. พนิตา พงษ์์ไพบ้ลย์, ชาวีร์ อิสริยภัทร์, เปรมฤดี เอ่ียมสุภัคกุล, อนันท์ ปัญญา, ชัยวิทย์ แสนทวีสุข้, สิรวิชญ์  

ม้ลรินต๊ะ, เอมอัชนา นิรันตสุข้รัตน์, กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, อรรถึกร ศิริสุวรรณ, วัลภา ส้ญราช, สาธิต มุกดา 

และวิชชุดา เอกพันธ์ เนคเทค และศ้นย์ระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS) ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัล

ผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขัาเทคโนโลยีสารสนเทศึและนิเทศึศึาสตร์ ประจัำาปี 2562 จัากงาน 

วันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2-6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค

กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานแพัลตฟอุร์มส่�อุสารเพ่ั�อุเช่่�อุมต�อุทุกสรรพัสิ�ง (NETPIE)

16. วีรวัฒน์ รังกุพันธ์ุ, กนกกาญจน์ คชรินทร์, สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ และวิภารัตน์ ศิริพงษ์์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี

ไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์์/ไบโอเทค ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 

สาขัาเกษตรศึาสตร์และชี่ววิทยา ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 

กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานเซึ่ลล์ยีสต์ล่กผ่สม 

พิัเชี่ย พัาสตอุริส สำาหรับการผ่ลิตเช่่�อุเพัลิงชี่วภาพัไอุโซึ่บิวทานอุล

17. วิรัลดา ภ้ตะคาม, สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง, ชุติมา สนธิรอต, ดวงใจ แสงสระค้, นุก้ล จอมชัย และวาสิฏฐี 

คงคาชนะ ศ้นย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) รางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลผ่ลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขัา

เกษตรศึาสตรแ์ละชี่ววิทยา ประจัำาปี 2562 จัากงานวนันักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ

 2562 ณ ศ่ึนยนิ์ทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานการพััฒนาชุ่ดตรวจัเคร่�อุงหมาย

โมเลกุลสนิปเพ่ั�อุการตรวจัเอุกลักษณ์และความบริสุทธิิ�ขัอุงเมล็ดพัันธ์ุิพ่ัช่

18. ข้้าว ต้นสมบ้รณ์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ/ไบโอเทค ได้รับรางวัล 

สภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลวิทยานิพันธ์ิ ระดับดีมาก สาขัาวิศึวกรรมศึาสตร์และอุุตสาหกรรมวิจััย ประจัำาปี  

2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและ 

การประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานโครงเลี�ยงเซึ่ลล์กระจักตาที�เหนียวและแข็ังแรงทำาจัาก 

คอุมโพัสิตไฮโดรเจัลเสริมแรงเส้นใยสำาหรับการผ่�าตัดเปลี�ยนกระจักตา
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19. ปองกานต์ จักรธรานนท์ กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำานวณระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัล 

สภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัลวิทยานิพันธ์ิ ระดับดีมาก สาขัาวิศึวกรรมศึาสตร์และอุุตสาหกรรมวิจััย ประจัำาปี 2562 

จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและ 

การประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานการพััฒนาโลหะอุอุกไซึ่ต์ที�มีโครงสร้างนาโนเพ่ั�อุใช้่เป็นโฟโต้ 

อิุเล็กโทรดและตัวเร�งปฏิกิริยาสำาหรับปฏิกิริยาการแยกนำ�าด้วยแสงอุาทิตย์

20. จิรพรรณ เชาวนพงษ์์ ฝั�ายกลยทุธ์วิจัยและถึา่ยทอดเทคโนโลย/ีเนคเทค ไดรั้บรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ: รางวัล

วิทยานิพันธ์ิ ระดับดี สาขัาเศึรษฐศึาสตร์ ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�าง 

วันที� 2–6 กุมภาพัันธิ์ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานปัจัจััย 

ที�มีผ่ลต�อุการตัดสินใจัดำาเนินธุิรกิจั Remanufacturing: กรณีศึึกษาอุุตสาหกรรมไทย

21. สุริยกมล มณฑ์า, ปิยะดา สุวรรณดิษ์ฐากุล, ภิพัฒชา รักดี, อรุณ คงแก้ว, นันทินา ม้ลประสิทธิ�, ฉวีวรรณ 

คงแก้ว และสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรร้ปยาง/เอ็มเทค ได้รับรางวัลสภาวิจััย 

แห�งช่าติ : รางวัลประกาศึเกียรติคุณ สาขัาเกษตรศึาสตร์และชี่ววิทยา ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์

ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนยน์ทิรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร

จัากผ่ลงานนำ�ายางพัาราเกรดพิัเศึษสำาหรับผ่สมกับแอุสฟัลต์ซีึ่เมนต์เพ่ั�อุทำาถนน

22. สุริยะ อุรุเอกโอฬาร, อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์, คำารณ อรุณเร่ือ, จักรพงค์ พลหาญ, นัยนา สหเวชภัณฑ์์, วิศิษ์ฐ์

วงศ์วิไล, นิธิภัทร ว่องวิชัย, พรทิวา โชคส้งเนิน, มโนชญ์ รัตนเนนย์, โสภณ เอ่ียมศิริถึาวร, ดารินทร์ อารีย์โชคชัย

และพงศกร สดากร กลุ่มวิจัยวิทยาการข้้อม้ลและการวิเคราะห์/เนคเทค ลดาวัลย์ กล่ินกุสุม กลุ่มวิจัยการส่ือสาร

และเครือข่้าย/เนคเทค วัชรากร หน้ทอง และพิรุณ พานิชผล ศ้นย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและ

เคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าต ิ: รางวัลประกาศึเกยีรติคุณ สาขัาเทคโนโลยสีารสนเทศึ

และนิเทศึศึาสตร์ ประจัำาปี 2562 จัากงานวันนักประดิษฐ์ ประจัำาปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 

ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานทันระบาด: ชุ่ดซึ่อุฟต์แวรสนับสนุน 

การเฝุ้่าระวังและควบคุมการระบาดขัอุงโรคไข้ัเล่อุดอุอุก

23. คทา จารุวงศ์ กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค ได้รับรางวัลสภาวิจััยแห�งช่าติ : รางวัล

ประกาศึเกยีรติคุณ สาขัาเทคโนโลยสีารสนเทศึและนเิทศึศึาสตร ์ประจัำาปี 2562 จัากงานวนันักประดษิฐ์ ประจัำา

ปี 2562 ระหว�างวันที� 2–6 กุมภาพัันธ์ิ 2562 ณ ศ่ึนย์นิทรรศึการและการประชุ่มไบเทค กรุงเทพัมหานคร จัาก

ผ่ลงานแพัลตฟอุร์มพััฒนาระบบส่�อุสารผ่�านแสงที�มอุงเห็นแบบโอุเพั�นซึ่อุร์สสาธิิตผ่�านระบบพิัพิัธิภัณฑ์์ 

อัุจัริยะ

24. อดิสร เตอืนตรานนท ์ศ้นย์เทคโนโลยเีพ่ือความม่ันคงข้องประเทศและการประยกุต์เชิงพาณชิย์ (NSD) รางวลั

วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จัากม่ลนิธิิโทเรเพ่ั�อุการส�งเสริมวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย เม่�อุ 

วันที� 8 มีนาคม 2562 ณ ห้อุง Grand Hall โรงแรม ดิ แอุทธิินี โฮเทล แบงค็อุก กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงาน

ผ้่่บุกเบิกงานวิจััยจุัลภาคด้านไมโครและนาโนเซึ่นเซึ่อุร์

25. ณัฎฐิกา แสงกฤช กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลช่นะเลิศึ DMSc Award ประจัำาปี 

2562 ประเภทงานวิจััยและพััฒนาทางวิทยาศึาสตร์การแพัทย์ จัากการประชุ่มวิช่าการวิทยาศึาสตร์การแพัทย์

ครั�งที� 27 ระหว�างวันที� 18-20 มีนาคม 2562 ณ อุาคารอิุมแพัค ฟอุรั�ม เม่อุงทอุงธิานี จัังหวัดนนทบุรี จัาก 

ผ่ลงานอุนุภาคนาโน-ลิโปโซึ่มแบบมุ�งเป้าเพ่ั�อุการวินิจัฉัยพัร้อุมรักษาโรคมะเร็งต�อุมนำ�าเหล่อุงปฐมภ่มิที�ระบบ

ประสาทส�วนกลาง
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26. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลช่มเช่ยอุงค์กรโปร�งใส ครั�งที� 8 

(NACC Integrity Awards) จัากสำานักงานคณะกรรมการป้อุงกันและปราบปรามการทุจัริตแห�งช่าติ เม่�อุวันที� 

29 มีนาคม 2562 ณ สำานักงานคณะกรรมการป้อุงกันและปราบปรามการทุจัริตแห�งช่าติ จัังหวัดนนทบุรี

27. อัชฌา กอบวิทยา กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค ได้รับรางวัลผ่ลงานวิจััย พัสวท.  

รุ�นใหม� ประเภทผ่ลงานตีพิัมพ์ัคุณภาพัดีเยี�ยม จัากงานประชุ่มวิช่าการวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน 

ทุน พัสวท. ประจัำาปี 2562 ระหว�างวนัที� 21–23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอุมบาสซึ่าเดอุร ์กรุงเทพัมหานคร

จัากผ่ลงาน MuEye: กระบวนการผ่ลิตเลนส์โดยอุาศัึยแรงตึงผิ่วที�ชั่�นรอุยต�อุขัอุงเหลว

28. ธีระ บุตรบุรี กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำานวณระดับนาโน/นาโนเทค ได้รับรางวัลผ่ลงานวิจััย พัสวท. 

รุ�นใหม� ประเภทผ่ลงานตีพิัมพ์ัคุณภาพัดีเยี�ยม จัากงานประชุ่มวิช่าการวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน 

ทุน พัสวท. ประจัำาปี 2562 ระหว�างวนัที� 21–23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอุมบาสซึ่าเดอุร ์กรุงเทพัมหานคร

จัากผ่ลงาน New understanding of crystal control and facet selectivity of titanium dioxide ruling 

photocatalytic performance

29. สรวิศ เผ่าทองศุข้ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์นำ้าแบบบ้รณาการ/ไบโอเทค ได้รับรางวัลศิึษย์เก�าดีเด�น 

มหาวิทยาลัยบ่รพัา ประจัำาปี 2562 ในงานวนัคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัยบ่รพัา เม่�อุวันที� 8 กรกฎ์าคม 2562  

ณ หอุประชุ่มธิำารง บัวศึรี มหาวิทยาลัยบ่รพัา จัังหวัดช่ลบุรี

30. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการรับรอุงมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 และ ISO/IEC 27017:2015 จัากบริษัท เอุสจีัเอุส (ประเทศึไทย) จัำากัด เม่�อุวันที� 19 กรกฎ์าคม 

2562 ณ ห้อุงประชุ่มอุอุดิทอุเรียม บ้านวิทยาศึาสตร์สิรินธิร จัังหวัดปทุมธิานี

31. ธีรพงศ์ ยะทา นาโนเทค ได้รับรางวัลนักวิทยาศึาสตร์รุ�นใหม� ประจัำาปี พั.ศึ 2562 จัากม่ลนิธิิส�งเสริมวิทยาศึาสตร์

และเทคโนโลยใีนพัระบรมราช่่ปถัมภ์ เม่�อุวันที� 31 กรกฎ์าคม 2562 ณ โรงแรมเซ็ึ่นทารา แกรนด ์แอุท เซ็ึ่นทรัล

พัลาซึ่�า ลาดพัร้าว กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานตัวพัาอุนุภาคนาโน เพ่ั�อุการนำาส�งยาในร�างกายอุย�างแม�นยำา

32. ละออ โควาวิสารัช, ทวีศักดิ� สรรเพชุดา, กฤษ์ฎา จินดา, ธิติพงษ์์ วงสาโท, สดใส วิเศษ์สุด และอนุวัฒน์  

ไชยวงค์เย็น กลุ่มวิจัยการส่ือสารและเครือข่้าย/เนคเทค ได้รับรางวัล Excellent Presentation Award  

และ Excellent Paper Award จัากงาน International Conference on Culture Technology 

(ICCT 2019) ระหว�างวันที� 13-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไอุยรา แกรนด์ พััทยา จัังหวัดช่ลบุรี จัาก 

ผ่ลงาน Recommendation system with limited time for visiting museum

33. อุดม แซ่อ่ึง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ /ไบโอเทค ได้รับรางวัลช่นะเลิศึ จัาก

ม่ลนิธิิ Falling Walls ในงาน Falling Wall Lab Thailand 2019 เม่�อุวันที� 8 กันยายน 2562 กรงุเทพัมหานคร

จัากผ่ลงาน Breaking the Wall of Bacterial Wilt Disease

34. พิมพา ล้ิมทองกุล, วรวริศ กอปรสิริพัฒน์, จิราวรรณ มงคลธนทรรศ, มานพ มาสมทบ, อุกฤษ์ฎ์ สหพัฒน์

สมบัติ, วิศาล ลีลาวิวัฒน์, ธัญญา แพรวพิพัฒน์, ฝันทิพย์ ธรรมวัฒน์, ประณุดา จิวากานนท์ และ 

วิเศษ์ ลายลักษ์ณ์ กลุ่มวิจัยวัสดุสำาหรับพลังงาน/เอ็มเทค ได้รับรางวัล PTIT Award ประเภท PTIT 

Innovation Award จัากสถาบันปิโตเลียมแห�งประเทศึไทย (PTIT) เม่�อุวันที� 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม

เซ็ึ่นทารา แกรนด์ แอุท เซ็ึ่นทรัลพัลาซึ่�า ลาดพัร้าว กรุงเทพัมหานคร จัากผ่ลงานการวิจััยพััฒนาด้านเทคโนโลยี

กักเก็บพัลังงาน
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35. ทีมวิจัยการจำาลองและระบบขั้บเคล่ือนด้วยข้้อม้ล ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษ์ฐ์ 

กลุ่มวิจัยวิทยาการข้้อม้ลและการวเิคราะห์/เนคเทค และทีมวิจัยนวัตกรรมและข้้อม้ลเพ่ือสุข้ภาพ ศ้นย์วิจัย

เทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) ได้รับรางวัลสาขัาบริการภาครัฐ ระดับ 

ดีเด�น จัากสำานักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราช่การ (ก.พั.ร.) เม่�อุวันที� 13 กันยายน 2562 ณ ห้อุง 

รอุยัล จ่ับิลี� บอุลร่ม อิุมแพัค เม่อุงทอุงธิานี จัังหวัดนนทบุรี จัากผ่ลงานชุ่ดซึ่อุฟต์แวร์ในการเฝุ่้าระวังป้อุงกัน 

ควบคุมโรคไข้ัเล่อุดอุอุกอัุจัฉริยะ

36. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติบัตรรับรอุงผ่�านการขึั�นทะเบียน

คาร์บอุนฟุตพัรินต์ขัอุงอุงค์กร จัากอุงค์การบริหารจััดการก๊าซึ่เร่อุนกระจัก (อุงค์การมหาช่น) ในงาน “ร้อุยดวงใจั

ร�วมใจัลดโลกรอุ้น” ประจัำาปี 2562 เม่�อุวันที� 19 กันยายน 2562 ณ ห้อุงเมยแ์ฟร์แกรนด์บอุลร่ม ชั่�น 11 โรงแรม

เดอุะเบอุร์เคลีย์ ประต่นำ�า กรุงเทพัมหานคร

37. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลผ่ลการดำาเนินงานดีเด�น จัาก 

กรมบัญชี่กลาง กระทรวงการคลัง ในงานมอุบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด�น ประจัำาปี 2562 เม่�อุวันที� 23 กันยายน 

2562 ณ ห้อุงจ่ัปิเตอุร์ 4-7 อุาคารช่าเลนเจัอุร์ อิุมแพัค เม่อุงทอุงธิานี จัังหวัดนนทบุรี

38. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลประสิทธิิภาพัด้านการบริหาร

จััดการดีเด�น จัากกรมบัญชี่กลาง กระทรวงการคลัง ในงานมอุบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด�น ประจัำาปี 2562  

เม่�อุวันที� 23 กันยายน 2562 ณ ห้อุงจ่ัปิเตอุร์ 4-7 อุาคารช่าเลนเจัอุร์ อิุมแพัค เม่อุงทอุงธิานี จัังหวัดนนทบุรี

39. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผ้้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล

ผ้่่บริหารทุนหมุนเวียนดีเด�น จัากกรมบญัชี่กลาง กระทรวงการคลงั ในงานมอุบรางวลัทุนหมุนเวียนดีเด�น ประจัำา

ปี 2562 เม่�อุวันที� 23 กันยายน 2562 ณ ห้อุงจ่ัปิเตอุร์ 4-7 อุาคารช่าเลนเจัอุร์ อิุมแพัค เม่อุงทอุงธิานี จัังหวัด

นนทบุรี
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 รายงานการดำาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ขัอุงสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ (สวทช่.)  

ประกอุบด้วย อุนุกรรมการผ้่่ทรงคุณวุฒิ 5 ท�าน โดยมี (1) นายอุาช่ว์ เตาลานนท์ เป็นประธิานอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ

(2) นายชิ่งชั่ย หาญเจันลักษณ์ (3) นายสิทธิิชั่ย จัันทราวดี (4) นางศิึริลักษณ์ โรจันกิจัอุำานวย (5) นายธิวัช่ชั่ย  

กิจัรัตนะกุล เป็นอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ และหัวหน้าสำานักตรวจัสอุบภายในทำาหน้าที�เลขัานุการ แต�ต�อุมานายสิทธิิชั่ย

จัันทราวดี ได้พ้ันจัากตำาแหน�งเน่�อุงจัากเสียชี่วิตด้วยอุาการเจ็ับป�วย เม่�อุวันที� 29 กันยายน 2561

คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี 

แห�งช่าติ (กวทช่.) ได้มอุบหมายให้กำากับด่แลตามอุำานาจัหน้าที�ที�กำาหนดไว้ในข้ัอุบังคับ กวทช่. ว�าด้วยการตรวจัสอุบ

และประเมินผ่ลการดำาเนินงานขัอุง สวทช่. พั.ศึ. 2545 และตามที�กำาหนดในกฎ์บัตรคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ 

เพ่ั�อุสร้างความเช่่�อุมั�นว�า สวทช่. สามารถดำาเนินภารกิจัได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที�กำาหนดไว้

คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ มีการประชุ่มรวมทั�งสิ�น 5 ครั�ง โดยมีผ้่่บริหารระดับส่ง ฝุ่�ายบริหาร และสำานัก

ตรวจัสอุบภายใน เข้ัาร�วมประชุ่มในระเบียบวาระที�เกี�ยวข้ัอุง รวมทั�งประชุ่มร�วมกับสำานักงานการตรวจัเงินแผ่�นดิน  

(สตง.) จัำานวน 1 ครั�ง สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที�ขัอุงคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้ ดังนี�

1. การส่งเสริมให้มีการกำากับด้แลกิจการท่ีดี การปฏิบัติงานขัอุงคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ยึดตาม 

หลักจัรรยาบรรณขัอุงกรรมการและอุนุกรรมการขัอุง สวทช่. โดยแสดงความคิดเห็นขัอุงตนอุย�างอิุสระ และหลีกเลี�ยง

ความขััดแย้งทางผ่ลประโยช่น์ส�วนตนต�อุผ่ลประโยช่น์ขัอุง สวทช่. พัร้อุมทั�งได้รายงานผ่ลการดำาเนินงานต�อุ กวทช่. เป็น

ประจัำาทุก 3 เด่อุน รวมทั�งมีการประเมินตนเอุงเป็นประจัำาทุกปี เพ่ั�อุให้เกิดความโปร�งใสและมีประสิทธิิภาพั ตลอุดจัน

ให้แนวทางและข้ัอุเสนอุแนะในการตรวจัสอุบที�ส�งเสริมการกำากับด่แลกิจัการที�ดี โดยคำานึงถึงการดำาเนินงานที�มีผ่ลต�อุ

ผ้่่ที�มีส�วนได้ส�วนเสีย การเปิดเผ่ยข้ัอุม่ล การรักษาความลับ การจััดการความขััดแย้งทางผ่ลประโยช่น์ และการต�อุต้าน

การทุจัริตประพัฤติมิช่อุบ

2. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง คณะอุนกุรรมการ

ตรวจัสอุบฯ ได้ให้ความเห็นช่อุบในระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี�ยงขัอุง สวทช่. มีความเพีัยงพัอุ

เหมาะสม และมีประสิทธิิภาพั โดย สวทช่. ได้นำากรอุบแนวทางขัอุงระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลขัอุง  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013 และกรอุบ 

การบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งอุงค์กร (Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานขัอุง ISO 31000:2009 มา

ประยุกต์ใช้่ เพ่ั�อุให้การดำาเนินงานในด้านต�าง ๆ ขัอุง สวทช่. มีประสิทธิิภาพัและประสิทธิิผ่ล

3. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้สอุบทานรายงานทางการเงิน 

ประจัำาปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 และรายงานทางการเงินรายไตรมาสขัอุงปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 รวมทั�งได้มี 

การประชุ่มร�วมกับ สตง. โดยไม�มีฝุ่�ายบริหาร เพั่�อุปรึกษาหาร่อุกันอุย�างเป็นอิุสระ ถึงประเด็นต�าง ๆ ในรายงาน 

ทางการเงิน และการเปิดเผ่ยข้ัอุม่ลที�เป็นสาระสำาคัญ อัุนเป็นประโยช่น์ต�อุผ้่่ใช้่รายงานทางการเงิน โดยคณะ 

อุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ มีความเห็นว�า กระบวนการจััดทำารายงานทางการเงินขัอุง สวทช่. มีการควบคุมที�เพีัยงพัอุ 
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ให้ความเช่่�อุมั�นว�ารายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผ่ลการดำาเนินงาน โดยถ่กต้อุงตามที�ควรในสาระสำาคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผ่ยข้ัอุม่ลในรายงานทางการเงินอุย�างเหมาะสม

4. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้สอุบทานระบบบริหารและ

ติดตามโครงการวิจััยขัอุง สวทช่. (myProject) ที�ถ่กพััฒนาขึั�นเพ่ั�อุใช้่ในการบริหารงบประมาณและติดตาม 

การดำาเนินโครงการวิจััยให้สำาเร็จัตามตัวชี่�วัด และระบบคลังความร้่และผ่ลงานวิจััยขัอุง สวทช่. (myPerformance) 

ที�ถ่กพััฒนาขึั�นเพ่ั�อุใช้่ในการจััดเกบ็และบรหิารคลงัความร้่ภายใน และเปน็ฐานขัอุ้ม่ลเพั่�อุใช้่ในการเผ่ยแพัร�ผ่ลงานวจัิัย

ขัอุง สวทช่. อุอุกส่�ภายนอุก โดยคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ไดใ้ห้ข้ัอุเสนอุแนะในการต�อุยอุดการพััฒนาทั�ง 2 ระบบ

ให้อุย่�ในร่ปแบบ Single window ขัอุงการบันทึกผ่ลงานวิจััย รวมถึงระบบสารสนเทศึอุ่�น ๆ เพ่ั�อุให้เกิดการเช่่�อุมโยง

ข้ัอุม่ลกันแบบบ่รณาการ

5. การสอบทานด้านการดำาเนินงาน คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้สอุบทานการบริหารงานวิจััยขัอุง 

สวทช่. โดยมีการประเมินระบบการบริหารผ่ลงานวิจััย การขัยายผ่ลและทดสอุบผ่ลงานวิจััย กลไกภายในที�เกี�ยวข้ัอุง

กับการถ�ายทอุดผ่ลงานวิจััย และระบบงานที�สนับสนุนจัริยธิรรมการวิจััย ซึึ่�งผ่ลการประเมินโดยรวมพับว�า มีการกำากับ

ด่แลอุย�างต�อุเน่�อุงและมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม โดยคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้ให้ข้ัอุเสนอุแนะ

เพ่ั�อุนำาไปส่�การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิจััยที�ดียิ�งขึั�น ส�วนในด้านจัริยธิรรมการวิจััยควรเน้นการป้อุงกันและ

การส่�อุสารให้ถึงกลุ�มเป้าหมายอุย�างครบถ้วน

6. การกำากับด้แลงานการตรวจสอบภายใน คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ ได้พิัจัารณาและอุนุมัติ 

แผ่นกลยุทธ์ิระยะ 3 ปี (พั.ศึ. 2563 - 2565) และแผ่นดำาเนินงาน ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2563 ขัอุงสำานักตรวจัสอุบ

ภายใน โดยได้พิัจัารณาขัอุบเขัตการปฏิบัติงาน หน้าที�ความรับผิ่ดช่อุบ อัุตรากำาลัง งบประมาณประจัำาปี  

ให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในการพััฒนางานตรวจัสอุบภายในให้มุ�งส่�มาตรฐานสากล

คณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบฯ มีความเห็นว�าการบริหารและการดำาเนินงานขัอุง สวทช่. มีการกำากับด่แล

กิจัการที�ดีอุย�างต�อุเน่�อุง มีการจััดการระบบบริหารความเสี�ยง มีการจััดวางระบบการควบคุมภายในที�ดี รายงาน 

ทางการเงินมีความน�าเช่่�อุถ่อุและเปิดเผ่ยข้ัอุม่ลครบถ้วน ถ่กต้อุง เพีัยงพัอุ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ  

ข้ัอุบังคับ และกฎ์หมายที�เกี�ยวข้ัอุง รวมทั�งไม�มีความขััดแย้งทางผ่ลประโยช่น์ (Conflict of Interests)

 ในนามคณะอุนุกรรมการตรวจัสอุบและประเมินผ่ลการดำาเนินงาน

 (นายอาชว์ เตาลานนท์)

 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน
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 ผ้้บริหาร สวทช.
(1 ตุุลาคม 2561 – 30 กัันยายน 2562)

ผ้้อำานวยการ

นายณรงค์ ศิึริเลิศึวรกุล

ผ้้อำานวยการหน่วยงานเฉพาะทาง

นายสมวงษ์ ตระก่ลรุ�ง (ไบโอุเทค)

นายจุัลเทพั ขัจัรไช่ยก่ล (เอ็ุมเทค)

นายชั่ย วุฒิวิวัฒน์ชั่ย (เนคเทค)

นางสาววรรณี ฉินศิึริกุล (นาโนเทค)

ผ้้ช่วยผ้้อำานวยการ

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

นางสุวิภา วรรณสาธิพั

นางสาววลัยทิพัย์ โช่ติวงศ์ึพิัพััฒน์

นางอุ้อุมใจั ไทรเมฆ่

นางเกศึวรงค์ หงส์ลดารมภ์

นางสาววารุณี ลีละธินาวิทย์

นางรุ�งทิพัย์ ควันเทียน

นางพััช่รียา กุลานุช่

นางสาวจุัฑ์ามาส อุุดมสรยุทธิ

นางสาวลิลี� เอุ่�อุวิไลจิัตร

นายเฉลิมพัล ต้่จิันดา

นายอัุครวิทย์ กาญจันโอุภาษ

หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน

นางจิันตนา ศิึริสุนทร

รองผ้้อำานวยการ

นางช่ฎ์ามาศึ ธุิวะเศึรษฐกุล

นางลดาวัลย์ กระแสร์ช่ล

นางจุัฬารัตน์ ตันประเสริฐ

นางสาววิราภรณ์ มงคลไช่ยสิทธิิ�

นายเจันกฤษณ์ คณาธิารณา

นางฐิตาภา สมิตินนท์

นายประสิทธิิ� ผ่ลิตผ่ลการพิัมพ์ั

คณะท่ีปรึกษ์าผ้้อำานวยการ สวทช.

นายหริส ส่ตะบุตร

นายยงยุทธิ ยุทธิวงศ์ึ

นายไพัรัช่ ธัิช่ยพังษ์

นายศัึกรินทร์ ภ่มิรัตน

นายทวีศัึกดิ� กอุอุนันตก่ล

นายกอุปร กฤตยากีรณ

นางสาวมรกต ตันติเจัริญ

นางชั่ช่นาถ เทพัธิรานนท์

นายช่าตรี ศึรีไพัพัรรณ

นายวีระศัึกดิ� อุุดมกิจัเดช่า

นายปริทรรศึน์ พัันธุิบรรยงก์
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 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

ประธาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม

รองประธาน

นายสรนิต ศึิลธิรรม ปลัดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม

กรรมการ

นายธิีระพังษ์ วงศึ์ศึิวะวิลาส เลขัาธิิการคณะรัฐมนตรี

นายทศึพัร ศึิริสัมพัันธิ์ เลขัาธิิการสำานักงานสภาพััฒนาการเศึรษฐกิจัและสังคมแห�งช่าติ

นายช่่ศึักดิ� ลิ�มสกุล รอุงประธิานกรรมการบริหารสถาบันวิจััยจัุฬาภรณ์

นายประสงค์ พั่นธิเนศึ ปลัดกระทรวงการคลัง

นางบุษบา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต�างประเทศึ

นายสุวิทย์ เตีย อุธิิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัระจัอุมเกล้าธินบุรี (มจัธิ.)

นายปิยมิตร ศึรีธิรา คณบดีคณะแพัทยศึาสตร์โรงพัยาบาลรามาธิิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายประเสริฐ เอุ่�อุวรากุล รอุงคณบดีฝุ่�ายวิจััย คณะแพัทยศึาสตร์์ศึิริราช่พัยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายศึุภช่ัย ปทุมนากุล รอุงอุธิิการบดีฝุ่�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจั มหาวิทยาลัยขัอุนแก�น

นางดวงใจั อุัศึวจัินตจัิตร์ เลขัาธิิการสำานักงานคณะกรรมการการส�งเสริมการลงทุน

นายวนัส แต้ไพัสิฐพังษ์ ประธิานเจั้าหน้าที�บริหาร บริษัทเบทาโกร จัำากัด (มหาช่น)

นายช่าติศึิริ โสภณพันิช่ กรรมการผ่่้จััดการใหญ� ธินาคารกรุงเทพั จัำากัด (มหาช่น)

นายเขั็มช่ัย ชุ่ติวงศึ์ ศึาสตราภิช่าน ประจัำาคณะนิติศึาสตร์ จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวีระช่ัย เช่าว์ช่าญกิจั กรรมการผ่่้จััดการ กลุ�มบริษัทธินบุรีพัานิช่ จัำากัด

นายประพัันธิ์ เจัริญประวัติ ผ่่้จััดการ ตลาดหลักทรัพัย์ เอุ็ม เอุ ไอุ

นายช่าญศึิลป์ ตรีนุช่กร ประธิานเจั้าหน้าที�บริหารและกรรมการผ่่้จััดการใหญ� บริษัท ปตท. จัำากัด (มหาช่น)

นายรุ�งโรจัน์ รังสิโยภาส กรรมการผ่่้จััดการใหญ� บริษัทป่นซึ่ิเมนต์ไทย จัำากัด (มหาช่น)

นายสุวิทย์ วิบุลผ่ลประเสริฐ คณะกรรมการหลักประกันสุขัภาพัแห�งช่าติ

นายกลินท์ สารสิน ประธิานหอุการค้าไทย และสภาหอุการค้าแห�งประเทศึไทย

นายประวิทย์ ประกฤตศึรี ประธิานเจั้าหน้าที�ปฏิบัติการ กลุ�มธิุรกิจัพัลังงาน บริษัทมิตรผ่ลไบโอุฟ่เอุล จัำากัด

นายณรงค์ ศึิริเลิศึวรกุล ผ่่้อุำานวยการ สวทช่. (กรรมการและเลขัานุการ)
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 รายงานสถานะทางการเงินประจำาปี

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

(ปรับปรุงและ 
จัดประเภทรายการใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 5 1,732,880,447.64 3,187,376,576.13

   ล่กหนี�การค้า 6 76,683,131.60 72,376,329.56

   ล่กหนี�ระยะสั�น 7 12,459,915.90 32,160,773.23

   เงินลงทุนระยะสั�น 8 290,441,175.84 285,796,974.99

   วัสดุคงเหล่อุ 7,360,270.37 5,545,652.33

   สินทรัพัย์หมุนเวียนอุ่�น 9 362,878,377.86 260,203,096.54

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,482,703,319.21 3,843,459,402.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   ล่กหนี�กิจักรรมตามความต้อุงการขัอุงบริษัท 10 241,735,999.57 292,261,095.94

   เงินลงทุนเผ่่�อุขัาย 11,26 261,800,000.00 336,600,000.00

   เงินลงทุนระยะยาว 11 81,945,830.00 60,624,240.00

   เงินลงทุนหน�วยบริการ 12 - 88,729,559.26

   อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน - สุทธิิ 13 1,772,098,864.24 1,931,719,426.80

   ที�ดิน อุาคาร และอุุปกรณ์ – สุทธิิ 14 4,436,691,278.72 3,475,249,927.29

   สินทรัพัย์สัญญาเช่�าการเงิน – สุทธิิ 15 103,646,323.14 94,240,293.21

   สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน –สุทธิิ 16 168,501,780.66 119,320,880.23

   สินทรัพัย์ไม�หมุนเวียนอุ่�น 17 3,765,514.71 9,825,224.10

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,070,185,591.04 6,408,570,646.83

รวมสินทรัพย์ 9,552,888,910.25 10,252,030,049.61

หมายเหตุประกอุบงบการเงินเป็นส�วนหนึ�งขัอุงรายงานการเงินนี�



รายงานประจำาปี 2562156

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

(ปรับปรุงและ 
จัดประเภทรายการใหม่)

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

   เจ้ัาหนี�การค้า 623,762,484.17 217,087,852.46

   เจ้ัาหนี�อุ่�นระยะสั�น 18 64,887,652.92 33,701,197.74

   ค�าใช้่จั�ายค้างจั�าย 19 486,043,041.54 456,166,029.65

   หนี�สินสัญญาเช่�าการเงิน-ส�วนที�ถึงกำาหนดช่ำาระภายใน 1 ปี 21 50,678,653.54 47,705,907.18

   หนี�สินหมุนเวียนอุ่�น 20 6,400,774.26 11,529,062.14

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,231,772,606.43 766,190,049.17

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

   รายได้จัากการรับบริจัาครอุการรับร้่ 55,153,526.10 65,343,843.17

   หนี�สินสัญญาเช่�าการเงิน 21 53,964,739.11 46,534,386.03

   เงินสำารอุงบำาเหน็จัพันักงาน 765,060,625.89 724,174,070.22

   หนี�สินไม�หมุนเวียนอุ่�น 22 82,322,844,94 83,477,697.96

   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 956,501,736.04 937,529,997.38

รวมหน้ีสิน 2,188,274,342.47 1,703,720,046.55

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 7,364,614,567.78 8,548,310,003.06

หมายเหตุประกอุบงบการเงินเป็นส�วนหนึ�งขัอุงรายงานการเงินนี�
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

(ปรับปรุงและ 
จัดประเภทรายการใหม่)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

   ทุน 895,172,751.05 879,852,751.05

   รายได้ส่งกว�าค�าใช้่จั�ายสะสม 25 6,377,641,816.73 7,501,857,252.01

   อุงค์ประกอุบอุ่�นขัอุงสินทรัพัย์สุทธิิ/ส�วนทุน 26 91,800,000.00 166,600,000.00

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 7,364,614,567.78 8,548,310,003.06

หมายเหตุประกอุบงบการเงินเป็นส�วนหนึ�งขัอุงรายงานการเงินนี�



รายงานประจำาปี 2562158

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

(ปรับปรุงและ 
จัดประเภทรายการใหม่)

รายได้

   รายได้จัากงบประมาณ 27 4,533,424,977.58 3,943,037,632.39

   รายได้จัากการขัายสินค้าและบริการ 28 691,048,575.04 695,757,478.73

   รายได้จัากเงินอุุดหนุนโครงการวิจััย 29 423,222,799.40 2,127,537,323.20

   รายได้จัากการอุุดหนุนอุ่�นและบริจัาค 30 77,054,410,43 177,179,813.09

   รายได้อุ่�น 31 113,707,504.15 109,363,403.06

   รวมรายได้ 5,838,458,266.60 7,052,875,677.47

ค่าใช้จ่าย

   ค�าใช้่จั�ายบุคลากร 32 2,688,485,743.50 2,527,793,864.10

   ค�าบำาเหน็จัพันักงาน 45,444,785.67 29,550,562.73

   ค�าตอุบแทน 33 221,387,873.87 196,091,539.52

   ค�าใช้่สอุย 34 1,128,685,427.46 1,004,928,898,.98

   ค�าวัสดุ 35 765,003,626.82 447,666,499.80

   ค�าสาธิารณ่ปโภค 36 186,714,624.87 181,204,022.45

   ค�าเส่�อุมราคาและค�าตัดจัำาหน�าย 37 944,270,646.27 915,499,036.69

   ค�าใช้่จั�ายเงินอุุดหนุน 38 969,091,404.78 1,155,424,085.25

   ค�าใช้่จั�ายอุ่�น 39 12,899,156.72 15,388,845.20

   รวมค่าใช้จ่าย 6,961,983,269.96 6,473,547,354.72

รายได้ส้ง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (1,123,525,003.36) 579,328,322.75

   ต้นทุนทางการเงิน 15 690,431.92 -

รายได้ส้ง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (1,124,215,435.28) 579,328,322.75

หมายเหตุประกอุบงบการเงินเป็นส�วนหนึ�งขัอุงรายงานการเงินนี�
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตามท่ีได้ระบุไว้)

1.  ข้้อม้ลท่ัวไป

1.1  การจัดต้ัง

สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ (สวทช่.) จััดตั�งขึั�นตามพัระราช่บัญญัติพััฒนา

วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี พั.ศึ. 2534 เม่�อุวันที� 29 ธัินวาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต�อุไปนี�

1  บริหารกอุงทุนเพ่ั�อุการพััฒนาวทิยาศึาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามกฎ์หมายข้ัอุบังคับและมติ คณะกรรมการ

พััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ

2  สำารวจั ศึึกษาและวิเคราะห์ทางวิช่าการต�าง ๆ เพ่ั�อุใช้่เป็นพ่ั�นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย และ 

จััดทำาแผ่น วางโครงการและมาตรการต�าง ๆ  ในการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีขัอุงประเทศึแล้ว

นำาเสนอุต�อุรัฐมนตรี

3  ดำาเนินการวิจััย พััฒนาและดำาเนินการด้านวิศึวกรรมและสนับสนุนการวิจััย พััฒนาวิศึวกรรมขัอุง 

ภาครัฐบาล ภาคเอุกช่นและสถาบันการศึึกษาและส�งเสริมความร�วมม่อุในกิจักรรมด้านนี�ระหว�าง 

ภาครัฐบาล ภาคเอุกช่นและสถาบันการศึึกษา ตลอุดจันนานาประเทศึเพ่ั�อุพััฒนาประโยช่น์เชิ่งพัาณิช่ย์

4  ดำาเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอุบคุณภาพัผ่ลิตภัณฑ์์ การสอุบเทียบ

มาตรฐานและความถ่กต้อุงขัอุงอุุปกรณ์ การให้บริการข้ัอุม่ลและการให้คำาปรึกษาทางเทคโนโลยี และ

สนับสนุนการให้บริการอุ่�น ๆ ทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

5  สนับสนุนการเพิั�มสมรรถนะในการเล่อุกและรบัเทคโนโลยจีัากต�างประเทศึ ตลอุดจันการจััดการโครงการ

ลงทุน และโครงการพััฒนาที�เกี�ยวข้ัอุงกับการรับการถ�ายทอุดเทคโนโลยีจัากต�างประเทศึ เพั่�อุให้ได้

เทคโนโลยีที�มีประสิทธิิภาพั เหมาะสม และเพั่�อุเก่�อุก่ลการเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีขัอุง

ประเทศึ

6  ดำาเนินการและส�งเสริมการพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานทางวิทยาศึาสตร์ และเทคโนโลยีขัอุงประเทศึ  

รวมทั�งการพััฒนากำาลังคนด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีทั�งในภาครัฐบาลและภาคเอุกช่น

7 กระทำาการอุ่�นใดตามที�กฎ์หมายกำาหนดให้เป็นหน้าที�ขัอุงสำานักงานและตามที�คณะกรรมการมอุบหมาย

1.2 กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กอุงทุนเพ่ั�อุการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกอุงทุนในสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

แห�งช่าติ ที�จััดตั�งขึั�นตามพัระราช่บัญญัติพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี พั.ศึ. 2534 มาตรา 17 โดยเงิน

ขัอุงกอุงทุนประกอุบด้วย

1 เงินทุนประเดิมที�รัฐบาลจััดสรรให้

2 เงินและทรัพัย์สินในส�วนที�เกี�ยวกับโครงการวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ั�อุการพััฒนาที�ได้รับโอุน  

จัากสถาบันวิจััยวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งประเทศึไทย
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3  เงินและทรัพัยสิ์นที�ได้รับโอุนจัากสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี ในส�วนที�เกี�ยวกับ

โครงการศ่ึนยพั์ันธุิวิศึวกรรมและเทคโนโลยชีี่วภาพัแห�งช่าต ิศ่ึนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห�งช่าต ิและ

ศ่ึนย์เทคโนโลยีอิุเล็กทรอุนิกส์และคอุมพิัวเตอุร์แห�งช่าติ

4  เงินอุุดหนุนที�รัฐบาลจััดสรรให้จัากงบประมาณแผ่�นดินประจัำาปี

5  เงินอุุดหนุนจัากต�างประเทศึรวมทั�งอุงค์กรระหว�างประเทศึ

6  เงินหร่อุทรัพัย์สินที�มีผ้่่มอุบให้เพ่ั�อุสมทบกอุงทุน

7  ดอุกผ่ลหร่อุรายได้ขัอุงกอุงทุน รวมทั�งผ่ลประโยช่น์จัากทรัพัย์สินทางปัญญาและค�าตอุบแทนการให้ใช้่

หร่อุการโอุนสิทธิิบัตร

8 เงินและทรัพัย์สินอุ่�นที�ตกเป็นขัอุงกอุงทุน

ในกรณีกอุงทุนมีจัำานวนเงินไม�พัอุสำาหรับค�าใช้่จั�ายในการดำาเนินงานขัอุงสำานักงานพััฒนา

วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ และค�าภาระต�าง ๆ ที�เหมาะสม รัฐพึังจััดสรรเงินงบประมาณแผ่�นดิน

เข้ัาสมทบกอุงทุนเท�าจัำานวนที�จัำาเป็น

ทั�งนี�รายได้ขัอุงกอุงทุน ให้นำาเข้ัาสมทบกอุงทุนโดยไม�ต้อุงส�งค่นกระทรวงการคลังตามกฎ์หมาย 

ว�าด้วยเงินคงคลัง และกฎ์หมายว�าด้วยวิธีิการงบประมาณ

สถานที�ตั�งหลัก เลขัที� 111 อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย ถนนพัหลโยธิิน ตำาบลคลอุงหนึ�ง 

อุำาเภอุคลอุงหลวง จัังหวัดปทุมธิานี 12120 และเลขัที� 73/1 ถนนพัระรามที� 6 แขัวงทุ�งพัญาไท เขัตราช่เทวี

กรุงเทพัมหานคร 10400

ในปีงบประมาณ พั.ศึ. 2562 สำานักงานได้รับการจััดสรรงบประมาณรายจั�ายประจัำาปี จัำานวน 

4,527.8888 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 จัำานวน 3,936.5774 ล้านบาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน 

จัำานวน 1,000.4000 ล้านบาท และงบประจัำา จัำานวน 3,527.4888 ล้านบาท

2. เกณฑ์์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินนี�จััดทำาขึั�นตามมาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐที�กระทรวงการคลัง 

ประกาศึใช้่ ซึึ่�งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชี่สำาหรับหน�วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ และนโยบาย 

การบัญชี่ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี่ เร่�อุงการนำาเสนอุงบการเงิน ตามหนังส่อุ

กรมบัญชี่กลางที� กค 0410.3/ว 357 ลงวันที� 15 สิงหาคม 2561

สำานักงานได้เล่อุกถ่อุปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 3 เร่�อุงนโยบายการบัญชี่การเปลี�ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชี่ และขั้อุผิ่ดพัลาด สำาหรับการจััดทำารายงานการเงินสำาหรับปี 2561 ก�อุนวันที�กำาหนดให้ถ่อุ

ปฏิบัติ ซึึ่�งมาตรฐานดังกล�าวมีผ่ลบังคับใช้่กับรายงานการเงินสำาหรับรอุบระยะเวลาบัญชี่ที�เริ�มในหร่อุหลังวันที�  

1 ตุลาคม 2561 เพ่ั�อุให้รายงานการเงินขัอุงหน�วยงานภาครัฐมีความถ่กต้อุงโปร�งใส สามารถนำาไปใช้่ประโยช่น์เพ่ั�อุ 

การตัดสินใจั การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการบริหารจััดการด้านการเงินการคลังได้อุย�างมีประสิทธิิภาพั

รายงานการเงินนี�จััดทำาขึั�นโดยใช้่เกณฑ์์ราคาทุนเดิม เว้นแต�จัะได้เปิดเผ่ยเป็นอุย�างอุ่�นในนโยบายการบัญชี่

3.  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม่

 กระทรวงการคลังได้ประกาศึใช้่มาตรฐานและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐฉบับใหม� และฉบับปรับปรุงใหม� ดังนี�

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐที�มีผ่ลบังคับใช้่สำาหรับรอุบระยะเวลาบัญชี่ปัจัจุับันที�เริ�มในหร่อุหลัง

วันที� 1 ตุลาคม 2561
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-  หลักการและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐ

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 1 เร่�อุง การนำาเสนอุรายงานการเงิน

- มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 3 เร่�อุง นโยบายการบัญชี่ การเปลี�ยนแปลงประมาณการ ทางบัญชี่ 

 และข้ัอุผิ่ดพัลาด

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 5 เร่�อุง ต้นทุนการก้่ยม่

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 12 เร่�อุง สินค้าคงเหล่อุ

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 13 เร่�อุง สัญญาเช่�า

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 14 เร่�อุง เหตุการณ์ภายหลังวันที�ในรายงาน

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 16 เร่�อุง อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 17 เร่�อุง ที�ดิน อุาคาร และอุุปกรณ์

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 31 เร่�อุง สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน 

-  นโยบายการบัญชี่ภาครัฐ เร่�อุง เงินลงทุน

มาตรฐานและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐที�จัะมีผ่ลบังคับใช้่ในงวดอุนาคต

-  มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐ ฉบับที� 9 เร่�อุง รายได้จัากรายการแลกเปลี�ยน

ผ้่่บริหารขัอุงสำานักงาน ได้ประเมินแล้วเห็นว�ามาตรฐานการบัญชี่ฉบับใหม�ข้ัางต้น ไม�มีผ่ลกระทบอุย�างเป็น

สาระสำาคัญต�อุงบการเงินในงวดที�นำามาถ่อุปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในม่อุ เงินฝุ่ากธินาคารประเภทจั�ายค่นเม่�อุทวงถาม

และเงินลงทุนระยะสั�นอุ่�นที�มีสภาพัคล�อุงส่ง ซึึ่�งมีอุายุไม�เกินสามเด่อุนนับจัากวันที�ได้มา

4.2  เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนระยะสั�น หมายถึง เงินฝุ่ากธินาคารประเภทฝุ่ากประจัำา ตั�วแลกเงินและตั�วสัญญาใช้่เงินซึึ่�งมีอุายุ

เกิน 3 เด่อุน แต�ไม�เกิน 12 เด่อุนนับจัากวันที�ได้มา รวมถึงพัันธิบัตรและหุ้นก้่ระยะยาวที�ถึงกำาหนดช่ำาระ

ภายในหนึ�งปี

4.3  ล้กหน้ี

ล่กหนี�การค้าและล่กหนี�อุ่�นรับร้่เริ�มแรกด้วยม่ลค�าตามใบแจ้ังหนี�และจัะแสดงม่ลค�า ณ วันสิ�นรอุบระยะเวลา

บัญชี่ด้วยจัำานวนหนี�ที�เหล่อุอุย่�หักด้วยค�าเผ่่�อุหนี�สงสัยจัะส่ญ สำานักงานจัะตั�งค�าเผ่่�อุหนี�สงสัยจัะส่ญสำาหรับ

ล่กหนี�ค�าบริการ โดยมีหลักเกณฑ์์ ดังนี�

รายการ อัตราร้อยละข้องค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะส้ญ

ค้างช่ำาระเกิน 6 เด่อุน – 1 ปี 50

ค้างช่ำาระเกินกว�า 1 ปี – 2 ปี 75

ค้างช่ำาระเกินกว�า 2 ปี 100

4.4  วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหล่อุแสดงด้วยราคาทุน คำานวณตามวิธีิถัวเฉลี�ยถ�วงนำ�าหนัก
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4.5  ล้กหน้ีกิจกรรมตามความต้องการข้องบริษั์ท

ล่กหนี�กิจักรรมตามความต้อุงการขัอุงบริษัท เป็นล่กหนี�ที�เกิดจัากการที�บริษัทได้ก้่ย่มเงินจัากสำานักงาน 

ตามโครงการสนับสนุนการวิจััยพััฒนาและวิศึวกรรม ในลักษณะกิจักรรมตามความต้อุงการขัอุงบริษัท 

(Company-directed research development and engineering project) เพ่ั�อุส�งเสริมและช่�วยเหล่อุ

บริษัทธุิรกิจัเอุกช่นในการวิจััยพััฒนาและวิศึวกรรม ที�สามารถนำาผ่ลไปส่�เชิ่งธุิรกิจั รวมถึงการลงทุนจััดตั�ง

หร่อุปรับปรุงห้อุงทดลอุงปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน ในการให้เงินก้่อัุตราดอุกเบี�ยตำ�า  

ผ้่่ขัอุก้่ต้อุงมีทุนขัอุงตนเอุงไม�น้อุยกว�าจัำานวนเงินที�ขัอุก้่ วงเงินก้่ส่งสุดไม�เกินร้อุยละ 75 ขัอุงทุนทั�งโครงการ

และทุนขัอุงแต�ละโครงการจัะต้อุงไม�เกิน 30 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่�อุนช่ำาระไม�เกิน 7 ปี (อุาจัมีระยะเวลาปลอุดเงินต้นไม�เกิน 2 ปี) ขึั�นอุย่�กับดุลยพิันิจัขัอุงสถาบัน

การเงินที�เข้ัาร�วมให้การสนับสนุนกับโครงการนั�น ๆ

แหล�งที�มาขัอุงเงินให้ก้่ประกอุบด้วยเงินที�รัฐบาลไทยจััดสรรให้และเงินทุนจัากสถาบันการเงินที�เข้ัาร�วม

โครงการ โดยเงนิทุนจัากแหล�งแรกจัะจััดสรรใหส้อุงในสามส�วนขัอุงวงเงนิก้่ทั�งหมดต�อุโครงการ โดยสถาบนั

การเงินที�เข้ัาร�วมโครงการจัะเป็นผ้่่คำ�าประกันการจั�ายเงินต้นค่นแก�สำานักงาน

สำาหรับการก้่ย่มเงินทุนจัากสถาบันการเงินที�ได้ร�วมโครงการนั�น จัะมีการคิดดอุกเบี�ยในอัุตราพิัเศึษ โดยใช้่

อัุตราดอุกเบี�ยเงินฝุ่ากประจัำาประเภท 12 เด่อุน ตามประกาศึขัอุงธินาคารบวกด้วย 2.25 แล้วหารด้วย 2

4.6  เงินลงทุนระยะยาว

สำานักงานได้จััดประเภทเงินลงทุนที�อุย่�ในความต้อุงการขัอุงตลาดที�ไม�ระบุช่�วงเวลาที�แน�นอุนเป็นเงินลงทุน

เผ่่�อุขัาย โดยสำานักงานอุาจัขัายเพ่ั�อุเสริมสภาพัคล�อุงหร่อุเม่�อุอัุตราดอุกเบี�ยเปลี�ยนแปลงและแสดงรวม 

อุย่�ในสินทรัพัยไ์ม�หมุนเวียน เว้นแต�กรณีที�ผ้่่บริหารจัะแสดงเจัตจัำานงเพ่ั�อุถ่อุหลักทรัพัยไ์ว้น้อุยกว�า 12 เด่อุน

นับจัากวันที�ในรายงาน หร่อุผ้่่บริหารต้อุงการขัายเพ่ั�อุเพิั�มเงินลงทุนในการดำาเนินงานจึังจัะจััดประเภทใหม�

เป็นสินทรัพัยห์มุนเวียน ทั�งนี�ผ้่่บริหารจัะจััดประเภทเงนิลงทุนทันทีเม่�อุซ่ึ่�อุและจัะมีการประเมนิจุัดประสงค์

ใหม�อุย�างสมำ�าเสมอุ

สำานักงานมีการวัดม่ลค�ายุติธิรรมขัอุงเงินลงทุนเผ่่�อุขัาย ซึึ่�งประกอุบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที�มีตลาด

รอุงรับ เงินลงทุนเผ่่�อุขัายที�มีตลาดซ่ึ่�อุขัายคล�อุงรอุงรับจัะวัดม่ลค�ายุติธิรรมด้วยราคาเสนอุซ่ึ่�อุขัอุง 

ตลาดหลักทรัพัย์แห�งประเทศึไทย รายการกำาไรหร่อุขัาดทุนที�เกิดจัากการเปลี�ยนแปลงม่ลค�ายุติธิรรม  

ณ วันสิ�นงวดขัอุงเงินลงทุนเผ่่�อุขัายจัะแสดงรวมไว้ในส�วนขัอุงกอุงทุน

เงินลงทุนที�มีกำาหนดเวลา ซึึ่�งผ้่่บริหารตั�งใจัแน�วแน�และมีความสามารถถ่อุไว้จันครบกำาหนด ถ่กจััดประเภท

เป็นเงินลงทุนที�ถ่อุไว้จันครบกำาหนดและแสดงรวมอุย่�ในสินทรัพัยไ์ม�หมุนเวียน เว้นแต�เป็นเงินลงทุนที�จัะครบ

กำาหนดภายใน 12 เด่อุน นับแต�วันที�ในรายงานจึังจัะแสดงไว้ในสินทรัพัย์หมุนเวียน

4.7  เงินลงทุนหน่วยบริการ

เป็นเงินลงทุนในหน�วยบริการ สำานักงานที�ให้บริการต�อุบุคคลและหน�วยงานทั�งภายนอุกและภายใน 

เพ่ั�อุสนับสนุนส�งเสริมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีการบริหารร่ปแบบพิัเศึษ 

ภายใต้ข้ัอุบังคับคณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ ว�าด้วยการบริหารหน�วยงาน

บริการขัอุงสำานักงาน พั.ศึ. 2558 โดยสำานักงานให้ทุนดำาเนินการ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที�บัญญัติไว้ใน 

พัระราช่บัญญัติพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี พั.ศึ. 2534 โดยเป็นหน�วยงานภายใต้สำานักงานที�เป็น

อิุสระในการบริหารจััดการ
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4.8  เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษ์และโครงการความร่วมมือ

เงินร�วมทุนในโครงการพัิเศึษและโครงการความร�วมม่อุ หมายถึง โครงการที�สำานักงานจััดตั�งหร่อุร�วมกับ

สถาบันหร่อุหน�วยงานขัอุงรัฐหร่อุเอุกช่น โดยการลงทุนและค�าใช้่จั�ายในการบริหารงานได้รับความเห็นช่อุบ

จัากคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพ่ั�อุส�งเสริมความร�วมม่อุในการดำาเนินการวิจััยพััฒนาและดำาเนินการ 

ด้านวิศึวกรรม และสนับสนุนการวิจััยพััฒนาและวิศึวกรรมเพ่ั�อุพััฒนาประโยช่น์เชิ่งพัาณิช่ย์

4.9  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

อุสังหาริมทรัพัยเ์พ่ั�อุการลงทนุ ได้แก� อุสังหาริมทรัพัยที์�ถ่อุครอุงเพ่ั�อุหาประโยช่น์รายได้ค�าเช่�าหร่อุจัากม่ลค�า

ที�เพิั�มขึั�นหร่อุทั�งสอุงอุย�าง ทั�งนี�ไม�ได้มีไว้เพ่ั�อุขัายตามปกติธุิรกิจั ใช้่ในการผ่ลิต ในการจััดหา ในการให้บริการ

หร่อุใช้่ในการบริหารงาน

อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน ค่อุ อุาคารขัอุงสำานักงานที�แบ�งพ่ั�นที�ให้บุคคลภายนอุกเช่�า

อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค�าเส่�อุมราคาสะสมและค�าเผ่่�อุการด้อุยค�า

ต้นทุนขัอุงอุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน รวมค�าใช้่จั�ายทางตรงเพ่ั�อุให้ได้มาซึึ่�งอุสังหาริมทรัพัย์นั�น ต้นทุน 

การก�อุสร้างที�สำานักงานก�อุสร้างเอุงจัะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค�าแรงทางตรง ต้นทุนการก้่ย่มและต้นทุนทาง 

ตรงอุ่�นเพ่ั�อุให้อุสังหาริมทรัพัย์นั�นอุย่�ในสภาพัพัร้อุมใช้่งาน

เม่�อุมีการเปลี�ยนแปลงการใช้่งานขัอุงอุสงัหาริมทรัพัยเ์พ่ั�อุการลงทนุ สำานักงานจัะจััดประเภทอุสงัหาริมทรัพัย์

นั�นเป็น ที�ดิน อุาคารและอุุปกรณ์ โดยจัะไม�มีการเปลี�ยนแปลงราคาตามบัญชี่และราคาทุน ณ วันที�มีการจััด

ประเภทใหม�

4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที�ได้มา

อุาคารและอุุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค�าเส่�อุมราคาสะสมและค�าเผ่่�อุการด้อุยค�า

ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้ัอุงกับการได้มาขัอุงสินทรัพัย์ ต้นทุนการก�อุสร้างขัอุงสินทรัพัย์ที�

สำานักงานสร้างเอุง ซึ่ึ�งรวมถึงต้นทุนขัอุงวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอุ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้ัอุงกับ 

การจััดหาสินทรัพัย์ เพ่ั�อุให้สินทรัพัย์นั�นอุย่�ในสภาพัพัร้อุมจัะใช้่งานได้ตามความประสงค์

ส�วนประกอุบขัอุงรายการที�ดิน อุาคารและอุุปกรณแ์ต�ละรายการที�มีอุายุการให้ประโยช่น์ไม�เท�ากัน สำานักงาน

จัะบันทึกแต�ละส�วนประกอุบที�มีนัยสำาคัญแยกต�างหากจัากกัน

อุุปกรณ์ที�มีราคาทุนตำ�ากว�า 10,000 บาท จัะบันทึกเป็นค�าใช้่จั�ายในงวดที�เกิดรายการ โดยจัะจััดทำาทะเบียน

คุมสินทรัพัย์แยกไว้ต�างหาก 

ค�าเส่�อุมราคา คำานวณจัากม่ลค�าเส่�อุมสภาพัขัอุงอุาคารและอุุปกรณ์โดยวธีิิเส้นตรงตามอุายกุารให้ประโยช่น์

โดยประมาณขัอุงสินทรัพัย์แต�ละประเภท ประมาณการอุายุการให้ประโยช่น์ขัอุงสินทรัพัย์แสดงได้ ดังนี�

ประเภทสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อุาคารและสิ�งปล่กสร้าง 20 - 35

อุุปกรณ์ เคร่�อุงตกแต�งและติดตั�งสำานักงาน 5

อุุปกรณ์คอุมพิัวเตอุร์ 3

อุุปกรณ์และเคร่�อุงม่อุวิทยาศึาสตร์ 5 - 8

ยานพัาหนะ 5 - 8
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สินทรัพัย์ที�รับโอุนจัากหน�วยงานอุ่�น สำานักงานจัะบนัทึกเป็นสินทรัพัยที์�รับโอุนจัากหน�วยงานอุ่�นค่�กับรายการ

เงินกอุงทุน โดยแสดงรายการสินทรัพัย์รับโอุนด้วยราคาตามบัญชี่ ณ วันที�ได้รับโอุน และคำานวณค�าเส่�อุม

ราคาตามอุายุการให้ประโยช่น์คงเหล่อุขัอุงสินทรัพัย์นั�น

สำาหรับสินทรัพัย์รับบริจัาค สำานักงานจัะบันทึกเป็นสินทรัพัย์ตามประเภทที�เกี�ยวข้ัอุง ค่�กับการรับร้่หนี�สิน 

ในรายการรายได้จัากการรับบริจัาครอุการรับร้่ และคำานวณค�าเส่�อุมราคาตามอุายุการให้ประโยช่น์ขัอุง

สินทรัพัยนั์�น ค่�กับการทยอุยตัดบัญชี่รายได้จัากการรับบริจัาครอุการรับร้่เป็นรายได้ จัากการรับบริจัาคตาม

สัดส�วนขัอุงการบันทึกค�าเส่�อุมราคาในสินทรัพัย์ดังกล�าว

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที�เริ�มต้นข้ัอุตกลงหร่อุมีการประเมินข้ัอุตกลงใหม� สำานักงานจัะพิัจัารณาว�าข้ัอุตกลงดังกล�าวเป็นสัญญา

เช่�าหร่อุไม� โดยพิัจัารณาสนิทรัพัยจ์ัากระยะเวลาขัอุงขัอุ้ตกลงว�าครอุบคลมุอุายกุารให้ประโยช่น์เชิ่งเศึรษฐกิจั

ส�วนใหญ�ขัอุงสนิทรัพัย ์แม้ว�าจัะไม�มกีารโอุนกรรมสทิธิิ�เกิดขึั�น ข้ัอุตกลงนั�นจัะนำาไปส่�สิทธิิในการใช้่สินทรัพัย์

ทำาให้สำานักงานมีสิทธิิในการควบคุมการใช้่สินทรัพัย์นั�น

กรณีท่ีสำานักงานเป็นผ้้เช่า

สัญญาเช่�าที�ดิน อุาคาร และอุุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผ่ลตอุบแทนขัอุงความเป็นเจ้ัาขัอุงส�วนใหญ�ได้โอุนไป

ให้แก�สำานักงาน ถ่อุเป็นสัญญาเช่�าการเงิน สัญญาเช่�าการเงินจัะบันทึกเป็นรายจั�ายฝุ่�ายทนุด้วยม่ลค�ายติุธิรรม

ขัอุงสนิทรัพัยที์�เช่�าหร่อุม่ลค�าปัจัจุับันสุทธิิขัอุงจัำานวนเงนิที�ต้อุงจั�ายตามสัญญาเช่�า แล้วแต�ม่ลค�าใดจัะตำ�ากว�า

โดยจัำานวนเงินที�ต้อุงจั�ายจัะปันส�วนระหว�างหนี�สินและค�าใช้่จั�ายทางการเงิน เพ่ั�อุให้ได้อัุตราดอุกเบี�ยคงที� 

ต�อุหนี�สินคงค้างอุย่� โดยพัิจัารณาแยกแต�ละสัญญา ภาระผ่่กพัันตามสัญญาเช่�าหักค�าใช้่จั�ายทางการเงินจัะ 

บันทึกเป็นหนี�สินระยะยาว ส�วนดอุกเบี�ยจั�ายจัะบันทึกในงบกำาไรขัาดทุนตลอุดอุายุขัอุงสัญญาเช่�า สินทรัพัย์

ที�ได้มาตามสัญญาเช่�าการเงินจัะคิดค�าเส่�อุมราคาตลอุดอุายุการให้ประโยช่น์ขัอุงสินทรัพัยที์�เช่�าหร่อุอุายุขัอุง

สัญญาเช่�าแล้วแต�ระยะเวลาใดจัะน้อุยกว�า

สัญญาเช่�าสินทรัพัย์โดยที�ความเสี�ยงและผ่ลตอุบแทนขัอุงความเป็นเจ้ัาขัอุงส�วนใหญ�ตกอุย่�กับผ้่่ให้เช่�า  

จัะจััดเป็นสัญญาเช่�าดำาเนินงาน เงินที�ต้อุงจั�ายภายใต้สัญญาเช่�าดำาเนินงานจัะบันทึกในงบกำาไรขัาดทุนตลอุด

ระยะเวลาขัอุงสัญญาเช่�านั�น

ค�าใช้่จั�ายที�เกิดขึั�นจัากการยกเลิกสัญญาเช่�าดำาเนินงานก�อุนหมดอุายุการเช่�า เช่�น เบี�ยปรับที�ต้อุงจั�ายให้แก�

ผ้่่ให้เช่�า จัะบันทึกเป็นค�าใช้่จั�ายในรอุบระยะเวลาบัญชี่ที�การยกเลิกนั�นเกิดขึั�น

กรณีท่ีสำานักงานเป็นผ้้ให้เช่า

สัญญาเช่�าดำาเนินงาน สินทรัพัยที์�ให้เช่�าภายใต้สัญญาเช่�าดำาเนินงานแสดงรวมอุย่�ในที�ดิน อุาคารและอุุปกรณ์

ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค�าเส่�อุมราคาตลอุดอุายุการให้ประโยช่น์ขัอุงสินทรัพัยเ์ช่�นเดียวกับสินทรัพัย์

ขัอุงสำานักงานที�มีลักษณะเหม่อุนกัน รายได้ค�าเช่�ารับร้่โดยวิธีิเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่�า

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค�าตัดจัำาหน�ายสะสมและค�าเผ่่�อุการด้อุยค�า ยกเว้นสินทรัพัย์ไม�มี

ตัวตนที�มีราคาตำ�ากว�า 20,000 บาท จัะบันทึกเป็นค�าใช้่จั�ายในงวดที�เกิดรายการ

ค�าตัดจัำาหน�ายสินทรัพัย์ไม�มีตัวตน คำานวณโดยวิธีิเส้นตรงตามอุายุการให้ประโยช่น์โดยประมาณ 5 ปี
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4.13 เงินสำารองบำาเหน็จพนักงาน

เงินสำารอุงบำาเหนจ็ัพันักงาน ค่อุ การประมาณการผ่ลประโยช่น์ที�เกิดจัากการทำางานขัอุงพันกังานในปัจัจุับัน

และในงวดก�อุน ซึึ่�งถ่อุเป็นภาระผ่่กพัันขัอุง สวทช่. ที�มีต�อุพันักงาน การบันทึกเงินสำารอุงบำาเหน็จัพันักงาน 

สวทช่. จัะประมาณการโดยจัะรับร้่ค�าใช้่จั�ายไว้ในงบแสดงผ่ลการดำาเนินงานทางการเงนิในงวดที�เกิดรายการ

เงินสำารอุงบำาเหน็จัพันักงาน ตามขั้อุบังคับขัอุงคณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ  

ว�าด้วยการเงินบำาเหน็จัพันักงาน สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ พั.ศึ. 2558 กำาหนด

ไว้ว�าเงนิบำาเหนจ็ัเปน็เงินตอุบแทนความช่อุบที� สวทช่. จั�ายให้พันักงานเม่�อุอุอุกจัากงานโดยจั�ายให้ครั�งเดียว

ในการคำานวณบำาเหน็จัเพั่�อุจั�ายให้แก�พันักงานจัะเท�ากับอัุตราเงินเด่อุนเด่อุนสุดท้ายค่ณระยะเวลาทำางาน  

(ปี) ค่ณอัุตราผั่นแปร

อัุตราผั่นแปร มีดังนี�

ระยะเวลาทำางาน อัตราผันแปร

0.5 - 5 ปี 0.5

มากกว�า 5 ปีขึั�นไป 1.0

4.14 กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

สำานักงานได้จััดตั�งกอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พัที�บริหารโดยกอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พัเฉพัาะส�วนขัอุงสำานักงาน 

พััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห�งช่าติ ดังนี�

- “กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั กสิกรไทยทรัพัย์มั�นคง ซึึ่�งจัดทะเบียนแล้ว” ได้จััดตั�งเม่�อุ 1 พัฤศึจิักายน 2543  

โดยให้พันักงานที�บรรจุั ตั�งแต�วันที� 1 พัฤศึจิักายน 2543 เข้ัาเป็นสมาชิ่กกอุงทุนด้วยความสมัครใจั ปัจัจุับัน

เปลี�ยนช่่�อุเป็น “กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั เค มาสเตอุร์ พ่ัล ฟัน ซึึ่�งจัดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี�” 

ตั�งแต�วันที� 1 กรกฎ์าคม 2553

-  “กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั เค มาสเตอุร์ พ่ัล ฟัน ซึึ่�งจัดทะเบียนแล้ว” เพิั�มนโยบายการลงทุน ค่อุ “นโยบาย

ตราสารทุน” ตั�งแต�วันที� 1 สิงหาคม 2555

-  “กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั สวัสดิการพััฒนา ซึึ่�งจัดทะเบียนแล้ว” ได้จััดตั�งเม่�อุ 1 มกราคม 2549 โดยให้

พันักงานที�บรรจุั ตั�งแต�วันที� 1 มกราคม 2549 เข้ัาเป็นสมาชิ่กกอุงทุนด้วยความสมัครใจั ปัจัจุับันเปลี�ยน

ช่่�อุเป็น “กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั เค มาสเตอุร์ พ่ัล ฟัน ซึึ่�งจัดทะเบียนแล้ว นโยบายผ่สมหุ้นไม�เกิน 

ร้อุยละ 25” ตั�งแต�วันที� 1 กรกฎ์าคม 2553

สำาหรับพันักงานที�บรรจุัก�อุนวันที� 1 พัฤศึจิักายน 2543 สำานักงานให้สิทธิิเล่อุกที�จัะรับบำาเหน็จัพันักงานหร่อุ

เข้ัากอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั โดยสำานักงานจั�ายเงินสมทบเป็นรายเด่อุนในอัุตราร้อุยละ 8 ขัอุงเงินเด่อุนพันักงาน

และรับร้่เงินจั�ายสมทบเป็นค�าใช้่จั�ายในงบรายได้ค�าใช้่จั�ายในงวดที�เกิดรายการ

เงินสมทบและผ่ลประโยช่น์เงินสมทบจัะจั�ายให้แก�สมาชิ่ก เม่�อุสมาชิ่กครบเกษียณอุายุ ตายหร่อุอุอุกจัาก

งานโดยไม�มีความผิ่ด ตามอุายุการทำางาน ดังต�อุไปนี�



รายงานประจำาปี 2562166

อายุงานข้องพนักงาน ร้อยละข้องเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั�งแต� 0.5 ปี ถึง 3 ปี 50

มากกว�า 3 ปี ถึง 4 ปี 60

มากกว�า 4 ปี ถึง 5 ปี 80

มากกว�า 5 ปี ขึั�นไป 100

กรณีสมาชิ่กกอุงทุนถ่กไล�อุอุกหร่อุถ่กเลิกสัญญา เน่�อุงจัากประพัฤติผิ่ดอุย�างร้ายแรง ขััดต�อุระเบียบ 

ข้ัอุบังคับการทำางานขัอุงสำานักงาน หร่อุฝุ่�าฝืุ่นข้ัอุตกลงเกี�ยวกับสภาพัการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิ่ก

กอุงทุนผ้่่นั�นจัะไม�มีสิทธิิได้รับเงินสมทบและผ่ลประโยช่น์เงินสมทบทั�งหมด

สินทรัพัยข์ัอุงกอุงทนุสำารอุงเลี�ยงชี่พัฯ ไดแ้ยกอุอุกจัากสนิทรัพัยข์ัอุงสำานักงาน และบรหิารโดยบริษัทจััดการ

กอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พัฯ

4.15 การรับร้้รายได้และค่าใช้จ่าย

-  รายได้เงินอุุดหนุนจัากรัฐบาล รับร้่เป็นรายได้ในงวดเม่�อุได้รับจััดสรรและอุนุมัติฎี์กาเบิกเงินงบประมาณ

-  รายได้จัากการขัายสินค้าและบริการ รับร้่เป็นรายได้เม่�อุมีการส�งมอุบสินค้าหร่อุงานบริการให้แก�ล่กค้า

และล่กค้ายอุมรับสินค้าหร่อุงานบริการนั�นแล้ว

-  รายได้ค�าทรัพัยสิ์นทางปัญญา รายได้ค�าธิรรมเนียมและค�าบริการทางวิช่าการ รับร้่เป็นรายได้ตามเกณฑ์์

คงค้างตามเน่�อุหาขัอุงข้ัอุตกลงที�เกี�ยวข้ัอุงในสัญญา

-  รายได้ดอุกเบี�ยรับ รับร้่รายได้ตามเกณฑ์์สัดส�วนขัอุงเวลา โดยคำานึงถึงอัุตราผ่ลตอุบแทนที�แท้จัริงขัอุง

สินทรัพัย์

-  รายได้เงินปันผ่ลจัากเงินลงทุน รับร้่รายได้เม่�อุมีการประกาศึจั�ายเงินปันผ่ล

-  รายได้อุ่�นรับร้่ตามเกณฑ์์คงค้าง

-  ค�าใช้่จั�ายรับร้่ตามเกณฑ์์คงค้าง

4.16 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

สำานักงานแปลงค�ารายการที�เป็นเงินตราต�างประเทศึที�เกิดขึั�นให้เป็นเงินบาท โดยใช้่อัุตราแลกเปลี�ยน  

ณ วันที�เกิดรายการและแปลงค�าสินทรัพัย์และหนี�สินที�เป็นเงินตราต�างประเทศึ ณ วันที�ในรายงานให้เป็น 

เงินบาท โดยใช้่อัุตราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น กำาไรและขัาดทุนที�เกิดจัากการแปลงค�าดังกล�าว และกำาไรและ

ขัาดทุนที�เกิดจัากการรับหร่อุจั�ายช่ำาระที�เป็นเงินตราต�างประเทศึจัะบันทึกในงบกำาไรขัาดทุนเบ็ดเสร็จัทันที

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2562 2561

เงินสด 0.01 -

เงินฝุ่ากธินาคาร

-  อุอุมทรัพัย์ 1,232.78 1,481.90

-  ประจัำาไม�เกิน 3 เด่อุน 500.09 1,705.48

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,732.88 3,187.38
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6.  ล้กหน้ีการค้า

2562 2561

ล่กหนี�ค�าบริการ 83.03 79.30

ล่กหนี�ดำาเนินคดี 11.55 11.99

รวม 94.58 91.29

หัก ค�าเผ่่�อุหนี�สงสัยจัะส่ญ - ล่กหนี�ค�าบริการ (6.47) (7.46)

ค�าเผ่่�อุหนี�สงสัยจัะส่ญ - ล่กหนี�ดำาเนินคดี (11.43) (11.45)

รวม ล้กหน้ีการค้า 76.68 72.38

ล้กหน้ีค่าบริการ ยังไม�ถึง 
กำาหนดช่ำาระ

เกินกำาหนดช่ำาระไม�เกิน 
30 วัน

เกินกำาหนดช่ำาระ 
เกินกว�า 30 วัน

รวม

2562 67.95 3.53 11.55 83.03

2561 60.12 8.75 10.43 79.30

ล่กหนี�การค้า ประกอุบด้วย ล่กหนี�ผ้่่เช่�าพ่ั�นที�สำานักงาน และล่กหนี�ผ้่่ใช้่บริการขัอุงสำานักงาน เช่�น จัากการใช้่

บริการที�ปรึกษางานวิจััยหร่อุบริการวิเคราะห์ทดสอุบ

ล่กหนี�การค้า ได้รวมล่กหนี�หน�วยงานภาครัฐ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 จัำานวน 24.58 ล้านบาท  

(ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จัำานวน 21.41 ล้านบาท)

7.  ล้กหน้ีระยะส้ัน

2562 2561

(จัดประเภท
รายการใหม่)

เงินย่มทดรอุงจั�าย 10.87 30.72

ล่กหนี�ผ่�อุนช่ำาระ 1.44 -

ล่กหนี�อุ่�น 0.15 1.44

รวม ล้กหน้ีระยะส้ัน 12.46 32.16

เงินยืม 
ทดรองจ่าย

ยังไม�ถึงกำาหนดช่ำาระ 
และการส�งใช้่ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดช่ำาระ 
และส�งใช้่ใบสำาคัญ

รวม

2562 10.59 0.28 10.87

2561 30.68 0.04 30.72
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8. เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนระยะสั�น จัำานวนเงิน 290.44 ล้านบาท เป็นเงินฝุ่ากธินาคารประเภทประจัำา 1 ปี ซึึ่�งเป็นเงินสำารอุง

บำาเหน็จัพันักงาน

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

2562 2561

(จัดประเภท
รายการใหม่)

เงินอุุดหนุนจัากงบประมาณแผ่�นดินค้างรับ - 5.55

ดอุกเบี�ยค้างรับ 6.17 7.80

ค�าใช้่จั�ายจั�ายล�วงหน้า 27.53 13.25

เงินจั�ายล�วงหน้าอุ่�น 39.75 90.20

ค�าก�อุสร้างจั�ายล�วงหน้า 101.28 -

ล่กหนี�กรมสรรพัากร 183.31 137.95

อุ่�น ๆ 4.84 5.45

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 362.88 260.20

10.  ล้กหน้ีกิจกรรมตามความต้องการข้องบริษั์ท

2562 2561

ยอุดยกมา 292.26 363.89

เพิั�ม (ลด) ในระหว�างงวด

จั�ายให้เพิั�ม 53.15 50.36

รับช่ำาระ (103.67) (121.96)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 241.74 292.26
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11. เงินลงทุนเผ่ือข้ายและเงินลงทุนระยะยาว

สำานักงาน
ถืึอหุ้น 
ร้อยละ

เงินลงทุน 
เผ่ือข้าย

เงินลงทุน 
ระยะยาว

รวมท้ังส้ิน

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ตราสารทุน

บริษัทเทรดสยาม จัำากัด 13 13 - - 6.50 6.50 6.50 6.50

บริษัทเอุทีเซึ่รามิกส์ จัำากัด 49 49

         ครั�งที� 1 - - 46.55 46.55 46.55 46.55

         ครั�งที� 2 - - 14.70 14.70 14.70 14.70

บริษัทไมโครอิุนโนเวต จัำากัด 49 49 - - 49.00 49.00 49.00 49.00

(บริษัทเอุส พีั เอ็ุม ไซึ่เอ็ุนซ์ึ่ จัำากัด)

บริษัทเลิร์นเทค จัำากัด 40 40 - - 1.60 1.60 1.60 1.60

บริษัทหลักทรัพัย์จััดการกอุงทุนรวม วรรณ จัำากัด 8.81 8.81 - - 4.84 3.52 4.85 3.52

บริษัทสกุลฎ์์ซีึ่ อิุนโนเวชั่�น จัำากัด 10 - - - 20.00 - 20.00 -

บริษัทอิุนเทอุร์เน็ต ประเทศึไทย จัำากัด (มหาช่น) 17 17 336.60 389.30 - - 336.60 389.30

รวมเงินลงทุน - - 336.60 389.30 143.20 121.87 479.80 511.17

หัก ค�าเผ่่�อุการด้อุยค�าเงินลงทุน - - - - (61.25) (61.25) (61.25) (61.25)

บวก กำาไร (ขัาดทุน) จัากการเปลี�ยนแปลงม่ลค�า
ยุติธิรรมขัอุงเงินลงทุนเผ่่�อุขัาย

- - (74.80) (52.70) - - (74.80) (52.70)

รวมตราสารทุน - - 261.80 336.60 81.95 60.62 343.75 397.22

รวมเงินลงทุนเผ่ือข้ายและเงินลงทุนระยะยาว 261.80 336.60 81.95 60.62 343.75 397.22

บริษั์ทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ณ วันที� 30 กันยายน 2562 สำานักงานได้วัดม่ลค�าเงิน

ลงทุนเผ่่�อุขัาย พับว�าเงินลงทุนตราสารทุน มีม่ลค�าจัำานวน 261.80 ล้านบาท ขัาดทุนจัากการเปลี�ยนแปลงม่ลค�า

ยุติธิรรมขัอุงเงินลงทุนเผ่่�อุขัาย สำาหรับปีงบประมาณ 2562 จัำานวน 74.80 ล้านบาท (ปี 2561 ขัาดทุนจัาก 

การเปลี�ยนแปลงม่ลค�ายุติธิรรมขัอุงเงินลงทุนเผ่่�อุขัาย จัำานวน 52.70 ล้านบาท)

บริษั์ทเอทีเซรามิกส์ จำากัด เม่�อุวันที� 9 มีนาคม 2554 คณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

แห�งช่าติ (กวทช่.) ได้มีการประชุ่มครั�งที� 2/2554 และมีมติอุนุมัติให้เพิั�มการลงทุนในบริษัทเป็นจัำานวน 14.70  

ล้านบาท ทำาให้สำานักงานมีสัดส�วนการลงทุนในบริษัทร้อุยละ 49 ขัอุงทุนจัดทะเบียนรวม 30 ล้านบาท โดยเม่�อุวันที� 

23 มกราคม 2555 ได้มีการเรียกช่ำาระค�าหุ้นเพิั�มทุนส�วนที�เหล่อุอีุกหุ้นละ 40 บาท จัำานวน 147,000 หุ้น เป็นเงิน 

5.88 ล้านบาท ตามมติที�ประชุ่ม กวทช่. ครั�งที� 9/2555 เม่�อุวันที� 19 กันยายน 2555 มีมติไม�รับข้ัอุเสนอุขัอุงผ้่่สนใจั

ลงทุนซ่ึ่�อุหุ้นบริษัทเอุทีเซึ่รามิกส์ จัำากัด ในส�วนที�สำานักงานถ่อุหุ้น และเห็นช่อุบให้เลิกบริษัทเพ่ั�อุดำาเนินการเข้ัาส่�

กระบวนการช่ำาระบัญชี่ และดำาเนินการในส�วนที�เกี�ยวข้ัอุงให้เสร็จัเป็นที�เรียบร้อุย เม่�อุวันที� 19 ตุลาคม 2555 บริษัท

ได้จัดทะเบียนเลิกบริษัท สำานักงานจึังได้บันทึกการด้อุยค�าเงินลงทุนหมดทั�งจัำานวน 61.25 ล้านบาท เม่�อุผ้่่ช่ำาระบัญชี่
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ได้พิัจัารณาแลว้ปรากฏว�า เงินลงทนุหร่อุเงนิค�าหุ้นขัอุงบรษัิทได้ใช้่เสร็จัหมดแลว้ สินทรัพัยไ์ม�พัอุกบัหนี�สิน จึังได้ร้อุงขัอุ

ให้ศึาลมีคำาสั�งพิัทักษ์ทรัพัย์ และพิัพัากษาให้บริษัทล้มละลาย โดยศึาลได้มีคำาสั�งพิัทักษ์ทรัพัย์ล่กหนี�เด็ดขัาด เม่�อุ 

วันที� 30 พัฤษภาคม 2557 ทั�งนี� ได้มีการประชุ่มเจ้ัาหนี�เม่�อุวันที� 3 กุมภาพัันธ์ิ 2558 และปัจัจุับันอุย่�ระหว�าง 

การดำาเนินการขัอุงเจ้ัาพันักงานพิัทักษ์ทรัพัย ์โดยอุย่�ระหว�างทำาความเห็นคำาขัอุรับช่ำาระหนี�เสนอุต�อุศึาลเพ่ั�อุพิัจัารณา

การแบ�งช่ำาระหนี�ต�อุไป

บริษั์ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด ตามมติที�ประชุ่ม กวทช่. ครั�งที� 7/2559 เม่�อุวันที�  

22 กันยายน 2559 มีมติอุนุมัติให้สำานักงานสามารถลงทุนในกอุงทรัสต์ช่่�อุ “ทรัสต์เพ่ั�อุกิจัการเงินร�วมลงทุนสำาหรับ

ธุิรกิจัเอุสเอ็ุมอีุก้าวไกลไปด้วยกัน 1” ในจัำานวน 100 ล้านบาท จัากวงเงินกอุงทรัสต์เพ่ั�อุกิจัการเงินร�วมลงทุนสำาหรับ

ธุิรกิจัเอุสเอ็ุมอีุก้าวไกลไปด้วยกัน 1 ทั�งหมดจัำานวน 1,135 ล้านบาท (ประกอุบด้วยผ้่่ลงทุน 3 ราย ได้แก� ธินาคาร 

กรุงไทย จัำากัด (มหาช่น) จัำานวน 1,000 ล้านบาท สำานักงาน จัำานวน 100 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพัย์แห�งประเทศึไทย

จัำานวน 35 ล้านบาท) โดยทุกฝุ่�ายได้ลงนามในสัญญาเม่�อุวันที� 21 ธัินวาคม 2559 เป็นที�เรียบร้อุยแล้วนั�น ต�อุมาบริษัท

หลักทรัพัย์จััดการกอุงทุนกรุงไทย จัำากัด (มหาช่น) ในฐานะผ้่่จััดการกอุงทรัสต์ มีหนังส่อุที� B&MDII 0117/2559  

ลงวันที� 21 ธัินวาคม 2559 เรียกช่ำาระเงินลงทุนเริ�มแรกขัอุงกอุงทรัสต์ฯ จัำานวน 20 ล้านบาท โดยเรียกช่ำาระ 

ตามสัดส�วนเงินลงทุนขัอุงผ้่่ลงทุนแต�ละราย ซึึ่�งสำานักงานได้ช่ำาระเงินแล้ว 3 งวด จัำานวน 4.85 ล้านบาท

บริษั์ทสกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จำากัด ตามมติที�ประชุ่ม กวทช่. ครั�งที� 2/2562 เม่�อุวันที� 25 กุมภาพัันธ์ิ 2562 

มีมติอุนุมัติให้สำานักงานร�วมลงทุนในบริษัทสกุลฎ์์ซีึ่ อิุนโนเวชั่�น จัำากัด จัำานวน 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส�วนร้อุยละ 10  

ขัอุงทุนจัดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผ้่่ถ่อุหุ้นและร�วมทุน เม่�อุวันที� 10 มิถุนายน 2562 และได้ช่ำาระค�าหุ้น 

ทั�งจัำานวนและโอุนหุ้นเรียบร้อุยแล้ว เม่�อุวันที� 24 มิถุนายน 2562

12. เงินลงทุนหน่วยบริการ ประกอุบด้วย

หน่วยบริการ 2562 2561

ศ่ึนย์บริการปรึกษาการอุอุกแบบและวิศึวกรรม (DECC) - 17.32

ศ่ึนย์ทดสอุบผ่ลิตภัณฑ์์เคร่�อุงใช้่ในบ้านและเซึ่รามิกอุุตสาหกรรม (CTEC) - 71.41

รวมเงินลงทุนหน่วยบริการ - 88.73

จัากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างอุงค์กรขัอุงสำานักงาน ทำาให้เกิดกลุ�มโครงสร้างพ่ั�นฐานด้านคุณภาพัขัอุง

ประเทศึ (National Quality Infrastructure: NQI) อุ้างถึงการประชุ่มเพ่ั�อุพิัจัารณาตัวชี่�วัด (KPls) และสิ�งส�งมอุบ

สำาคัญ (TOPs) ขัอุงกลุ�มภารกิจั เม่�อุวันที� 7 ธัินวาคม 2561 ที�ประชุ่มมีมติเห็นช่อุบในการจััดตั�งหน�วย NQI ภายใต้

สังกัดสำานักงานกลาง ซึึ่�ง DECC และ CTEC เป็นส�วนหนึ�งขัอุงกลุ�ม NQI จึังมีการเปลี�ยนสถานภาพัจัากเดิมที�เป็น 

หน�วยบริการว�าด้วยข้ัอุบังคับคณะกรรมการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยแีห�งช่าติ ว�าด้วยการบริหารหน�วยบริการ

ขัอุงสำานักงาน พั.ศึ. 2558 ไปเป็นหน�วยงานภายใต้กลุ�ม NQI โดยให้มีผ่ลบังคับใช้่ตั�งแต�วันที� 1 มกราคม 2562  

เป็นต้นไป เพ่ั�อุให้การดำาเนินงานเป็นไปอุย�างมีประสิทธิิภาพัเป็นไปตามเป้าหมายสอุดคล้อุงกับกลยุทธ์ิและนโยบาย

ขัอุงสำานักงาน
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

อุาคารเพ่ั�อุการลงทุน 2,974.79 2,974.79

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (1,260.60) (1,111.96)

อาคารเพ่ือการลงทุน-สุทธิ 1,714.19 1,862.83

ส�วนปรับปรุงอุาคารเพ่ั�อุการลงทุน 159.13 159.13

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (101.22) (90.24)

ส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ือการลงทุน-สุทธิ 57.91 68.89

รวม อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ 1,772.10 1,931.72

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอุบด้วย

2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

ท่ีดิน 6.40 6.40

อุาคารและสิ�งปล่กสร้าง 4,626.44 4,618.33

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (3,141.22) (2,944.01)

อาคารและส่ิงปล้กสร้าง-สุทธิ 1,485.22 1,674.32

อุุปกรณ์ 8,164.65 6,740.37

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (5,484.66) (5,059.64)

อุปกรณ์-สุทธิ 2,679.99 1,680.73

ยานพัาหนะ 121.43 122.11

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (115.17) (113.85)

ยานพาหนะ-สุทธิ 6.26 8.26

งานระหว่างก่อสร้าง 174.21 44.30

สินทรัพย์ระหว่างทาง 84.61 61.24

รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4,436.69 3,475.25
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อุาคารและสิ�งปล่กสร้าง ณ วันที� 30 กันยายน 2562 แสดงราคาทุน จัำานวน 4,626.44 ล้านบาท ได้รวม

อุาคารหอุพัักสหกรณ์อุอุมทรัพัย์ สวทช่. จัำากัด ซึึ่�งมีราคาทุน จัำานวน 109.62 ล้านบาท ซึึ่�งสำานักงานได้รับร้่เป็น 

รายได้มาแล้วจันถึงงวดปัจัจุับันเป็นจัำานวนเงินทั�งสิ�น 70.14 ล้านบาท คงเหล่อุม่ลค�าสุทธิิ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 

จัำานวน 39.48 ล้านบาท โดยอุาคารสหกรณ์ดังกล�าว สำานักงานได้รับโอุนกรรมสิทธิิ�ในอุาคารหอุพัักรวมทั�งส�วนควบ

ขัอุงที�ดินจัากสหกรณ์เม่�อุวันที� 20 กุมภาพัันธ์ิ 2551 และรับร้่อุาคารดังกล�าวเป็นสินทรัพัย์ค่�กับหนี�สินในรายการ 

รายได้จัากการรบับริจัาครอุการรบัร้่ โดยจัะทยอุยรับร้่เป็นรายไดจ้ัากการรบับริจัาค ตามสดัส�วนขัอุงค�าเส่�อุมราคาขัอุง

อุาคารที�ได้รับโอุนตามอุายุขัอุงสัญญาเช่�าที�ราช่พััสดุ ซึึ่�งมีจัำานวน 30 ปี และจัะสิ�นสุดอุายุสัญญาเช่�าในวันที�  

1 กุมภาพัันธ์ิ 2573 ซึึ่�งตามบันทึกข้ัอุตกลงโครงการก�อุสร้างหอุพัักและสิ�งอุำานวยความสะดวกภายในอุุทยาน

วิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย เม่�อุวันที� 24 พัฤศึจิักายน 2548 สำานักงานอุนุญาตให้สหกรณ์เป็นผ้่่ลงทุนก�อุสร้างตกแต�ง

อุาคารหอุพัักและสิ�งอุำานวยความสะดวก และเป็นผ้่่มีสิทธิิในการจััดเก็บผ่ลประโยช่นจัากผ้่่ใช้่บริการตลอุดระยะเวลา

ที�สำานักงานมีสิทธิิ�ใช้่พ่ั�นที�อุุทยานวิทยาศึาสตร์ประเทศึไทย โดยไม�คิดค�าใช้่จั�ายใด ๆ จัากสหกรณ์

15. สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน

2562 2561

อุุปกรณ์ตามสัญญาเช่�าการเงิน 180.74 159.46

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (88.43) (71.20)

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 92.31 88.26

ยานพัาหนะตามสัญญาเช่�าการเงิน 18.29 10.95

หัก ค�าเส่�อุมราคาสะสม (6.95) (4.97)

ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 11.34 5.98

รวม สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 103.65 94.24

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2562 2561

สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน 460.81 385.55

หัก ค�าตัดจัำาหน�ายสะสม (292.31) (266.23)

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 168.50 119.32

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

2562 2561

เงินมัดจัำาและเงินประกัน 3.05 9.10

ล่กหนี�อุ่�น 0.72 0.72

รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.77 9.82
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18. เจ้าหน้ีระยะส้ัน

2562 2561

(ปรับปรุงและ 

จัดประเภทรายการใหม่)

เจ้ัาหนี�อุ่�น 41.01 3.56

เงินรอุรับร้่ 6.90 12.35

เจ้ัาหนี�หน�วยบริการ - 0.05

รายได้รับล�วงหน้า 16.98 17.74

รวม เจ้าหน้ีระยะส้ัน 64.89 33.70

19. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2562 2561

เงินเพิั�มพิัเศึษ 402.98 406.94

ค�าใช้่จั�ายค้างจั�ายอุ่�น ๆ 83.06 49.23

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 486.04 456.17

20. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

เงินอุุดหนุนกันไว้เบิก - 5.55

เงินมัดจัำาและเงินประกัน 1.55 1.38

ภาษีขัายที�ยังไม�ถึงกำาหนดช่ำาระ 4.85 4.60

รวม หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6.40 11.53

21. หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน

2562 2561

ยอุดยกมา 94.24 71.52

บวก เพิั�มระหว�างงวด 64.23 73.67

หัก ดอุกเบี�ยจั�ายรอุตัดบัญชี่ (2.03) -

156.44 145.19

หัก ลดลงระหว�างงวด (51.80) (50.95)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 104.64 94.24
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จำานวนเงิน 
ข้ั้นตำ่าท่ีต้องจ่าย

ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตัดบัญชี

ม้ลค่าปัจจุบันจำานวนเงิน 
ข้ั้นตำ่าท่ีต้องจ่าย

ส�วนที�ถึงกำาหนดช่ำาระภายใน 1 ปี 51.75 (1.07) 50.68

ส�วนที�ถึงกำาหนดช่ำาระเกิน 1 ปีแต�ไม�เกิน 5 ปี 54.91 (0.95) 53.96

รวม หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน 106.66 (2.02) 104.64

22. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

2562 2561

เงินค�าสมนาคุณ 11.59 9.78

เงินมัดจัำา 38.44 33.41

เงินคำ�าประกัน 30.43 39.57

รายได้รอุการรับร้่ 1.86 0.72

รวม หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 82.32 83.48

23. ภาระผ้กพัน

ณ วันที� 30 กันยายน 2562 สำานักงานมีภาระผ่่กพัันที�ไม�ได้รับร้่ในงบการเงิน จัำานวน 11,147.84 ล้านบาท

รายละเอีุยดมี ดังนี�

23.1 ภาระผ้กพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำานักงานมีค�าใช้่จั�ายในอุนาคตสำาหรับการเบิกจั�าย งบดำาเนินงาน ครุภัณฑ์์ งบก�อุสร้าง และโครงการ

สนับสนุนวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี จัำานวน 9,118.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอีุยด ดังนี�

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5ปี

- งบดำาเนินงานหน�วยงาน 1,569.69 1,010.97

- งบดำาเนินงานโครงการ

อุุดหนุนรับ/รับจ้ัาง/ร�วมวิจััย 567.90 1,214.11

สนับสนุนหน�วยงานภายนอุก 140.12 780.70

ดำาเนินการเอุง 669.34 1,630.79

- งบก�อุสร้าง 460.48 1,074.89

รวม 3,407.53 5,711.46
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23.2 ภาระผ้กพันตามนิติกรรมสัญญา จัำานวน 2,028.85 ล้านบาท โดยมีรายละเอีุยด ดังนี�

- ภาระผ้กพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

   สำานักงานมีภาระผ่่กพัันตามสัญญาเช่�าดำาเนินงานที�เกี�ยวข้ัอุงกับการเช่�าอุุปกรณ์ เช่�ารถยนต์ เช่�าพ่ั�นที�

สำานักงาน และเช่�าทรัพัย์สินอุ่�น โดยมีจัำานวนเงินขัั�นตำ�าตามสัญญาที�ต้อุงจั�ายในอุนาคตภายใต้สัญญาเช่�าดำาเนินงาน 

ดังนี�

2562 2561

   ไม�เกิน 1 ปี 39.08 7.68

   เกิน 1 ปี  แต�ไม�เกิน 5 ปี 107.31 5.75

   เกิน 5 ปี 61.78 62.63

รวม 208.17 76.06

- ภาระผ้กพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

    สำานักงานมภีาระผ่่กพัันตามสญัญาจ้ัางเหมาบรหิารงานระบบอุาคาร สัญญาจ้ัางรักษาความสะอุาด สัญญา

จ้ัางรักษาความปลอุดภัย สัญญาจ้ัางบริการบำารุงรักษาอุุปกรณ์ และสัญญาจ้ัางเหมาบริการอุ่�น ดังนี�

2562 2561

  ไม�เกิน 1 ปี 219.08 266.57

  เกิน 1 ปี  แต�ไม�เกิน 5 ปี 74.70 77.09

รวม 293.78 343.66

- ภาระผ้กพันเก่ียวกับรายจ่ายฝั�ายทุน

2562 2561

   สัญญาที�ยังไม�ได้รับร้่

   งานก�อุสร้างอุาคาร 988.95 4.20

   อุุปกรณ์ 95.26 341.45

   โปรแกรมคอุมพิัวเตอุร์ 0.88 16.36

รวม 1,085.09 362.01

 ภาระผ่่กพัันข้ัางต้นเกิดจัากม่ลค�าตามสัญญาก�อุสร้างและจััดหาสินทรัพัย์

- ภาระผ้กพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ

 สำานักงานได้จััดทำาสัญญาซ่ึ่�อุวัสดุ ค�าสาธิารณ่ปโภค สัญญาว�าจ้ัางที�ปรึกษาและผ้่่เชี่�ยวช่าญ และบริการ 

อุ่�น ๆ จัำาแนกตามระยะเวลาขัอุงสัญญาได้ ดังนี�
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2562 2561

  ไม�เกิน 1 ปี 152.74 200.76

  เกิน 1 ปี  แต�ไม�เกิน 5 ปี 289.07 420.44

รวม 441.81 621.20

24. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึ้น

สำานักงานมีหนี�สินที�อุาจัเกิดจัากการถ่กฟ้อุงร้อุงในคดีแพั�งและคดีปกครอุง ดังนี�

คดีแพ่ง

สำานักงานเป็นจัำาเลยในคดีแพั�ง 1 คดี ทุนทรัพัยร์วมเป็นจัำานวนเงิน 0.15 ล้านบาท ซึึ่�งในระหว�างงวดปี 2560  

ศึาลอุุทธิรณ์ภาค 1 ได้พิัพัากษาให้บริษัทช่นะคดีและให้สำานักงานช่ำาระเงิน 0.15 ล้านบาท พัร้อุมดอุกเบี�ยในอัุตรา

ร้อุยละ 7.5 ต�อุปี นับแต�วันถัดจัากวันฟ้อุงแย้ง วันที� 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จันกว�าจัะช่ำาระเสร็จัแก�บริษัท  

ส�งผ่ลให้คดีถึงที�สุด

คดีปกครอง

ณ วันที� 30 กันยายน 2562 สำานักงานเป็นผ้่่ถ่กฟ้อุงคดีจัำานวน 2 คดี ทุนทรัพัย์รวมเป็นจัำานวน 10.64  

ล้านบาท

1. สำานักงานถ่กฟ้อุงในคดีการจ้ัางงานขัอุงพันักงานต�อุศึาลปกครอุง โดยโจัทก์ขัอุให้สำานักงานเพัิกถอุนมติ

ขัอุงอุนุบุคคลที�ยกคำาอุุทธิรณ์คำาสั�งขัอุงสำานักงานที�ไม�ต�อุสัญญาและยุติสัญญาก�อุนครบกำาหนด และเรียกค�าเสียหาย 

10 ล้านบาท ต�อุมาเม่�อุวันที� 20 กรกฎ์าคม 2555 ศึาลพิัพัากษาว�าการไม�ต�อุอุายุสัญญาการปฏิบัติงานขัอุงสำานักงาน

เป็นการผิ่ดสัญญา ให้สำานักงานช่ดใช้่เงินค�าจ้ัางเป็นเวลา 3 เด่อุน เป็นเงิน 0.12 ล้านบาท สำานักงานย่�นอุุทธิรณ์ใน 

วันที� 17 สิงหาคม 2555 ให้ยกฟ้อุง และในวันที� 20 สิงหาคม 2555 โจัทก์ย่�นอุุทธิรณ์ให้สำานักงานจั�ายเงินเด่อุน 

ทุกเด่อุนตั�งแต�อุอุกจัากงานจันถึงปัจัจุับัน โดยปรับขึั�นทุกปีเสม่อุนยังทำางานต�อุเน่�อุง พัร้อุมดอุกเบี�ยในอัุตราร้อุยละ 

7.5 ต�อุปี เป็นเงิน 5 ล้านบาท ต�อุมาวันที� 11 มีนาคม 2556 สำานักงานย่�นคำาแก้อุุทธิรณ์ให้ยกฟ้อุงโจัทก์ทั�งหมด  

ขัณะนี�อุย่�ระหว�างการพิัจัารณาขัอุงศึาลปกครอุงส่งสุด

2. สำานักงานถ่กฟ้อุงขัอุให้เพิักถอุนคำาสั�งเรียกให้ช่ดใช้่ค�าสินไหมทดแทน และขัอุให้ค่นเงินที�ช่ำาระไว้แล้ว 

คนละ 0.16 ล้านบาท เม่�อุวันที� 20 มีนาคม 2557 ศึาลปกครอุงกลางมีคำาพิัพัากษาเม่�อุวันที� 27 ธัินวาคม 2560  

ให้สำานักงานค่นเงินแก�ผ้่่ฟ้อุงเป็นจัำานวนเงินคนละ 79,425.24 บาท โดยให้มีผ่ลย้อุนหลังไปตั�งแต�วันอุอุกคำาสั�ง 

สำานักงานขัอุความอุนุเคราะห์ให้พันักงานอัุยการย่�นอุุทธิรณ์ในวันที� 18 มกราคม 2561 ขัณะนี�อุย่�ระหว�างการพิัจัารณา

ขัอุงศึาลปกครอุงส่งสุด

25. การเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชี

ปีงบประมาณ 2562 สำานักงานเปลี�ยนนโยบายการบัญชี่สำาหรับการรับร้่รายได้เงินอุุดหนุนโครงการวิจััยที�ได้

รับอุนุมัติงบกลางจัากสำานักงบประมาณก�อุนปี 2562 สำานักงานได้บันทึกรับร้่รายได้ตามสัดส�วนค�าใช้่จั�ายที�เกิดขึั�นจัริง

โดยจััดทำางบการเงินและนโยบายการบัญชี่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี่โดยถ่อุ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศึใช้่โดยสภาวิช่าช่ีพับัญชี่ภายใต้พัระราช่บัญญัติวิช่าช่ีพับัญชี่ 

พั.ศึ. 2547 ปีงบประมาณ 2562 สำานักงานจััดทำางบการเงินและนโยบายการบัญชี่ตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี่ โดยถ่อุปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐ 

พั.ศึ. 2561 ที�ประกาศึโดยกระทรวงการคลัง โดยเริ�มถ่อุปฏิบัติกับงบการเงินที�มีรอุบระยะเวลาบัญชี่เริ�มต้นในหร่อุ 

หลังวันที� 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สำานักงานจึังเปลี�ยนนโยบายการรับร้่รายได้ทั�งจัำานวนที�ได้รับในปีนั�น ๆ
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ส่บเน่�อุงจัากปีงบประมาณ 2562 สำานักงานเปลี�ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชี่ เดิมใช้่งานระบบ ERP (SAP) 

ไปเป็นระบบ Open Source ERP (Odoo) วิธีิการคำานวณค�าเส่�อุมราคาขัอุงครุภัณฑ์์ที�เปลี�ยนไป ส�งผ่ลให้ม่ลค�า 

ค�าเส่�อุมราคาสะสมยกมาขัอุงครุภัณฑ์์ปีงบประมาณ 2562 เปลี�ยนแปลงเพิั�มขึั�น จัำานวน 856,789.12 บาท

สำานักงานบันทึกผ่ลกระทบขัอุงการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี่ดังกล�าว โดยการปรบัปรุงและจััดประเภท

รายการใหม�ในรายงานงบการเงินสำาหรับปีงบประมาณ พั.ศึ. 2561 ที�แสดงเป็นข้ัอุม่ลเปรียบเทียบมีการปรับปรุงและ

จััดรายการใหม�ให้เสม่อุนหน�วยงานได้ใช้่นโยบายบัญชี่ที�เปลี�ยนใหม�นี�มาตั�งแต�ปีก�อุน ผ่ลกระทบจัากการเปลี�ยนแปลง

ดังกล�าวต�อุรายงานในรายงานการเงินปีก�อุน แสดงไว้ในตารางด้านล�าง ส�วนผ่ลสุทธิิขัอุงรายการปรับปรุงปีก�อุนทำาให้

รายได้ส่งกว�าค�าใช้่จั�ายสะสมยกมา สำาหรับปี 2561 เพิั�มขึั�นเป็นจัำานวนเงิน 1,493.06 ล้านบาท หนี�สินลดลง และ 

รายได้เพิั�มขึั�นด้วยจัำานวนเดียวกัน และทำาให้รายได้ส่งกว�าค�าใช้่จั�ายสะสมยกมา สำาหรับปี 2561 เพิั�มขึั�นเป็นจัำานวน

เงิน 1,493.06 ล้านบาท

ผลกระทบต่องบการเงินปี 2561

รายได้เงินอุุดหนุนโครงการวิจััยเพิั�มขึั�น 1,493.92

ค�าเส่�อุมราคายกไปเพิั�มขึั�น 0.86

     อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน 0.31

     อุาคารและอุุปกรณ์ 0.55

รายได้ส้งกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพ่ิมข้ึ้น 1,493.06

ค�าเส่�อุมราคาสะสมยกไปเพิั�มขึั�น 0.86

     อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน 0.31

     อุาคารและอุุปกรณ์ 0.55

รายได้รอุรับร้่ลดลง (1,493.92)

รายได้ส้งกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไปเพ่ิมข้ึ้น 1,493.06

     รายได้ส่งกว�าค�าใช้่จั�ายสะสม ณ วันที� 30 กันยายน 2561 - ตามที�รายงานไว้เดิม 6,008.80

     ผ่ลสะสมจัากการแก้ไขัข้ัอุผิ่ดพัลาดปีก�อุน (0.86)

     ผ่ลสะสมจัากการเปลี�ยนแปลงนโนบายการบัญชี่ 1,493.92

รายได้ส้งกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง 7,501.86

26. องค์ประกอบอ่ืนข้องสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ประกอุบด้วย

2562 2561

กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึ้นข้องเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือข้าย

     ยอุดคงเหล่อุต้นงวด 166.60 219.30

     การเปลี�ยนแปลงลดลงในระหว�างงวด (หมายเหตุ 11) (74.80) (52.70)

     ยอดคงเหลือปลายงวด 91.80 166.60
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2.7 รายได้จากงบประมาณ

2562 2561

งบอุุดหนุนทั�วไป 2,293.84 2,314.15

งบบุคลากร 1,233.65 1,174.25

งบอุุดหนุนเฉพัาะกิจั 1,000.40 442.47

รายได้จัากงบประมาณปีปัจัจุับัน 4,527.89 3,930.87

รายได้จัากงบประมาณปีก�อุน ๆ

งบอุุดหนุนเฉพัาะกิจั 5.53 12.17

รวม รายได้จากงบประมาณ 4,533.42 3,943.04

28. รายได้จากการข้ายสินค้าและบริการ ประกอุบด้วย

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

รายได้จัากการให้คำาแนะนำาปรึกษาและบริการ 212.98 184.25

รายได้จัากความร�วมม่อุรับจ้ัางวิจััยพััฒนา 150.20 198.44

รายได้จัากสิทธิิประโยช่น์ขัอุงงานวิจััยและพััฒนา 40.30 17.97

รายได้ค�าฝึุ่กอุบรมและสัมมนา 77.63 84.10

รายได้ค�าเช่�าและบริการ 207.44 208.58

รายได้จัากการขัายหนังส่อุและขัอุงที�ละลึก 2.50 2.14

รวม รายได้จากการข้ายสินค้าและบริการ 691.05 695.76

29. รายได้จากเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

2562 2561

(ปรับปรุงและ 
จัดประเภทรายการใหม่)

เงินอุุดหนุนโครงการวิจััย 442.54 2,157.56

หัก เงินเหล่อุจั�ายส�งค่น (19.32) (30.02)

รวม รายได้จากเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 423.22 2,127.54
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30. รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

เงินอุุดหนุนเพ่ั�อุพััฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามประกาศึ-BOI 29.14 104.80

เงินสนับสนุนการจััดประชุ่มสัมมนา 44.43 72.37

เงินบริจัาคกอุงทุนเพ่ั�อุการพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี 3.48 -

รวม รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 77.05 177.18

31. รายได้อ่ืน

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

ดอุกเบี�ยรับ 44.23 44.06

เงินปันผ่ล 13.26 12.55

รายได้ค�าปรับ 15.88 22.35

รายได้เบ็ดเตล็ด 5.02 5.61

รายรับจัากการรับบริจัาค 10.19 11.93

เงินเหล่อุจั�ายรับค่น 25.09 12.84

หนี�ส่ญได้รับค่น 0.04 0.02

รวม รายได้อ่ืน 113.71 109.36

32. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

เงินเด่อุน 1,920.19 1,775.17

ค�าล�วงเวลา 1.34 1.15

เงินช่�วยเหล่อุค�าครอุงชี่พั 3.25 3.75

เงินเพิั�มพิัเศึษ 404.71 408.15

ค�ารักษาพัยาบาล 153.58 156.22

เงินช่�วยการศึึกษาบุตร 7.04 6.42

เงินสมทบกอุงทุนประกันสังคม 1.52 -

เงินสมทบกอุงทุนสำารอุงเลี�ยงชี่พั 134.27 122.80

ค�าสวัสดิการอุ่�น 62.58 54.13

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,688.48 2,527.79
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33. ค่าตอบแทน

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

ค�าตอุบแทน 86.37 103.87

ค�าสมนาคุณพิัเศึษ 17.65 29.81

เงินสนับสนุนผ้่่ปฏิบัติงานช่าวต�างประเทศึและช่าวไทย 111.57 56.80

ค�าตอุบแทนอุ่�น 5.80 5.61

รวม ค่าตอบแทน 221.39 196.09

34. ค่าใช้สอย

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม)่

ค�าใช้่จั�ายจััดฝึุ่กอุบรม ประชุ่ม สัมมนา และนิทรรศึการ 177.90 191.62

ค�าใช้่จั�ายในการเดินทาง 165.44 156.70

ค�ารับรอุงและพิัธีิการ 22.72 23.09

ค�าจ้ัางศึึกษา บริหารงาน และผ้่่เชี่�ยวช่าญ 53.81 51.76

ค�าเช่�า 74.41 66.09

ค�าซึ่�อุมแซึ่มและบำารุงรักษา 105.21 97.41

ค�าจ้ัางเหมา 312.34 217.41

ค�าภาษีและธิรรมเนียม 10.69 13.00

ค�าโฆ่ษณาและประช่าสัมพัันธ์์ิ 53.70 48.94

ค�าวิจััยและพััฒนา 146.73 132.66

ค�าใช้่สอุยอุ่�น 5.74 6.25

รวม ค่าใช้สอย 1,128.69 1,004.93

35. ค่าวัสดุ

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

ค�าวัสดุ 331.91 321.25

ค�าใช้่จั�ายและอุุปกรณ์เพ่ั�อุส�งมอุบโครงการ 433.09 126.42

รวม ค่าวัสดุ 765.00 447.67
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36. ค่าสาธารณ้ปโภค

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

ค�าไฟฟ้า 155.88 151.31

ค�าประปา 7.78 6.83

ค�าโทรศัึพัท์ 6.65 5.74

ค�าไปรษณีย์ 3.28 2.80

ค�าบริการโทรคมนาคม 13.12 14.52

รวม ค่าสาธารณ้ปโภค 186.71 181.20

37. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

ค�าเส่�อุมราคา - อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน 159.62 160.22

ค�าเส่�อุมราคา - อุาคารและอุุปกรณ์ 690.02 672.32

ค�าเส่�อุมราคา - สินทรัพัย์สัญญาเช่�าการเงิน 52.11 50.95

รวม ค่าเส่ือมราคา 901.75 883.49

ค�าตัดจัำาหน�าย - สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน 42.52 32.01

รวม ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 944.27 915.50

38. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม)่

เงินอุุดหนุนการวิจััย 525.52 861.61

เงินสนับสนุนสถาบันเคร่อุขั�าย 115.38 131.63

เงินอุุดหนุนความร�วมม่อุ 144.46 -

เงินอุุดหนุนจััดประชุ่ม สัมมนา และฝึุ่กอุบรม 51.07 45.66

ทุนบัณฑิ์ตศึึกษา 123.32 112.84

เงินอุุดหนุนอุ่�น 9.34 3.68

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 969.09 1,155.42
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39. ค่าใช้จ่ายอ่ืน

2562 2561

(จัดประเภทรายการใหม่)

ขัาดทุนจัากการจัำาหน�ายสินทรัพัย์ 1.82 6.90

ขัาดทุนจัากการบริจัาคสินทรัพัย์ 0.91 6.79

ขัาดทุนจัากอัุตราแลกเปลี�ยนเงินตราต�างประเทศึ 2.38 0.54

หนี�ส่ญและหนี�สงสัยจัะส่ญ (1.02) 1.19

ส�วนเพิั�มจัากเงินลงทุน 8.81 -

รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 12.90 15.39

40. การจัดประเภทรายการใหม่

ตัวเลขัเปรียบเทียบในงบการเงินปี 2561 มีการจััดประเภทใหม� เพ่ั�อุให้สอุดคล้อุงกับการจััดประเภท และ

การแสดงรายการในงบการเงินปี 2562 ดังนี�

หน�วย : บาท

รายการ ก่อนจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

เพ่ิม (ลด) การจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

   สินทรัพย์หมุนเวียน 3,780,614,027.92 - 3,843,459,402.78

     เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 3,187,376,576.13 - 3,187,376,576.13

     เงินลงทุนชั่�วคราว 285,796,974.99 - 285,796,974.99

     ล่กหนี�การค้า 72,376,329.56 - 72,376,329.56

     เงินอุุดหนุนจัากงบประมาณแผ่�นดินค้างรับ 5,550,023.50 (5,550,023.50) -

     สินทรัพัย์หมุนเวียนอุ่�น 229,514,123.74 - 260,203,096.54

        เงินยม่ทดลอุงจั�าย 30,717,924.38 (30,717,924.38) -

        ดอุกเบี�ยค้างรับ 7,794,986.16 - 7,794,986.16

        ค�าใช้่จั�ายจั�ายล�วงหน้า 13,247,524.29 - 13,247,504.29

        วัสดุคงเหล่อุ 5,545,652.33 (5,545,352.33) -

        ล่กหนี�กรมสรรพัากร 137,953,230.07 - 137,953,230.07

        ล่กหนี�อุ่�น 1,442,848.85 (1,442,848.85) -

        เงินจั�ายล�วงหน้า 27,359,482.65 - 27,359,482.65

        พัักภาษีซ่ึ่�อุ 5,452,495.01 - 5,452,495.01

        เงินอุุดหนุนจัากงบประมาณแผ่�นดินค้างรับ - 5,550,023.50 5,550,023.50
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รายการ ก่อนจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

เพ่ิม (ลด) การจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

        ค�า AIT จั�ายล�วงหน้า - 62,845,374.86 62,845,374.86

     ล่กหนี�ระยะสั�น - 32,160,773.23 32,160,773.23

     วัสดุคงเหล่อุ - 5,545,652.33 5,545,652.33

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,471,416,021.66 - 6,408,570,646.83

     ล่กหนี�กิจักรรมตามความต้อุงการขัอุงบริษัท 292,261,095.94 - 292,261,095.94

     เงินลงทุนเพ่ั�อุขัาย 336,600,000.00 - 336,600,000.00

     เงินลงทุนระยะยาว 60,624,240.00 - 60,624,240.00

     เงินลงทุนหน�วยบริการ 88,729,559.26 - 88,729,559.26

     อุสังหาริมทรัพัย์เพ่ั�อุการลงทุน 1,931,719,426.80 - 1,931,719,426.80

     ที�ดิน อุาคาร และอุุปกรณ์ 3,538,095,302.15 (62,845,374.86) 3,475,249,927.29

     สินทรัพัย์สัญญาเช่�าการเงิน 94,240,293.21 - 94,240,293.21

     สินทรัพัย์ไม�มีตัวตน 119,320,880.23 - 119,320,880.23

     สินทรัพัย์ไม�หมุนเวียนอุ่�น 9,825,224.10 - 9,825,224.10

   หน้ีสินหมุนเวียน 766,190,049.17 - 766,190,049.17

     เจ้ัาหนี�การค้า 217,087,852.46 - 217,087,852.46

     เงินอุุดหนุนกันไว้เบิก 5,550,023.50 (5,550,023.50) -

     รายได้รอุการรับร้่ 12,353,372.19 (12,353,372.19) -

     รายได้รับล�วงหน้า 17,737,230.70 (17,737,230.70) -

     ค�าใช้่จั�ายค้างจั�าย 456,166,026.65 - 456,166,026.65

     หนี�สินสัญญาเช่�าการเงิน-กำาหนดช่ำาระ 1 ปี 47,705,907.18 - 47,705,907.18

     หนี�สินหมุนเวียนอุ่�น 9,589,633.49 (3,610,594.85) 11,529,062.14

        เงินอุุดหนุนกันไว้เบิก - 5,550,023.50

     เจ้ัาหนี�ระยะสั�น - 33,701,197.74 33,701,197.74

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

   รายได้ 7,052,875,677.47 - 7,052,875,677.47

     เงินอุุดหนุนจัากรัฐบาล 3,943,037,632.39 - 3,943,037,632.39

     เงินอุุดหนุนงานวิจััย 2,304,717,136.29 - 2,127,537323.20

        เงินอุุดหนุนโครงการวิจััย 2,127,537,323.20 - 2,127,537,323.20

        เงินสนับสนุนการจััดประชุ่มสัมมนา 177,179,813.09 (177,179,813.09) -

     เงินอุุดหนุนอุ่�นและบริจัาค - 177,179,813.09 177,179,813.09

     รายได้จัากการบริการ 693,344,569.71 - 695,757,478.73
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รายการ ก่อนจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

เพ่ิม (ลด) การจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

        รายได้จัากการให้คำาปรึกษา 184,251,034.80 - 184,251,034.80

        รายได้จัากความร�วมม่อุ 198,439,231.34 - 198,439,231.34

        รายได้จัากสิทธิิประโยช่น์ 17,971,295.41 - 17,971,295.41

        รายได้จัากการฝึุ่กอุบรมและสัมมนา 84,105,205.37 - 84,105,205.37

        รายได้จัากค�าเช่�าและบริการ 208,577,802.79 - 208,577,802.79

        รายได้จัากค�าขัายหนังส่อุ - 2,412,909.02 2,412,909.02

     รายได้อุ่�น ๆ 55,161,006.16 (55,161,006.16) -

     ดอุกเบี�ยรับ 44,067,832.92 (44,067,832.92) -

     เงินปันผ่ลรับ 12,547,500.00 (12,547,500.00) -

   รายได้อุ่�น - 109,363,430.06 109,363,430.06

     รายได้อุ่�น ๆ - 52,748,097.14 52,748,097.14

     ดอุกเบี�ยรับ - 44,067,832.92 44,067,832.92

     เงินปันผ่ลรับ - 12,547,500.00 12,547,500.00

   ค่าใช้จ่าย 6,473,547,354.72 - 6,473,547,354.72

     ค�าใช้่จั�ายบุคลากร 2,527,793,864.10 - 2,527,793,864.10

        เงินสวัสดิการ-บำาเหน็จั 29,550,562.73 (29,550,562.73) -

     ค�าบำาเหน็จั - 29,550,562.73 29,550,562.73

     ค�าใช้่จั�ายเกี�ยวกับงานวิจััย 1,419,401,919.44 (1,419,401,919.44) -

        เงินอุุดหนุนการวิจััย 861,610,828.70 (861,610,828.70) -

        เงินสนับสนุนสถาบันเคร่อุขั�าย 131,625,974.49 (131,625,974.49) -

        ทุนบัณฑิ์ตศึึกษา 112,844,769.98 (112,844,769.98) -

        เงินอุุดหนุนอุ่�น 49,342,512.08 (49,342,512.08) -

        ค�าจ้ัางศึึกษา ค�าบริหาร และผ้่่เชี่�ยวช่าญ 124,682,943.69 (124,682,943.69) -

        ค�าเบี�ยประชุ่มและค�าตอุบแทน 139,294,890.50 (139,294,890.50) -

     ค�าตอุบแทน - 196,091,539.52 196,091,539.52

        ค�าจ้ัางศึึกษา ค�าบริหาร และผ้่่เชี่�ยวช่าญ - 56,796,649.02 56,796,649.02

        ค�าเบี�ยประชุ่มและค�าตอุบแทน - 139,294,890.50 139,294,890.50

     ค�าใช้่จั�ายอุ่�น 1,581,301,971.76 (1,565,913,126.56) 15,388,845.20

        ค�าใช้่จั�ายในการเดินทาง 156,702,186.58 (156,702,186.58) -

        ค�ารับรอุงและพิัธีิการ 23,089,477.40 (23,089,477.40) -

        ค�าเช่�า 66,092,688.32 (66,092,688.32) -
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รายการ ก่อนจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

เพ่ิม (ลด) การจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

        ค�าใช้่จั�ายในการซ่ึ่�อุลิขัสิทธิิ�และข้ัอุม่ล 71,967,612.13 (71,967,612.13) -

        ค�าใช้่จั�ายบริหารอุาคาร 208,673,863.08 (208,673,863.08) -

        ค�าซึ่�อุมแซึ่มและบำารุงรักษา 97,408,577.84 (97,408,577.84) -

        ค�าโฆ่ษณาและประช่าสัมพัันธ์ิ 48,937,308.84 (48,937,308.84) -

        ค�าใช้่สอุย 69,709,638.85 (69,709,638.85) -

        ค�าวัสดุ 321,250,967.65 (321,250,967.65) -

        ค�าสาธิารณ่ปโภค 181,204,022.45 (181,204,022.45) -

        ค�าใช้่จั�ายในการฝึุ่กอุบรม ประชุ่ม 191,623,590.68 (191,623,590.68) -

        ค�าสมาชิ่ก 1,625,660.59 (1,625,660.59) -

        ค�าสอุบบัญชี่ 1,212,000.00 (1,212,000.00) -

        ค�าใช้่จั�าย/ซ่ึ่�อุสินทรัพัย์สำาหรับส�งมอุบ 126,415,532.15 (126,415,532.15) -

        หนี�ส่ญ 1,236,292.67 - 1,236,292.67

        หนี�สงสัยจัะส่ญ (46,980.48) - (46,980.48)

        ผ่ลต�างภาษีม่ลค�าเพิั�ม (0.20) - (0.20)

        ขัาดทุนจัากการจัำาหน�ายสินทรัพัย์ 6,896,477.63 - 6,896,477.63

        ขัาดทุนจัากการบริจัาคทรัพัย์สิน 6,763,826.16 - 6,763,826.16

        ขัาดทุนจัากอัุตราแลกเปลี�ยนเงินตรา 539,229.42 - 539,229.42

     ค�าใช้่สอุย - 1,004,928,898.98 1,004,928,898.98

        ค�าใช้่จั�ายในการเดินทาง - 156,702,186.58 156,702,186.58

        ค�ารับรอุงและพิัธีิการ - 23,089,477.40 23,089,477.40

        ค�าเช่�า - 66,092,688.32 66,092,688.32

        ค�าใช้่จั�ายในการซ่ึ่�อุลิขัสิทธิิ�และข้ัอุม่ล - 71,967,612.13 71,967,612.13

        ค�าใช้่จั�ายบริหารอุาคาร - 208,673,863.08 208,673,863.08

        ค�าซึ่�อุมแซึ่มและบำารุงรักษา - 97,408,577.84 97,408,577.84

        ค�าโฆ่ษณาและประช่าสัมพัันธ์ิ - 48,937,308.84 48,937,308.84

        ค�าใช้่สอุย - 69,709,638.85 69,709,638.85

        ค�าใช้่จั�ายในการฝึุ่กอุบรม ประชุ่ม - 191,623,590.68 191,623,590.68

        ค�าสมาชิ่ก - 1,625,660.59 1,625,660.59

        ค�าสอุบบัญชี่ - 1,212,000.00 1,212,000.00

        ค�าจ้ัางศึึกษา ค�าบริหาร และผ้่่เชี่�ยวช่าญ - 67,886,294.67 67,886,294.67

     ค�าวัสดุ - 447,666,499.80 447,666,499.80



รายงานประจำาปี 2562186

รายการ ก่อนจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

เพ่ิม (ลด) การจัด 
ประเภทใหม่ 

ปี 2561

        ค�าวัสดุ - 321,250,967.65 321,250,967.65

        ค�าใช้่จั�าย/สินทรัพัย์สำาหรับการส�งมอุบ - 126,415,532.15 126,415,532.15

     ค�าสาธิารณ่ปโภค - 181,204,022.45 181,204,022.45

     ค�าใช้่จั�ายจัากการอุุดหนุนและบริจัาค - 1,155,424,085.25 1,155,424,085.25

        เงินอุุดหนุนการวิจััย - 861,610,828.70 861,610,828.70

        เงินสนับสนุนสถาบันเคร่อุขั�าย - 131,625,974.49 131,625,974.49

        ทุนบัณฑิ์ตศึึกษา - 112,844,769.98 112,844,769.98

        เงินอุุดหนุนอุ่�น - 49,342,512.08 49,342,512.08

     ค�าเส่�อุมราคา 915,499,036.69 - 915,499,036.69
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

NSTDATHAILAND

info@nstda.or.th

0 2564 7000

0 2564 7001

http://www.nstda.or.th

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


