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รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งด�ำเนินงาน
สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน. ให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม
ตลอดจนผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสภู่ าคเอกชน/ชุมชน การพัฒนาก�ำลังคน และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดปีงบประมาณ 2561 สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒนา วทน. ไปสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและระดับนานาชาติ สร้างผลกระทบมากกว่า 45,000 ล้านบาท ส่งมอบผลงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 5 ด้าน
ตลอดจนใช้ศกั ยภาพและความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมตอบโจทย์ โครงการขนาดใหญ่ของ
รัฐบาล ได้แก่ โครงการ Big Rock โดยอาศัยศักยภาพด้านการวิจยั และพัฒนา รวมไปถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ สวทช.
มีอยู่
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลก
การด�ำเนินงานในช่วงต่อไป สวทช. ได้ปรับกระบวนทัศน์น�ำความสามารถของนักวิจัย สวทช. ใน 5 สาขาวิชาหลัก ที่
เป็นความเชีย่ วชาญของ สวทช. มาขับเคลือ่ น 10 กลุม่ เทคโนโลยีเป้าหมาย มีการเตรียมหน่วยงานให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วทน. ของประเทศ 5 หน่วย ได้แก่ National Biobank of
Thailand, National Omics Center, NSTDA Supercomputer Center, Center for Cyber-Physical System และ
Technology and Informatics Institute for Sustainability ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม
ที่เอื้อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม และสตาร์ทอัพผ่านกลไกต่าง ๆ
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมในภาคสังคมชุมชน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ
(National Quality Infrastructure: NQI) เพือ่ ยกระดับการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรองมาตรฐานในระดับสากล
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ใหม่สามารถออกสู่ตลาดสากลได้
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณบุคลากรของ สวทช. ทุกคนที่ร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศด้วย วทน. สร้าง
ผลงานที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง ก่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง สวทช. พร้อมก้าวไป
ข้างหน้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยใช้ศักยภาพของ วทน. ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นค�ำว่า “ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง” ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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รายงานประจำ�ปี 2561

บทสรุปผู้บริหาร

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในปีงบประมาณ 2561
สวทช. มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. มีบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 546
เรื่อง มากกว่า 1 ใน 4 ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติชั้นน�ำของโลก และน�ำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง 383 รายการ ส�ำหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สวทช. ถ่ายทอดผลงาน 261 โครงการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 335 หน่วยงาน สร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 45,000 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของภาคการผลิต และบริการมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านบาท
ส�ำหรับตัวอย่างผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 สวทช. เดินหน้างานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 5 ด้าน ได้แก่
• สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร เช่น สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ eLysozyme
ใช้แทนสารกันบูดในอาหาร หรือยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ ตัวปรับเนือ้ สัมผัสอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ ให้
บดเคี้ยวง่ายเพื่อผู้สูงอายุ
• ระบบขนส่งสมัยใหม่ เช่น แบตเตอรี่ต้นแบบส�ำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียม
ระดับโมดูล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
• การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติ เช่น บริการถ่ายทอดการสือ่ สารแบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ
และระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล เพื่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล หรือ
H-FAME และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
• นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน เช่น โมมายแอปพลิเคชันส�ำหรับวินิจฉัยโรคข้าว และการสืบหายีนใน
เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 6
สวทช. ยังด�ำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ Big Rock ตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ
สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนหรือ Coding at School Project ฝึกเยาวชนเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกล
ฝังตัว KidBright โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FabLab พัฒนาทักษะ
ความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพือ่ อนุรกั ษ์ วิจยั และใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและชุมชน (National Biobank) โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิตสมุนไพร (Plant
Factory) และโครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
ด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน
วิจัยเพิ่มขึ้น อาทิ เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท มีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 485 รายการ ภาษี 300%
มีการรับรอง 404 โครงการ มูลค่า 1,313 ล้านบาท บัญชีนวัตกรรมไทย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมได้อนุมัติผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรวมทั้งสิ้่น 270 ผลงาน โดยส�ำนักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยแล้วทัง้ สิน้ 226 ผลงาน Startup Voucher สนับสนุนเงินด้านการตลาด 87 ราย มูลค่ากว่า 64 ล้านบาท
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สร้างรายได้รวม 915 ล้านบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ได้สนับสนุน SMEs
จ�ำนวน 1,610 ราย มีการลงทุน 730 ล้านบาท สร้างผลกระทบมูลค่ากว่า 3,039 ล้านบาท เช่น ผลิตภัณฑ์นาฬิกา
โทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้บริการมากกว่า 50,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 125
ล้านบาท โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
PTEC ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของอาเซียน
ส�ำหรับการสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ กษตรกร จ�ำนวน 6,781 คน
264 ชุมชน ใน 42 จังหวัด อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่
การสร้างธุรกิจ และการยกระดับเกษตรอินทรียบ์ า้ นหนองมัง พัฒนาเกษตรกรแกนน�ำ ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม 825 คน
ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. ให้ทุนการศึกษา พัฒนาบัณฑิต และนักวิจัยอาชีพที่มี
ศักยภาพให้กบั ประเทศมากกว่า 790 คน สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้อง
ปฏิบตั กิ ารของศูนย์แห่งชาติ 324 คน และส่งเสริมพัฒนาเยาวชนสูอ่ าชีพนักวิจยั เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018
นอกจากนี้ ด้านการบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผู้เช่าพื้นที่ใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบความส�ำเร็จอย่างดียงิ่ อาทิ บริษทั ที-เน็ต จ�ำกัด ให้ค�ำปรึกษา
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ บริษทั เบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน) ผูน้ �ำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อาหารครบวงจรของประเทศไทย บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทระดับโลกที่ดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ของสัตว์เลี้ยง บริษัทโพลิพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จ�ำกัด ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเชิงวิศวกรรมชั้นน�ำจากประเทศญี่ปุ่น
ได้จัดตั้ง ASEAN Polyplastics Technical Solution Center ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับ EECi และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ
ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การพัฒนาผังแม่บทและออกแบบกลุ่มอาคาร
EECi ระยะที่ 1A ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs ในพื้นที่ EECi จ�ำนวน 101 ราย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 63 ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนในปี 2561 ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัย บุคลากร สวทช.
และหน่วยงานพันธมิตร ทีม่ งุ่ หวังสร้างผลงานต่อเนือ่ งอย่างมุง่ เป้า เพือ่ เสริมแกร่งผูป้ ระกอบการ สร้างชาติให้เข้มแข็ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
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บุคลากร สวทช.

ปริญญาตรี
และตํ่ากว่า
970 คน

ปริญญาเอก
637 คน
34%

22%

44%

ปริญญาโท
1,266 คน

บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

สนับสนุน+บริหาร
905 คน

วิจัยและวิชาการ
1,968 คน

32%

68%

บุคลากรจำแนกตามกลุ่มงาน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
เทคโนโลยี นวัตกรรม

10

รายงานประจำ�ปี 2561

FUNCTIONAL INGREDIENT
& FOOD INNOVATION
สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร
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สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร
Functional Ingredient & Food Innovation
eLysozymeTM สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว
สารยับยั้งแบคทีเรียแทนสารกันบูดและยาปฏิชีวนะ

ไบโอเทค สวทช. วิจัยและพัฒนา “ไลโซไซม์
(Lysozyme)” เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในไข่ขาวของไก่
ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ กป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกรานของเชือ้
แบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอุตสาหกรรมอาหารมี
การน�ำไลโซไซม์มาใช้ประโยชน์ ในฐานะของสารยับยั้ง
แบคที เ รี ย หรื อ สารกั น บู ด จากธรรมชาติ (Natural
Preservative) ทั้ ง นี้ ไ ลโซไซม์ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
องค์การอนามัยโลก (WHO) และหลาย ๆ ประเทศ ทัง้ ใน
ยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และได้
รับอนุญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และการบ�ำบัด
รักษาบางประเภท
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อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้ว ไลโซไซม์จาก
ไข่ ข าวของไก่ มี ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย
แกรมบวก และแบคทีเรียในกลุ่มแบคทีเรียแลคติกได้ดี
กว่าแบคทีเรียแกรมลบ ทว่าด้วยความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ท�ำให้คณะผู้วิจัย
สามารถพัฒนาไลโซไซม์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้น
ทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ จึงยับยัง้ ครอบคลุมแบคทีเรีย
ทีท่ �ำให้อาหารเน่าเสีย แบคทีเรียก่อโรคทีม่ กั พบปนเปือ้ น
ในอาหาร และแบคทีเรียก่อโรคที่มีความส�ำคัญในระบบ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ และปศุ สั ต ว์ โดยผลงานวิ จั ย
ดั ง กล่ า วก�ำลั ง น�ำไปผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ลโซไซม์
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อทางการค้า eLysozymeTM
(eLYS-T1) ส�ำหรับใช้เป็นสารยับยัง้ แบคทีเรียในอาหาร
และ eLysozymeTM (eLYS-T2) ส�ำหรับใช้เป็นสารยับยั้ง
แบคทีเรียในอาหารสัตว์ ทัง้ นี้ สวทช. ได้ท�ำสัญญาอนุญาต
ให้ ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั การผลิตสารยับยัง้ แบคทีเรียจาก
โปรตีนไข่ขาว ให้แก่ บริษทั ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษทั โอโว่ ฟูด้ เทค จ�ำกัด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
และจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ตัวปรับเนื้อสัมผัสอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ต่อยอดสเต๊กเนื้อนุ่มจากเนื้อวัว และ
ส่งมอบสูตรสเต๊กหมูบดเคี้ยวง่ายให้บริษัทเอกชน
เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาตัวปรับเนื้อสัมผัส
อาหารส�ำหรับสเต๊กเนื้อนุ่มพร้อมอุ่นร้อน (pre-cooked)
จากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวบดหยาบ ตัวปรับเนื้อสัมผัสนี้เป็น
ของผสมของไฮโดรคอลลอยด์ส�ำหรับอาหารที่ท�ำหน้าที่
เป็นทั้งตัวยึดเกาะ ตัวปรับเนื้อสัมผัส และตัวทดแทน
ไขมันในคราวเดียวกัน เพือ่ ใช้กบั สเต๊กเนือ้ นุม่ จากเนือ้ หมู
หรือเนื้อวัวบดหยาบ (ที่มีปริมาณเนื้อสัตว์มากกว่า 70
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยน�้ ำ หนั ก และมี ไ ขมั น น้ อ ยกว่ า 5
เปอร์เซ็นต์) ให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อชิ้น แต่นุ่มและ
บดเคี้ยวได้ง่าย ช่วยลดอุปสรรคในการบริโภคของคน
ที่มีปัญหาในการบดเคี้ยว เช่น คนที่ดัดฟัน และคนที่มี

ปัญหาสุขภาพฟัน แต่ยังคงความสุนทรีย์ ในการบริโภค
การพัฒนาเพื่อให้ได้สเต๊กเนื้อนุ่มจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว
บดหยาบใช้ความรู้เชิงวัสดุศาสตร์ด้านอาหาร (food
materials science) เพื่อออกแบบโครงสร้างและปรับ
เนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์
ผลงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น�ำไปต่ อ ยอดร่ ว มกั บ บริ ษั ท
เอกชน เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะกับผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็น
อีกทางเลือกส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทย ใน
การน�ำไปพัฒนาต่อยอดเพือ่ สร้างนวัตกรรมอาหารส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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MODERN
TRANSPORTATION
ระบบขนส่งสมัยใหม่
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ระบบขนส่งสมัยใหม่

Modern Transportation
่ ้นแบบส�ำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
แบตเตอรีต
พั ฒนาต้นแบบแพ็ กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนส�ำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
ส่งมอบให้สถาบันยานยนต์
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นเป็ น
อุตสาหกรรมส�ำคัญที่ท�ำรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ให้แก่
ประเทศไทย ในขณะที่สังคมโลกมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่
สั ง คมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดมากยิ่ ง ขึ้ น ขณะที่
อุตสาหกรรมยานยนต์กม็ งุ่ พัฒนาไปสูร่ ะบบไฟฟ้าเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเติ บ โตของ
เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ นัก วิจัย
สวทช. จึงได้ศกึ ษาพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้า หนึ่งในนั้นคือ แพ็กแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์นั่ง

ไฟฟ้า โดยต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้น ประกอบ
ด้วย 4 โมดูล มีจ�ำนวนเซลล์ 1,408 ก้อน มีความจุไฟฟ้า
228.8 แอมป์-ชั่วโมง เมื่อน�ำไปประกอบกับรถยนต์นั่ง
ไฟฟ้า สามารถวิง่ ได้ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ที่
ส�ำคัญคือวัสดุและชิ้นส่วนในแพ็กแบตเตอรี่ส่วนใหญ่
ผลิตในประเทศไทย สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนา
รถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทยได้ ปัจจุบนั ทดสอบและสาธิตใช้
งานกับต้นแบบรถยนต์นงั่ ไฟฟ้าขนาดเล็ก และส่งมอบให้
กับสถาบันยานยนต์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมระดับโมดูล
เพื่ อความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

การผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าจาก
นโยบายภาครัฐ และกระแสการผลักดันการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าจากนานาประเทศ ท�ำให้ความต้องการแบตเตอรี่
แพ็ ก สู ง ขึ้ น ในขณะที่ ร าคาของแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มมี
แนวโน้มลดต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประเทศไทย
ไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมเองได้ แต่สามารถน�ำ
ลิเทียมมาประกอบเป็นแบตเตอรีแ่ พ็กเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ได้ จึงมีหลายโรงงานปรับไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ส�ำหรับ
ยานยนต์ ไฟฟ้า ในด้านมาตรฐานองค์กรควบคุมต่าง ๆ
บังคับให้กอ่ นน�ำแบตเตอรีข่ นาดใหญ่มาใช้งานหรือขนส่ง
ต้ อ งผ่ า นการทดสอบด้ า นความปลอดภั ย เนื่ อ งจาก
แบตเตอรีช่ นิดนีส้ ามารถลามไฟและเกิดการระเบิดขึน้ ได้
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สวทช. โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) จึงปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อ
ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถตั้งฐานการผลิต
อยู่ในประเทศไทยได้ ปัจจุบัน PTEC สามารถให้บริการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย แบตเตอรี่
ลิ เ ที ย มทั้ ง ในระดั บ เซลล์ แ ละระดั บ โมดู ล ได้ แ ล้ ว ตาม
มาตรฐานสากล เช่น UN ECE R100, IEC 62660, UL
2580, SAE J2929, RTCA DO-311 DO-160, ISO
12405-3 และ IEC 62619 รวมทัง้ ข้อก�ำหนดของผูผ้ ลิต
รถยนต์ไฟฟ้า เช่น โตโยต้า ฮอนด้า บีเอ็มดับเบิลยู และ
ฟอร์ด เป็นต้น

HEALTH
& QUALITY OF LIFE
การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
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การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
Health & Quality of Life

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพู ดเป็นข้อความ
(Captioned phone service)

่ นเสียงพู ด...เป็นข้อความ แบบ Real Time เตรียมขยายผลบริษท
เปลีย
ั Call Center

ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลง
เสียงพูดเป็นข้อความ เป็นบริการที่ช่วยให้คนที่มีปัญหา
ทางการได้ยิน (คนหูตึง) ให้สามารถสื่อสารกับคนหูดีได้
โดยขัน้ ตอนการใช้งานเริม่ จากคนทีม่ ปี ญ
ั หาทางการได้ยนิ
โทรเข้าศูนย์บริการทีม่ เี จ้าหน้าทีถ่ อดความเสียงพูดประจ�ำ
อยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ถอดความรับสายคนที่มีปัญหาทาง
การได้ยิน เจ้าหน้าที่ถอดความเสียงพูดจะโทรออกไปยัง
เบอร์ที่คนมีปัญหาทางการได้ยินต้องการสนทนา เมื่อคน
หูดีปลายทางรับสายและเริ่มพูด เจ้าหน้าที่ถอดความ
เสี ย งพู ด จะเริ่ ม ถอดความเสี ย งของคนหู ดี แ ล้ ว ส่ ง
ข้อความให้กับคนที่มีปัญหาทางการได้ยิน คนที่มีปัญหา
ทางการได้ ยิ น ก็ จ ะได้ ยิ น ทั้ ง เสี ย งพู ด ของคนหู ดี แ ละ
ข้อความทีถ่ อดความเสียงไปพร้อมกัน ด้วยวิธกี ารนีท้ �ำให้
คนที่มีปัญหาทางการได้ยินเข้าใจในสิ่งที่คนหูดีพูดได้
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จุดเด่นของเทคโนโลยีดังกล่าว คือ มีฟังก์ชัน
Interactive Voice Response (IVR) บนระบบโทรศัพท์
ตอบรับอัตโนมัติ มีฟังก์ชัน Real Time Text (RTT)
ส�ำหรับแสดงผลแบบทันต่อเวลา ท�ำให้ผรู้ บั เห็นข้อความ
ทีผ่ สู้ ง่ ก�ำลังพิมพ์อยู่ โดยทีผ่ สู้ ง่ ยังไม่กดส่งไปให้ มีฟงั ก์ชนั
Customer Relationship Management (CRM) ส�ำหรับ
เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ ง และมีฟงั ก์ชนั เชือ่ มต่อระบบแปลงเสียง
พูดเป็นข้อความแบบทันต่อเวลา (Real Time Speech
to Text system) ปัจจุบันได้ติดตั้งระบบบริการไว้ที่ศูนย์
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และเปิดให้
บริการให้กับคนหูตึงเรียบร้อยแล้ว

ระบบถอดความเสียงพู ดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล
(A Real-Time Transcription System)
เปิดโลกสื่อสารคนพิ การทางการได้ยิน
ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาฯ เป็น
นวัตกรรมทีช่ ว่ ยให้คนพิการทางการได้ยนิ และผูส้ งู อายุที่
มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลใน
การประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน์ได้ ด้วยการอ่าน
ข้ อ ความที่ ไ ด้ จ ากการถอดความเสี ย งพู ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีการสือ่ สารทางไกลในการส่งสัญญาณเสียงพูด
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ไปยั ง ศู น ย์ ถ อดความที่ มี
เจ้าหน้าทีถ่ อดความเสียงพูดเป็นข้อความ โดยใช้เทคนิค
แบ่งพิมพ์ ซึง่ จะแบ่งเสียงพูดส่งไปให้เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคน
ถอดความ และรวมข้อความจากเจ้าหน้าทีต่ ามล�ำดับเวลา
เพือ่ ให้ได้ขอ้ ความทีม่ คี วามถูกต้องสูง และสามารถแสดง
ผลได้ ทั น กั บ เสี ย งพู ด ของผู ้ พู ด ซึ่ ง ข้ อ ความที่ ไ ด้ จ าก
การถอดความจะถูกส่งผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารทางไกล
กลับไปยังผู้ ใช้แบบ real-time ซึ่งผู้ ใช้สามารถเลือกรับ

ชมได้หลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น รับชมผ่านจอ
มอนิ เ ตอร์ ในงานประชุ ม สั ม มนา หรื อ รั บ ชมผ่ า น
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแสดงผลได้ทั้งแบบ
ข้อความอย่างเดียว หรือแบบภาพวิดีโอพร้อมข้อความที่
แสดงใต้ภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำระบบถอดความ
เสียงพูดแบบทันต่อเวลาฯ ไปเชือ่ มต่อกับระบบบริการค�ำ
บรรยายแทนเสียงของสถานีโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลเพือ่
ให้บริการค�ำบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed caption)
ปัจจุบันระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อ
เวลาฯ เปิดให้ทดสอบใช้งานในระบบส�ำหรับการเรียน
การสอนและงานประชุมสัมมนา และทดสอบเชือ่ มต่อกับ
ระบบบริการค�ำบรรยายแทนเสียงของสถานีโทรทัศน์ ใน
ระบบดิจิทัลแล้ว
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BIOCHEMICAL
& BIOFUELS
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
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อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Biochemical & Biofuels

เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME)
พั ฒนาก�ำลังผลิต 0.5 - 1 ตัน/วัน ติดตั้งที่โรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 บริษัท

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น
ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด�ำเนิน
โครงการสนับสนุนการเพิม่ สัดส่วนการใช้นำ�้ มันไบโอดีเซล
ให้สูงขึ้น ซึ่งน�้ำมันดีเซลที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการผสม
เชือ้ เพลิงไบโอดีเซลได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 7 หรือทีเ่ รียก
ว่า B7 แต่ในอนาคตจะมีการเพิ่มสัดส่วนผสมเป็น B10
จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มคุณ ภาพไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยี
H-FAME ซึ่งต่อยอดจากโครงการร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น
(JST-JICA SATREPS) ที่ ส ามารถผลิ ต ไบโอดี เ ซล
คุณภาพสูงมาขยายผลเพือ่ สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลใน
สัดส่วนทีส่ งู ขึน้ ทีมวิจยั ร่วมกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิชย์ที่ ได้รับคัดเลือก 2 บริษัท ท�ำการขยายก�ำลัง
การผลิต H-FAME เพื่อสาธิตเทคโนโลยี H-FAME เชิง

เทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ โดยตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เชื้อเพลิงให้ผ่านตามเกณฑ์สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น
(Japan Automobile Manufacturers Association:
JAMA) และน�ำไปผสมเป็น B10 เพื่อทดสอบวิ่งจริงกับ
รถกระบะคอมมอนเรลในประเทศ จ�ำนวน 8 คัน เป็น
ระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตรต่อคัน เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี H-FAME
ตลอดจนผลกระทบต่อการใช้นำ�้ มัน B10 ในระยะยาว ซึง่
เทคโนโลยีทางเลือก H-FAME ได้รบั การบรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25582579 เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้น�้ำมัน B10 และน�้ำมัน
B20 ในอนาคต ช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากต่าง
ประเทศ และเป็นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล
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ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่ อผลิตก๊าซชีวภาพ
เปลี่ยนน�้ำเสียเป็นพลังงาน...ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพเป็นทางเลือกของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากประเทศไทยมีของ
เสี ย และของเหลื อ จากการเกษตร และกระบวนการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดบิ ทีส่ �ำคัญส�ำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ อาทิ ของเสีย
จากฟาร์มปศุสัตว์ และน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร เป็นต้น ไบโอเทค สวทช. จึงวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง
เกิ ด เป็ น การพั ฒ นาระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย แบบตรึ ง ฟิ ล ์ ม
จุลินทรีย์ ไม่ใช้อากาศ เพิ่มความสามารถในการเก็บกัก
ตะกอนจุลินทรีย์ ในถังปฏิกรณ์ และลดโอกาสสูญเสีย
จุลินทรีย์ออกจากระบบ ท�ำให้ระบบมีเสถียรภาพสูง โดย
ท�ำให้จุลินทรีย์ยึดเกาะกับตัวกลางที่เป็นวัสดุท่ีผลิตใน
ประเทศ ราคาไม่สูง เช่น ตาข่ายไนล่อน เชือก เพื่อใช้
ตรึงเซลล์จุลินทรีย์ ให้จุลินทรีย์อยู่ภายในระบบบ�ำบัดใน
ปริมาณที่มากที่สุดและระยะเวลานาน ท�ำให้มีการย่อย
สลายสารอินทรีย์ภายในระบบมากขึ้น ส่งผลให้ระบบมี
ประสิทธิภาพสูง ใช้ระยะเวลาในการบ�ำบัดน�้ำเสียและ
ผลิตก๊าซชีวภาพน้อย และตัวระบบยังมีขนาดเล็กจึง
ประหยัดพื้นที่กว่าการบ�ำบัดน�้ำเสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิด
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ปั จ จุ บั น ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย แบบตรึ ง ฟิ ล ์ ม
จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ติดตั้งแล้ว
ในหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง
โรงงานน�้ำมันปาล์ม และโรงงานผลไม้แช่อิ่ม/อบแห้ง
เป็นต้น ระบบดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ที่ นต่อการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมิ สามารถรับน�้ำเสียที่มีสารเเขวนลอยสูง รองรับ
ชนิดน�ำ้ เสียทีม่ กี ารเปลีย่ นเเปลงกะทันหันได้ดี อีกทัง้ เป็น
ระบบปิด ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ดูแลง่าย ไม่ซับซ้อน
ซึง่ ก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ทดแทน
น�้ำมันเตาในหม้อต้มน�้ำมันร้อน และใช้เดินเครื่องยนต์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้

INNOVATION FOR
SUSTAINABLE AGRICULTURE
นวัตกรรมเพื่ อการเกษตรยั่งยืน
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นวัตกรรมเพื่ อการเกษตรยั่งยืน

Innovation for Sustainable Agriculture
การสืบหายีนในเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Magnaporthe oryzae)
ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไหม้ในข้าวพั นธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพั นธุ์ กข 6
ลดความเสียหายและช่วยให้นักปรับปรุงพั นธุ์เลือกใช้ยีนต้านทานที่เหมาะสม
ไบโอเทค สวทช. ศึ ก ษาหาต�ำแหน่ ง ยี น ที่
เกีย่ วข้องกับการก่อให้เกิดโรคไหม้ ในข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ
105 และพันธุ์ กข 6 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเชือ้ สาเหตุ
โรคไหม้จากพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ เพื่อน�ำมาสกัด
ดีเอ็นเอและหาล�ำดับเบสด้วยเทคโนโลยี genotype by
sequencing ขณะเดียวกันท�ำการประเมินการเกิดโรค
ไหม้ระยะต้นกล้าของข้าวทัง้ 2 สายพันธุ์ ด้วยเชือ้ สาเหตุ
โรคไหม้ชุดเดียวกันภายใต้สภาพโรงเรือน
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จากนัน้ น�ำข้อมูลดีเอ็นเอและข้อมูลความรุนแรง
ของเชือ้ สาเหตุโรคไหม้บนข้าวทัง้ 2 พันธุม์ าวิเคราะห์ดว้ ย
วิธี association mapping เพื่อหาต�ำแหน่งยีนที่อยู่ใกล้
เคียงหรือบนยีนก่อให้เกิดโรค ต�ำแหน่งที่ได้นจี้ ะถูกน�ำไป
พัฒนาออกแบบเครือ่ งหมายโมเลกุลทีจ่ �ำเพาะกับยีนนัน้ ๆ
เพื่อใช้ ในการตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ที่พบใน
ธรรมชาติวา่ มียนี ก่อให้เกิดโรคใดอยู่ในตัวบ้างและมีพนื้ ที่
การระบาดอยู่บริเวณใด ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปได้
สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความแม่นย�ำสูง
อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ เ ลื อ กใช้ ยี น ต้ า นทานโรคไหม้ ใน
การปรับปรุงพันธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข 6 และ
พันธุ์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบนั ได้ท�ำการคัดเลือกตัวแทนเชือ้ สาเหตุโรค
ไหม้ จ�ำนวน 96 ไอโซเลท แบ่งเป็น ตัวอย่างที่เก็บจาก
พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ รวม 41 จังหวัด จ�ำนวน 94
ไอโซเลท และจากต่างประเทศ จ�ำนวน 2 ไอโซเลท ซึ่ง
เชือ้ โรคไหม้ทเี่ ก็บรวบรวมได้ทงั้ หมดจะน�ำมาเลีย้ งแยกกัน
ในอาหารเหลวสังเคราะห์ ท�ำการสกัดดีเอ็นเอ เพือ่ น�ำไป
หาล�ำดับเบสด้วยเทคโนโลยี genotype by sequencing
ต่อไป

โมมายแอปพลิเคชันส�ำหรับวินิจฉัยโรคข้าว
วินิจฉัยโรคจากภาพถ่าย แจ้งผลวินิจฉัยพร้อมค�ำแนะน�ำ

ปัจจุบันแอปพลิเคชันส�ำหรับวินิจฉัยโรคข้าว
ส่วนใหญ่ยงั อยู่ในรูปของข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์ ซึง่ ผูส้ นใจต้องเข้าไปศึกษาท�ำความเข้าใจด้วย
ตนเอง จึงยังไม่เป็นที่นิยมและไม่ได้รับการเผยแพร่
เท่าที่ควร สวทช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันส�ำหรับการวินจิ ฉัยโรคข้าว โดยให้ผู้ ใช้งาน
ส่งภาพถ่ายโรคข้าวผ่านอุปกรณ์มือถือเข้าสู่ระบบ โดย
ระบบจะวิ นิ จ ฉั ย โรคจากภาพถ่ า ยนั้ น แล้ ว แจ้ ง ผล
การวินจิ ฉัยแบบทันท่วงที พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในการดูแล
และสามารถสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านระบบได้
ระบบดังกล่าวประกอบด้วย คลังภาพโรคข้าว
เซิร์ฟเวอร์ส�ำหรับประมวลผลภาพและวินิจฉัยโรคข้าว
ระบบโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ และไลน์กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
โรคข้าว เพื่อแนะน�ำและตรวจสอบผลการวินิจฉัยโรค

โดยทั้งหมดให้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชันส�ำหรับ
วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพแปลงธรรมชาติ
คณะวิจยั ไบโอเทค เนคเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิจยั จาก
ภาควิชาโรคพืช และภาควิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน พัฒนา
ต้นแบบแอปพลิเคชันส�ำรวจโรคข้าว ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดโรคและภาพของโรคจากมือถือ ส่งตรง
เข้าคลังภาพท�ำให้มที งั้ ภาพและข้อมูลการระบาดทีพ่ ร้อม
ใช้ประโยชน์ ผลจากโครงการจะช่วยยกระดับความรูด้ า้ น
การวินิจฉัยโรคข้าวเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในวงกว้าง
เพิม่ ช่องทางการติดต่อระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโรคข้าว ซึ่งข้อมูลที่
เก็บรวบรวมจากการรายงานการระบาดของโรค จะน�ำมา
พัฒนาเป็นระบบเตือนภัยโรคข้าวอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ำ�้ ได้
ต่อไปในอนาคต
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โครงการ Big Rock 2561

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิง
่ ในโรงเรียน
(Coding at School Project)
ฝึกระบบการคิดกับ KidBright
สวทช. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่ส�ำคัญของชาติ จึงด�ำเนิน
โครงการ “Coding at School” เพื่อพัฒนาสื่อการสอน
โปรแกรมมิง่ เบือ้ งต้นส�ำหรับนักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนเกิด
ความคิดเชิงระบบ สามารถเข้าใจกระบวนการเขียน
โปรแกรม ผ่านชุดค�ำสั่งโปรแกรม KidBright ซึ่งรองรับ
การเชือ่ มต่อกับเซ็นเซอร์ทหี่ ลากหลาย และการเชือ่ มต่อ
ระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things)
KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้น
ศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ใน
เด็กวัยเรียน ผ่านการเรียนรูแ้ บบ Learn and Play บอร์ด
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดค�ำสั่ง
และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว ทีป่ ระกอบด้วยจอแสดงผล
ล�ำโพง และเซ็นเซอร์พื้นฐาน เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้งานได้ง่ายโดยการลากและวาง
บล็อกค�ำสัง่ ทีต่ อ้ งการ ผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บไซต์
ชุดค�ำสัง่ ดังกล่าวจะถูกส่งไปทีบ่ อร์ด ให้ท�ำงานตามค�ำสัง่
ที่ต้องการ เช่น รดน�้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่ก�ำหนด
เปิด-ปิดไฟตามเวลาที่ก�ำหนด เป็นต้น

การด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งมอบบอร์ด KidBright 160,000
บอร์ด ให้กับ 1,340 โรงเรียน จัดอบรมการใช้บอร์ดกับ
เทรนเนอร์ 3,293 คน และจัดประกวดโครงงานสิ่ง
ประดิษฐ์ดว้ ยบอร์ด KidBright นอกจากนี้ มีการประยุกต์
ใช้บอร์ด KidBright มาประดิษฐ์ผลงานอืน่ ๆ อาทิ MuEye
RoboKid, ChemKid, KidBright วัดฝุ่น PM2.5 และ
TuktukKid เป็นต้น
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โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
เพื่ อพั ฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

สวทช. ด�ำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab) โดยส่งเสริมให้มีการจัด
พื้นที่การเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม” หรือ
“Fab Lab” ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ
และพัฒนากิจกรรมส�ำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะ
ด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ
และสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และ
เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ
และสนใจที่จะมีอาชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต
Fab Lab ได้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่ง
ได้ แ ก่ (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(2) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
(3) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
(4) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
(5) สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (7) มหาวิทยาลัยบูรพา (8) มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ (9) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ
(10) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง
โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร
เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียนและครู
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การด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย
พีเ่ ลีย้ ง 10 แห่ง และจัดกิจกรรมอบรม Fabrication Lab
ทางเทคนิค ส�ำหรับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการ มี
เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย 1,453 คน มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 387
คน มีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมในโครงการ
150 แห่ง ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย้ ง ในทุก
ภูมิภาค

โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
เพื่ ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์

ปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์ “ชีววัสดุ”
เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
สวทช. จึงด�ำเนินโครงการจัดตั้ง “ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ” หรือ “National Biobank” เพื่อเป็น
แหล่งเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพไว้นอกสภาพธรรมชาติ
เพือ่ ควบคุมคุณภาพ และบ�ำรุงรักษาให้คงสภาพมีชวี ติ ได้
ยาวนาน ส�ำหรั บ เป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ต้ น ทางที่ มี ข ้ อ มู ล
วิ ท ยาศาสตร์ ค รบถ้ ว น เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใน
อุตสาหกรรมและในระดับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่า National Biobank นี้
จะเป็ น โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ ด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ของประเทศ

การด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่
อาคารกลุม่ นวัตกรรม 2 (Tower A) ชัน้ 1 3 และ 4 เพือ่
เป็น National Biobank เริ่มด�ำเนินการส�ำรวจ จ�ำแนก
ชนิด จัดท�ำ DNA barcode ตรวจสอบสายพันธุ์ และ
คุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างที่จัดเก็บ ได้แก่ จ�ำนวน
จุลนิ ทรีย์ ในคลังทีม่ ขี อ้ มูล DNA barcode 7,898 รายการ
จ�ำนวนสมุนไพรที่มีข้อมูล DNA barcode 200 สปีชีส์
และจ�ำนวนเซลล์ไลน์สตั ว์ 20 ชนิด (clone) รวมทัง้ จัดท�ำ
Digital Biobank จุลินทรีย์ และสมุนไพร นอกจากนี้ ยัง
สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการเก็บรักษาทรัพยากร
ชีวภาพ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(อสพ.) จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่ อการผลิตสมุนไพร
Plant Factory โรงงานผลิตพื ชเพื่ อขับเคลื่อน เพิ่ มมูลค่าสมุนไพรไทย

เทคโนโลยีการผลิตพืชมีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการผลิตอาหาร และยารักษาโรค ทั้งด้านการเพิ่ม
ปริ ม าณให้ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภค การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ผลผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวทช. เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ “Plant
Factory” ต่อภาคการเกษตร ซึง่ เทคโนโลยีนเี้ ป็นการผลิต
พืชในระบบปิดหรือกึง่ ปิด ทีค่ วบคุมสภาพแวดล้อมภายใน
ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นการต่อยอด
องค์ความรู้ของ สวทช. ทั้งด้านสรีรวิทยาพืช เกษตร
วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของ
เทคโนโลยีน้ี คือ สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สู ง (ผลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ ต ่ อ เวลา) ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ส ะอาด
ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปือ้ น จึงด�ำเนินโครงการจัดตัง้
Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นเพือ่ การเพาะปลูก
พืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้อง
น�ำเข้าสมุนไพร รวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า
1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแน่นอนว่า Plant Factory จะ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวกระโดดได้
อย่างแน่นอน
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การด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น
Plant Factory ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (Tower A)
ชั้น 7 และจัดซื้อครุภัณฑ์/เครื่องมือ

โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan
เพื่ อพั ฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย

เพื่อให้คนไทยได้รับบริการด้านทันตกรรมด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ปลอดภัยและทันสมัย สวทช. โดย
เนคเทคและเอ็มเทค ได้ร่วมกันพัฒนา เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานทันตกรรม หรือ “DentiiScan
2.0” เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานทันตกรรม
และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า
เครื่องแรกของประเทศไทย DentiiScan ประกอบด้วย
เครือ่ งก�ำเนิดรังสีเอกซ์ทมี่ ลี �ำรังสีแบบทรงกรวย และฉาก
รับภาพซึง่ อยูต่ รงข้ามกัน เมือ่ เริม่ ท�ำงาน อุปกรณ์ทงั้ สอง
นี้จะหมุนรอบศีรษะ 1 รอบ ใช้เวลาเพียง 18 วินาที เพื่อ
เก็บข้อมูล แล้วส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างเป็น
ภาพสามมิติ จุดเด่นของ DentiiScan คือ ภาพสามมิติที่
ได้ จะเห็นข้อมูลบริเวณศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วย
ที่มีความลึกและไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะ ต่างจาก
เครื่ อ งถ่ า ยภาพเอกซเรย์ แ บบสองมิ ติ ทั่ ว ไป ท�ำให้
ทันตแพทย์วนิ จิ ฉัยโรค และวางแผนการผ่าตัดได้แม่นย�ำ
ปลอดภัย

การด�ำเนินการ ปีงบประมาณ 2561
จัดจ้างผลิตและติดตั้งเครื่อง DentiiScan รุ่น
2.0 จ�ำนวน 50 เครื่อง กับบริษัท พิกซาเมด จ�ำกัด โดย
บริษัทส่งมอบเครื่องฯ แล้วจ�ำนวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่าง
สรรหาโรงพยาบาล 50 แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดย
จั ด ส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ไปตาม
ต้นสังกัดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารอากาศ และ
กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งอยู่ระหว่าง
เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับทันตแพทย์และ
ผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ หลังจากลงนาม MOU กับโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ
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สร้างเสริม
ความสามารถในการแข่งขัน
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กลไกสนับสนุนการวิจัยและพั ฒนา
ส�ำหรับภาคเอกชน
กลไกสนับสนุนการวิจัยและพั ฒนาสําหรับภาคเอกชน
เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท
Thailand Tech Show 2018
มีผู้มาขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
มากกว่า 485 รายการ

บัญชีนวัตกรรม
คณะกรรมการฯ อนุมัติ 270 ผลงาน
ประกาศขึ้นบัญชีฯ 226 ผลงาน

สนับสนุนผุ้ประกอบการ 87 ราย
มูลค่า 64 ล้านบาท
สร้างรายได้ 915 ล้านบาท

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP)

ภาษี 300%
มีการรับรอง 404 โครงการ
มูลค่า 1,313 ล้านบาท

Startup Voucher

TAXES

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

บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ
มากกว่า 50,000 รายการ
คิดเป็นมูลค่ากว่า 125 ล้านบาท
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บัญชีนวัตกรรม
เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล

คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำบัญชีนวัตกรรมไทย ประมาณเป็ น หน่วยตรวจสอบราคา และจัดท�ำบัญชี
ขึ้น เพื่อใช้เป็นบัญชีสินค้าหรือบริการนวัตกรรม ให้ นวัตกรรม ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีผู้ยื่นขอขึ้นบัญชี
หน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่านวิธี นวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 529 ผลงาน ผ่านการรับรองโดย
กรณีพิเศษ โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยที่พัฒนา คณะกรรมการฯ 270 ผลงาน ส�ำนักงบประมาณประกาศ
นวัตกรรมจากการวิจยั หรือพัฒนาภายในประเทศสามารถ ขึ้นบัญชีนวัตกรรม 226 ผลงาน โดยสินค้าหรือบริการที่
ขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้ โดย สวทช. เป็นหน่วยงาน ขึ้ น บั ญ ชี น วั ต กรรมไทยมี ย อดการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง สิ้ น
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 1,337 ล้านบาท (ส�ำรวจ ณ เดือนมกราคม 2559 –
ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นบั ญ ชี น วั ต กรรมไทย และส�ำนั
ก งบชีนวัธันต
วาคม
2560)
บัญ
กรรมไทย
เพื่ อสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดยใช้ตลาดภาครัฐ

โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม

เกิดจากผลงานวิจัยซึ่งพั ฒนาโดย
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนไทย
อย่างมีนัยสําคัญ
ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ

นิติบุคคลไทย
ที่มีผลงานนวัตกรรม
และต้องการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการนวัตกรรม
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

จัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สํานักงบประมาณ

สินค้าและบริการจะได้รับ
การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี

สถานะ

หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อสินค้า
และบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ด้วยวิธีกรณีพิเศษ

รวม

2561

2560

2559

สวทช. ได้รับแบบคําขอ*

529

217

144

168

คณะกรรมการฯ อนุมัติ

270

137

61

72

สํานักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชี

226

145

47

34

* จําหน่ายออกจากระบบเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 26 ผลงาน
และผู้ย่น
ื ไม่ประสงค์ดําเนินการต่อ 83 ผลงาน

34

รายงานประจำ�ปี 2561

ภาษี 300%
กระตุ้นการลงทุนวิจัยและพั ฒนาภาคเอกชน
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
ให้ด�ำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผปู้ ระกอบการภาค
เอกชน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในรูปแบบ
Pre-approval ตัง้ แต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั (30 กันยายน
2561) มีผู้ประกอบการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ 508
ราย และมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการที่เคยยื่นขอรับรอง
โครงการวิจยั ฯ ในปีแรกจะกลับมายืน่ ขอรับรองในปีตอ่ ๆ
ไปเพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองทั้งสิ้น
4,519 โครงการ ได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น 3,951
โครงการ ตั้งแต่ปี 2560 สวทช. เปิดให้ยกเว้
บริการรัน
บรอง
ภาษี
“ระบบบริหารการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

หรือ RDIMS โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ
RDIMS และขึ้นทะเบียนรายชื่อกับ สวทช. สามารถขอ
ใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี 300% ได้ ด ้ ว ยตนเอง (SelfDeclaration) ส�ำหรับโครงการวิจัยที่มีมูลค่าโครงการไม่
เกิน 3 ล้านบาท ทีผ่ า่ นมามีผปู้ ระกอบการสามารถใช้สทิ ธิ
ยกเว้นภาษีในรูปแบบ Self-Declaration แล้ว 1 บริษัท
ได้แก่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2561 ไม่มีบริษัทรายใหม่เพิ่มเติม แต่เป็น
กรณีบริษัทที่เคยยื่นขอรับรองและได้รับรองระบบแล้ว
ขอรับการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ (surveillance)
ครั้ ง ที่ 1 ทั้ ง นี้ จากการด�ำเนิ น งานภาษี 300% ใน
300%
ปีงบประมาณ 2561 สร้างมูลค่าผลกระทบกว่า 4,000
ลงทุนวิจัย พั ฒนา และนวัตกรรม
ล้านบาท

ผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายการวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่ อขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจํานวน 3 เท่าของ
่
้ ท
ค่าใช้จา่ ยจริง ทัง
ิ ธิในการหักรายจ่ายเพิ่ มเติมในเท่าที่ 3 ซึง
้ นีส
่ รวมในเท่าที่ 2 (จากรายจ่ายปกติ) เพื่ อยกเว้นภาษี ต้องไม่เกิน
เมือ
่ อ
อัตราส่วนของรายได้ของกิจการทีต
้ งนํามารวมคํานวณกําไร
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามลําดับต่อไปนี้

ยิ่งจ่าย ยิ่งได้คืน
การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

บวกเพิ่ ม 6% ของรายได้
ส่วนที่เกิน 200 ล้านบาท
บวกเพิ่ ม 9% ของรายได้ ส่วนที่เกิน
50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี

ใบรับรอง

60% ของรายได้
ส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ
1. Pre-approval เพื่ อขอรับรอง
โครงการวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

หรือ

ขอยกเว้นภาษี

300%

หน่วยงาน
ทําวิจัย
ผู้รับทำวิ
ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรและ
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. Self-declaration เพื่ อขอรับการตรวจ
ประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ และขึ้นทะเบียน
ใช้สิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง

ผลการดําเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ปีงบประมาณ

โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

โครงการวิจัย
ที่พิจารณาแล้ว

Pre-approval

โครงการวิจัย มูลค่าโครงการ
ที่ได้รับรอง
(ล้านบาท)

บริษัท
(ราย)

Self-declaration
บริษัทที่ยื่นขอรับรองระบบ บริษัทที่ได้รับรองระบบ
(ราย)
(ราย)

2545-2557

2,844

10,391

2,720

2,572

8,337

281

-

-

2558-2561

1,675

7,638

1,562

1,379

5,827

227

1*

1*

2561

447

2,355

550

404

1,313

113

หมายเหตุ *ปี 2561 ไม่มีบริษัทรายใหม่เพิ่ มเติม แต่เป็นกรณีบริษัทที่เคยยื่นขอรับรองและได้รับรองระบบแล้ว ในปี 2560
ขอรับการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ (surveillance) ครั้งที่ 1
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Thailand Tech Show 2018
เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

สวทช. ด�ำเนินโครงการหิ้งสู่ห้างมาเป็นปีที่ 3
โดยท�ำงานร่ วมกับ พันธมิต รทั้งหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย
เอกชน เพือ่ น�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IP) ผลงานนวัตกรรม
ของนักวิจัยไทย ออกมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้า
ถึงได้ โดยง่าย ลดขั้นตอนต่าง ๆ ลง และตกลงราคาที่
30,000 บาท ราคาเดียว มีเงื่อนไขจ่ายให้เจ้าของผลงาน
เพี ย ง 2% ของยอดขาย สวทช. ร่วมกับ หน่ว ยงาน
พันธมิตร จัดงาน Thailand Tech Show 2018 ระหว่าง
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา โดยรวบรวมผลงานที่ใช้ได้จริง
พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์มาจัดแสดงกว่า 300 ผลงาน
พร้อมเปิดเวทีให้นักวิจัยน�ำเสนอผลงานเด่น ในรูปแบบ
Pitching จับคู่นักลงทุน และเวทีสัมมนาที่ให้ความรู้ด้าน
การท�ำธุรกิจ จุดประกายความคิด และให้ค�ำปรึกษาพร้อม
บริการแบบครบวงจร ซึ่งมีนักลงทุน ผู้ประกอบการ และ
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน จ�ำนวนกว่า 14,000 คน ซึ่งโครงการ
นี้ ได้รบั ความสนใจอย่างต่อเนือ่ ง ปี 2561 มีผสู้ นใจขอรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 485 รายการ เกิดสัญญาอนุญาตใช้
สิทธิที่ลงนามแล้ว จ�ำนวน 48 รายการ

Technology show

ผลปี 2559

จํานวนเทคโนโลยี
พั นธมิตรงานวิจัย

336 รายการ
26 หน่วยงาน

สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 626 รายการ

ผลปี 2560
หาไอเดียทําธุรกิจนวัตกรรม
ในงาน Technology show
งานแสดงผลงานเทคโนโลยี
ที่พร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

โอกาสดี 1 ปี

มี 2 ครั้ง

จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ

เพี ยง 30,000 บาท

จํานวนเทคโนโลยี
193 รายการ
พั นธมิตรงานวิจัย
34 หน่วยงาน
สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลย 306 รายการ

ผลปี 2561

จํานวนเทคโนโลยี
299 รายการ
พั นธมิตรงานวิจัย
46 หน่วยงาน
สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 485 รายการ

3-5
2%

3หมื่น

ซื้อแล้วใช้สิทธิ์ได้นาน 3-5 ปี
ขายได้ จ่ายคืน เจ้าของ IP
2% จากยอดขาย

30,000 บาทที่จ่ายไป
นํามาหักลดได้อีก

ใช้งานร่วมกับคูปองนวัตกรรมได้
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Startup Voucher
สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่ มรายได้ เร่งการเติบโตสตาร์ทอัพ

สวทช. ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) ด�ำเนิ น โครงการสร้ า ง
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up
Voucher) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เพือ่ พัฒนาความคิด ต่อยอด
นวัตกรรม และอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการด�ำเนินธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
Startup
นวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็
งให้วิสาหกิจ
นวั ต กรรม โดยสร้ า งหลั ก สู ต ร e-learning ให้ ก ลุ ่ ม

สตาร์ทอัพเข้ามาเรียน รวมถึงการส่งเสริม national
event ต่าง ๆ และน�ำกลุ่มสตาร์ทอัพเหล่านี้ ไปสร้าง
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในเวทีนานาชาติ ซึ่ง
สวทช. ให้เวาเชอร์ประมาณ 800,000 บาทต่อโครงการ
ปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนผู้ประกอบการที่ ได้รับ
เวาเชอร์ 87 ราย มูลค่ากว่า 64 ล้านบาท สร้างรายได้
รวม 915 ล้านบาท จากการด�ำเนินโครงการผู้ประกอบ
Voucher
การสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถขยายช่อง
ทางการตลาด รวมทัง้ สร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการพร้อม
โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
ออกตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่ได้รับ Voucher
ปี 59 : 53 ราย
เกิดรายได้ 269 ล้านบาท
ปี 60 : 82 ราย
เกิดรายได้ 385 ล้านบาท
ปี 61 : 87 ราย
เกิดรายได้ 915 ล้านบาท

International Innovation
Fair/Competition
ปี 59 : 21 ราย
ปี 60 : 36 ราย /4 ประเทศ
ปี 61 : 3 ครั้ง
ระบบ e-Learning
ปี 59 : 5 หลักสูตร
ปี 60 : 5 หลักสูตร
ปี 61 : 5 หลักสูตร
(Communication/Business/
Legal & IP/Marketing/Finance)

National Event Sponsor
ปี 59 : 2 ครั้ง
ปี 60 : 3 ครั้ง
ปี 61 : 1 ครั้ง

Innovation Hub

สนับสนุนเวที/กิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่โลกปัจจุบันและเวทีการ
่ มโยงแหล่งทุนและนักลงทุน (Event Sponsor)
เชือ

National Innovation
e-Learning Center

จัดทําหลักสูตร e-Learning เพื่ อสอน
กระบวนการคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่
อย่างมีระบบและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Start-up Voucher

ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรับ Voucher
เพื่ อสร้างยอดขาย หรือเสริมศักยภาพ
ทางการผลิตและการค้า

International
Innovation Fair/Competition
สร้างชื่อเสียงธุรกิจไทย
สู่การยอมรับระดับสากล

STARTUP

VOUCHER

ปี 59

ผู้ประกอบการที่ได้รับ Voucher 53 ราย
แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Digital Culture Auto
Tech
Tech
Tech
26
17
6
ราย
ราย
ราย

Food
Tech
2
ราย

Health
Tech
2
ราย

STARTUP

VOUCHER
Property
EdTech
TravelTech
Industry
E-Commerce
Agri & Food
HealthTech
FinTech
Lifestyle

2

ปี 60
6
7
8
9
10
10

12

18

STARTUP

VOUCHER
Property
EdTech
E-Commerce
TravelTech
Industry
FinTech
HealthTech
Lifestyle
Agri & Food

1

3
4
5

ปี 61

11

13
13
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โปรแกรมสนับสนุนการพั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
มุ่งมั่นยกระดับ SMEs เพื่ อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน

สวทช. ใช้ศกั ยภาพของ ITAP ช่วยเหลือ SMEs ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ ง องค์ ก ร
ไทยอย่างรอบด้าน สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ ให้ พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 2,500 คน
บริการเทคโนโลยีกับผู้ ใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบของ โปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จา่ ยใน
การจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิค เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 50 ภายใต้วงเงินสูงสุด
ด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้ค�ำปรึกษาและแก้ไข ไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้น ที่จะช่วยลด
ปัญหาถึงในโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ITAP ได้รับ ความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา
การสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาล และมีตัวเลขโครงการ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และเชื่ อ มโยงไปสู ่ การสร้ า งขี ด
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปี 2559 จ�ำนวน 1,001 ความสามารถในการท�ำวิจยั และพัฒนาของอุตสาหกรรม
โครงการ ปี 2560 จ�ำนวน 1,551 โครงการ และปี 2561 ไทย อันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
น
จ�ำนวน โปรแกรมสนั
1,610 โครงการ โดยท�ำงานร่
วมกับเครืฒ
อข่นาเทคโนโลยี
าย โลกได้อย่างยัแ่งยืละนวั
บสนุนการพั
ตกรรม (ITAP)
การพัฒนาเทคโนโลยีของ SME
ปี 2559 : 1,001 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 2,199 ล้านบาท
ปี 2560 : 1,551 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 2,573 ล้านบาท
ปี 2561 : 1,610 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบ 3,039 ล้านบาท

้ประกอบการธุรกิจ
ITAP ช่ผลิวยผู
ตนวัตกรรมอย่างไรบ้าง

1

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพั ฒนา

ทําหน้าที่
่ วชาญ บริหารโครงการ
เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี สรรหาผู้เชีย
วินิจฉัยปัญหาและแนวทางการพั ฒนาธุรกิจ

2

ข้อเสนอโครงการ

จัดทํา
ผู้เชี่ยวชาญทําข้อเสนอโครงการให้ผู้ประกอบการ
อนุมัติตามที่ตกลงกันไว้

START

3

ITAP เพื่ อนคู่คิด SMEs

ประเมินผลโครงการ

ติดตาม
ช่วยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม

END

38

5

สารพั ด

สิทธิประโยชน์

ผู้ประกอบการสามารถนําสินค้าใหม่
เข้าบัญชีนวัตกรรมและนํา
รายจ่าย ขอคืนภาษี 300%

รายงานประจำ�ปี 2561

TAXES

4

งบประมาณ

สนับสนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 50%
ของงบประมาณโครงการ
ในวงเงิน 400,000 บาท

ตัวอย่างผลงาน ITAP สนับสนุนเพิ่ มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
“โพโมะ คิดส์ วอทช์” นาฬิ กาโทรศัพท์ปอ
้ งกันเด็กหาย เพิ่ มยอดขาย ลดการพึ่ งพิ งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

บริษัทโพโมะ เฮาส์ จ�ำกัด สตาร์ทอัพไทย ด้าน
Internet of Things ส�ำหรับเด็ก ที่ผ่านมาบริษัทด�ำเนิน
ธุรกิจโดยพึง่ พิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น การผลิต
ตัวเรือน เฟิร์มแวร์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดอุปสรรคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เช่น ความล่าช้า ไม่สามารถปรับแต่ง
ได้เอง จึงต้องการเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาต่อยอดสินค้า
ได้เอง

ที่มา : https://www.pomohouse.com/

ITAP จึ ง ช่ ว ยยกระดั บ ความสามารถด้ า น
การวิจัยและพัฒนาของบริษัท จนมีเทคโนโลยีเป็นของ
ตัวเอง ท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการออกแบบหรือปรับ
แต่งฟังก์ชนั และพัฒนาตัวเรือนนาฬิกาให้มกี ารใช้งานได้
ตามที่ตลาดต้องการ รวมทัง้ มีรปู ลักษณ์ทที่ นั สมัย นาฬิกา
โพโมะ คิดส์ วอทซ์ มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นเพือ่ เสริมความปลอดภัย
สร้างความอุน่ ใจของพ่อแม่ โดยสามารถรับและโทรได้ ใน
เครื่องเดียว มีระบบจีพีเอสติดตามตัว มีเซ็นเซอร์ตรวจ
จับนาฬิกาหลุด สามารถส่งข้อความเสียง (ปุม่ SOS) เมือ่
มีเหตุเร่งด่วน มีเครื่องนับก้าว และเครื่องกันยุง
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษทั มียอด
ขายเพิ่มขึ้นจากปี 2558 – 2559 ที่ 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เป็น 52 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการส่งออกเพิม่ ขึน้ 2 เท่า
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บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช.
บริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมวิจัยคุณภาพ
เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย เชื่อถือได้ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
สวทช. พร้อมเป็นองค์กรเปิด (Open NSTDA) กว่า 125 ล้านบาท ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และ
ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทดสอบของ สวทช. อาทิ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
เข้ามาใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้บริการ สวทช. (NCTC) ศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
วิเคราะห์และทดสอบด้วยอุปกรณ์และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) และศูนย์
เฉพาะทาง สวทช. มี ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ให้บริการ 7 วัน 24 ชัว่ โมง ปีงบประมาณ 2561 ให้บริการ เพื่อรองรับภาคเอกชน และเป็นกลไกขับเคลื่อนภาค
บริก
ารวิคิเดคราะห์
สวทช.
วิเคราะห์/ทดสอบมากกว่า 50,000
รายการ
เป็นมูลค่าทดสอบของ
อุตสาหกรรมอย่างต่
อเนื่อง

ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์
ทดสอบต่างประเทศ

สนับสนุนการวิจัย
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
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ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยสินค้า

เพิ่ มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการไทย

ตัวอย่างผลงานบริการวิเคราะห์และทดสอบ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

PTEC เป็นหน่วยงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตรวจสอบ รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รบวงจร ที่ ส ่ ง เสริ ม
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ่ ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ ยกระดั บ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ด้วย
บุคลากรมืออาชีพ PTEC ได้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
แบตเตอรี่แพ็กขนาดก�ำลังไฟฟ้า 600 กิโลวัตต์ ตาม
มาตรฐาน UN ECE R100 และมาตรฐานสากลอื่น ๆ
ปัจจุบนั บริษทั เดมเลอร์ ผูผ้ ลิตรถยนต์เบนซ์ ร่วมกับบริษทั
ธนบุรีประกอบรถยนต์ เป็นลูกค้ารายแรกของ PTEC
โดยบริษทั เดมเลอร์ ก�ำลังลงทุนก่อสร้างโรงงานประกอบ
แบตเตอรี่ในประเทศไทย และส่งแบตเตอรี่มาทดสอบที่
สวทช. ถือเป็นแห่งแรกในอาเซียนและเป็นแห่งที่ 4 ของ
โลก ต่อจากโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น
และจีน นอกจากยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีผู้ประกอบการ
มอเตอร์ ไ ซค์ ไ ฟฟ้ า รถโดยสาร
ขนส่ง และแหล่งเก็บกักพลังงาน
อีกหลายรายสนใจ ถือได้ว่าเป็น
ก้ า วแรกที่ ป ระเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ด้ ว ยการมี
โรงงานผลิ ต ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบ รับรอง และจ�ำหน่ายใน
ตลาดอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ PTEC ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ASEAN SECTORAL MRA ON ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT (ASEAN EE MRA)
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายนที่ ผ ่ า นมา ให้ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การยอมรับมากถึง 7
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เมียนมา สิงคโปร์ และเวียดนาม และได้รับการยอมรับ
ให้เป็นห้องปฏิบัติการการทดสอบ EMC ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความคงทนต่อสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานในประเทศและ
มาตรฐานสากล จากสถาบั น QUACERT ประเทศ
เวียดนามด้วย
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สร้างเสริมขีด
ความสามารถเกษตรชุมชน

42

รายงานประจำ�ปี 2561

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
(สท.)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
รายการเทคโนโลยีพร้อมใช้

เทคโนโลยีการผลิต

(สายพั นธุ์/ผลิตเมล็ดพั นธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

• ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ถั่วเขียว พริก
มะเขือเทศ เห็ด สตรอวเบอรรี่ กาแฟ
เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อม
• สาร TAP ทดแทนแอมโมเนีย และ GRASS
ทดแทนกรดซัลฟวริก

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

• การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

• บิวเวอเรีย กําจัดเพลี้ย
• NPV กําจัดหนอนกระทู
• สเตรปโตไมซิส กําจัดเชื้อราและแบคทีเรีย
ในพืชตระกูลแตง
เทคโนโลยีด้านสัตว์

(การเพาะเลี้ยง/อาหารสัตว์)

อุปกรณ์และเครื่องจักร
• เคร�องสีขาวขนาดเล็กสําหรับชุมชน
• โรงเรือนพลาสติกสําหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ
• โรงอบและเคร�องอบแหงผลผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

• ไรนํ้านางฟา/ไรแดงสยาม อาหารสัตวนํ้าวัยออน
• เทคโนโลยีการเลี้ยงกุงระบบปด
• การเพาะเลี้ยงนางพญาชันโรง/
การเพิ่มคุณภาพนํ้าผึ้ง
• ออยอาหารสัตว
• อาหารหมักโคตามชวงอายุ
• ชุดตรวจโรคสัตว
• จุลินทรียบําบัดกลิ่นฟารมปศุสัตว

(Smart Farm)

เทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้า

• การใชเอนไซม ENZease (เอนอีซ)
ในกระบวนการเตรียมผาฝาย
• การผลิตสีผงธรรมชาติจากพืชในทองถิ่น
และการเตรียมแปงพิมพสีธรรมชาติ
จากวัสดุในทองถิ่น
• การเพิ่มคุณสมบัติผาทอพื้นเมืองดวย
นาโนเทคโนโลยี

• การผลิตปุยอินทรียจากวัสดุตาง ๆ
• การผลิตปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง
• การผลิตปุยมูลไสเดือน
• การจัดการนํ้าเพ�อการเกษตร

• โรงเรือนอัจฉริยะ
• สถานีตรวจวัดอากาศ
• ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
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พื้นที่ถายทอดเทคโนโลยี ป2561
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
(อาหารหมักโค)
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
(โรงเรือนอัจฉริยะ)
อ.ปาซาง จ.ลําพูน
(เทคโนโลยีสิ่งทอ)
อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองลาน
จ.กําแพงเพชร
(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง)

อ.เมือง อ.เชียงคํา จ.พะเยา (เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักโคคุณภาพ)
อ.บอเกลือ จ.น�าน (ขาวไร/ขาวสาลี)
อ.นาแหว จ.เลย (สตรอวเบอรรี่/มะคาเดเมีย)
อ.เตางอย จ.สกลนคร
(ขาว/การแปรรูป)
พื้นที่ทุงกุลารองไห
(ขาว/พืชหลังนา)
อ.ชนบท จ.ขอนแกน
(เทคโนโลยีสิ่งทอ)
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
(เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(เทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง)

จ.อุทัยธานี
(ถั่วเขียว)

อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
(ขาว/สารชีวภัณฑ/พืชหลังนา)

อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
(โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง)

จ.สุรินทร
(พลังงานแสงอาทิตย/ผักอินทรีย)

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
(เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักโคคุณภาพ)
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
(ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช)
อ.วังจันทร อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(ระบบการใหนํ้าตามความตองการของพืช)

จ.พัทลุง จ.สงขลา (ขาว)

อ.แวง จ.นราธิวาส
(เพาะเลี้ยงเนื้อเย�อ/การแปรรูป)

264 ชุมชน 42 จังหวัด (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561)
กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตาก นครนายก นครพนม
นครราชสีมา นราธิวาส น�าน บุรีรัมย ปตตานี พัทลุง พิจิตร แพร ภูเก็ต มหาสารคาม แมฮองสอน ยโสธร
ยะลา รอยเอ็ด ลําปาง ลําพูน สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎรธานี สุรินทร หนองบัวลําภู อุดรธานี อุตรดิตถ
อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแกว
หมายเหตุ ป 2560 ดําเนินการ 220 ชุมชน 45 จังหวัด
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การขยายผลการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 90 ราย สร้างรายได้ 16.45 ล้านบาท

สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส�ำปะหลัง โดยใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ มั น ส�ำปะหลั ง ให้ มี ผ ลผลิ ต สู ง สามารถ
ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ
สม เช่น ใช้ “บิวเวอเรีย” ควบคุมและก�ำจัดเพลี้ยแป้ง
การประเมินและทดสอบพันธุ์มันส�ำปะหลังสายพันธุ์ ใหม่
ทีเ่ หมาะสมกับชนิดดินต่าง ๆ ของประเทศ การขยายท่อน
พันธุ์มันส�ำปะหลังปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โดยสามารถเพิม่ ผลผลิตจาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตัน/ไร่
ส่งผลให้ ในปี 2561 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 9.34
ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 57 เปอร์เซ็นต์จากปี 2560)

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกมันส�ำปะหลัง
พิรุณ 4 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นใหม่โดย
สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิชาการเกษตร พืน้ ที่
ปลูกรวมกว่า 3,200 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
ก�ำแพงเพชร ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ ์ อุ บ ลราชธานี
นครราชสีมา ล�ำปาง และนครสวรรค์ ให้ผลผลิตหัวสด
สูง ปริมาณไซยาไนด์ ในหัวสดต�่ำ สามารถรับประทานได้
เหมาะส�ำหรั บ ท�ำแป้ ง ฟลาวที่ ป ราศจากสารกลู เ ต็ น
ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อีกทัง้ ได้เชือ่ มโยง
กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ป ลู ก มั น ส�ำปะหลั ง พิ รุ ณ 4 กั บ กลุ ่ ม
วิ ส าหกิ จ แปรรู ป ผลผลิ ต ยกระดั บ การแปรรู ป
มันส�ำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูงขึน้ เช่น มันแผ่น
อบกรอบ (มันชิพ) บราวนี่อบกรอบ และมันบอล เป็นต้น
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การแปรรูปข้าวเพื่ อเพิ่ มมูลค่าสู่การสร้างธุรกิจ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 51 ราย สร้างก�ำไร 5.63 ล้านบาท

สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับศูนย์บม่ เพาะและพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การแปรรูปข้าวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรสู่
การเริม่ ต้นธุรกิจ” เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว รวมถึง
การเริ่มต้นท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ โครงสร้างราคา และ
การบ่มเพาะเกษตรกรในเครือข่ายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการเพิม่ มูลค่าข้าว และเกิดการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ระหว่างเครือข่าย
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การอบรมดังกล่าวมีเกษตรกรแกนน�ำเข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน 51 ราย จาก 3 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ต�ำบลนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ผลิตภัณฑ์
เซรั่ ม บ�ำรุ ง ผิ ว หน้ า จากน�้ ำ มั น ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์ )
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพึง่ ตนคนอินทรีย์ อ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลิตภัณฑ์เซรั่มพญาข้าว) และกลุ่ม
บริษัท ไรซ์ซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้ำข้าวกล้องงอกผสม
ถั่ ง เช่ า และชะเอมเทศ) จากการจ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปข้าว ส่งผลให้ ในปี 2561 เกษตรกรมีก�ำไรเพิ่มขึ้น
จากเดิมปีละ 4.65 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 82 เปอร์เซ็นต์)

ยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี

เพิ่ มคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้ เพิ่ มคุณภาพชีวต
ิ สร้างผลกระทบ 5.44 ล้านบาท

การเติบโตอย่างเข้มแข็งของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต�ำบลโนนกลาง อ�ำเภอ
ส�ำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้าง
รายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิก ผลผลิตของ
กลุ่มฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในและ
นอกพืน้ ที่ และยังจัดส่งผลผลิตให้ซปุ เปอร์มาร์เก็ตชัน้ น�ำ
ในกรุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม ฯ จั ด ท�ำกระบวน
การรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory
Guarantee System) ได้การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมีทายาทเกษตรกร
และนักการตลาดรุ่นใหม่ที่บ่มเพาะความรู้เพื่อต่อยอด
การท�ำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

ชุดเทคโนโลยีที่ สวทช. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ได้แก่ โรงเรือนพลาสติก
คัดเลือกแสงและระบบบริหารจัดการโรงเรือน จ�ำนวน 34
โรงเรือน เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพชื ด้วยชีวภัณฑ์
ธรรมชาติ (บิ ว เวอเรี ย ไวรั ส เอ็ น พี วี ไส้ เ ดื อ นฝอย)
เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ หมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์
เทคโนโลยี ก ารปลู ก มะเขื อ เทศพั น ธุ ์ ส แนคสลิ ม ข้า ว
ธัญสิรนิ และพืชหลังนา (งาและถัว่ เขียว) และเทคโนโลยี
การแปรรูปไอศกรีมข้าวหอมมะลิแดงและงาคัว่ ส่งผลให้
ในปี 2561 คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทีบ่ า้ นหนองมัง
5.44 ล้านบาทต่อปี
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พั ฒนาและ
สร้างเสริมบุคลากรวิจัย
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การพั ฒ นาก�ำลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญประการหนึ่งส�ำหรับ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทีป่ ระเทศใด
ประเทศหนึง่ จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ จ�ำเป็นต้องมีก�ำลังคนอย่าง
พอเพียง และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวทช. จึง
เน้นการจัดหลักสูตรเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการผลิตก�ำลังคน
รุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อ
ต่อยอดงานวิจัยที่ สวทช. มีอยู่เดิมและเทคโนโลยีใหม่
โดยให้ทนุ ทีส่ อดคล้องกับประเด็นมุง่ เน้น สร้างความร่วมมือ
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาก�ำลั ง คน และน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนใช้ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาก�ำลัง
คน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย สวทช.
สนั บ สนุ น ทุ น การศึกษาให้กับ นักเรียน นิสิต นัก ศึก ษา
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิต
ศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จ�ำนวนทั้งสิ้น 790 คน ผ่าน
โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการ
สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุน
สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขั้ น สู ง แห่ ง
ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST)
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัย
และพัฒนาส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม และโครงการทักษะ
วิศวกรรมอาหาร (FEPs) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและ
ดึงดูดนักศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) และบุคลากรวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์แห่งชาติ 324 คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย 53 คน
นักวิจยั ร่วมวิจยั 41 คน และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านวิจยั 230 คน
การพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่
อาชีพนักวิจัย สวทช. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความ
สามารถ และเกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรมวิชาการและค่าย อาทิ ค่ายถนนนักวิจัยรุ่น
เยาว์ ค่ายนวัตกรรุน่ เยาว์ (Young Makers Camp) ค่าย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และค่าย STEAM Summer
Camp เป็นต้น โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม 4,817 คน
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ นักเรียน
นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ ผ่านกลไกการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน
18,500 คน ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการตรวจ
สอบและบ�ำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า
ส�ำหรับยานยนต์ ไฟฟ้า หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ
บริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตร Fundamentals
of Machine Learning for Trainer และหลักสูตร The
Futureof Trends in Logistics and Supply Chain
Management เป็นต้น
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ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีท่ี 4
บ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์

สวทช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนน
นักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4” บ่มเพาะเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 50 คนจาก 29
โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้
รับรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจ�ำปี 2559 จากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่าง
วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ได้เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ได้ เ รี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมบรรยายพิเศษเส้นทางอาชีพใน
อนาคต กิจกรรมสนุกกับฟิสิกส์ เรียนรู้คณิตศาสตร์จาก
สิ่ ง รอบตั ว ได้ สั ม ผั ส เทคโนโลยี ผ ่ า นบอร์ ด สมองกล
KidBright และกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
กองทัพอากาศ ตลอดจนการรับฟังบรรยายพิเศษจาก
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และท�ำวิจัยภายใต้
การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
ชัน้ น�ำของไทย เพือ่ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจสู่
เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการพั ฒนาผูม
้ ค
ี วามสามารถพิ เศษ ครัง
้ ที่ 15
th
(The 15 Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018)

สวทช. ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รเป็ น เจ้ า ภาพจั ด
การประชุม APCG2018 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม
2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ
ด้านการวิจยั และพัฒนาผูม้ คี วามสามารถพิเศษ เผยแพร่
องค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายการท�ำงานระดับนานาชาติ
ด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และสร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความ
สามารถ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุม
วิชาการนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม 533 คน จาก 22
เขตเศรษฐกิจ (ต่างประเทศ 173 คน ไทย 360 คน) ใน
หัวข้อ Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading
the Way to Giftedness มีจ�ำนวนบทความวิชาการที่
น�ำเสนอ 127 ผลงาน และกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ

บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี มีเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ร่วม 255 คน จาก 13 เขตเศรษฐกิจ (ต่างประเทศ 180
คน ไทย 75 คน) เยาวชนได้ท�ำกิจกรรมแบบบูรณาการ
ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และ
กิจกรรมค่าย Creative Gym, Creative in You, Creative
Art by Applying Math รวมทั้งกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ เช่ น การออกแบบ การวาดภาพ
การเรี ย นรู ้ ก ารท�ำหั ว โขนจิ๋ ว และเยี่ ย มชมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเมืองโบราณ
ท�ำให้เยาวชนได้รับทั้งศาสตร์และศิลป์ที่หลากหลาย
รวมทั้งมิตรภาพระหว่างประเทศ
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การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoboCon 2018)
เสริมแกร่งเยาวชนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำทีมเยาวชนผู้ชนะเลิศจาก
การเเข่งขัน “ออกเเบบเเละสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ:
RDC 2018” เข้าร่วมการแข่งขัน “ออกเเบบและสร้าง
หุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติ : IDC RoBoCon 2018” ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 6 – 18 สิงหาคม
2561 ภายใต้ โจทย์ “The World Star Hunting Swallow”
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 8 ประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เม็กซิโก อินเดีย จีน เกาหลีใต้
ไทย และญี่ปุ่น รวม 54 คน โดยผู้เข้าแข่งขันจะถูกคละ
ประเทศเพือ่ จัดเป็นทีมใหม่ ทีมละ 4 - 5 คน รวม 11 ทีม
เพือ่ น�ำความรูด้ า้ นวิศวกรรมและทักษะต่าง ๆ ของสมาชิก
ในทีมมาใช้ ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์จ�ำนวน 2
ตัวภายในระยะเวลา 10 วัน ส�ำหรับผลการแข่งขันทีมที่
มี นั ก ศึ ก ษาไทยเป็ น สมาชิ ก สามารถคว้ า รางวั ล จาก
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การแข่งขันมาได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับที่ 2 และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Award) คื อ ที ม สี เ ขี ย ว ที่ มี น ายปั ณ ฑ์ ธ ร ตรี วั ฒ นา
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสมาชิก และ
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมสีม่วง ที่มี
นายวีรยุทธ บัวเพชร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพเป็นสมาชิก จากการที่
เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการคว้ารางวัลกลับมาครั้งนี้
เป็นการยืนยันว่าเยาวชนไทยมีศกั ยภาพในระดับเวทีโลก
ส�ำหรับโครงการนี้เอ็มเทคได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
แข่งขันตั้งเเต่ในระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาก�ำลังคนรองรับกิจกรรมวิจยั พัฒนา
เเละนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงด้านระบบอัตโนมัติ
เเละหุ ่ น ยนต์ ข องประเทศให้ พ ร้ อ มปรั บ เปลี่ ย นภาค
อุตสาหกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0

งานประชุมวิชาการประจ�ำปี สวทช. ประจ�ำปี 2561
(NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)

สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ
สวทช. ประจ�ำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์
ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ระหว่างวันที่
9 - 13 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี เพื่อน�ำเสนอศักยภาพผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่ม ได้แก่ อาหารเพื่อ
อนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
และนวั ต กรรมเพื่ อ การเกษตรยั่ ง ยื น ภายในงาน
NAC2018 ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลก
เปลีย่ นและเผยแพร่ความรู้ ในการพัฒนาและประยุกต์ ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จ�ำนวน 55 หัวข้อ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
มากกว่า 100 ผลงาน ที่ผสมผสานงานวิจัยและพัฒนา
ของ สวทช. ผลงานวิจัยที่ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
รวมถึงผลงานนวัตกรรมของผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยา
ศาสตร์ฯ การเยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั และทดสอบของ
สวทช. ส�ำหรับภาคเอกชนใน 37 ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
มีบริษัทต่าง ๆ ร่วมออกบูธ 88 บริษัท งาน NAC2018
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4,719 คน ผู้เข้าชม
นิทรรศการ 4,887 คน กิจกรรมเยีย่ มชมของเอกชน 415
คน และผูเ้ ข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1,449 คน
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บริหารและ
ส่งเสริมเขตนวัตกรรม

EECi
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สวทช. บริ ห ารจั ด การเขตนวั ต กรรม ได้ แ ก่
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรมของประเทศ เช่น
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECi) ให้ มี ทิ ศ ทางการด�ำเนิ น งานแบบบู ร ณาการ
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทัง้ ดึงดูดผูป้ ระกอบการฐานเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพ
ให้เข้ามาด�ำเนินการในเขตนวัตกรรมมากขึ้น
สวทช. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่าแก่
เอกชนผู้สนใจท�ำวิจัยและพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจยั ของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทยถือเป็น “นิคมวิจัย” แห่งแรกของเมืองไทย
เป็นสถานที่ตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ
รวมถึงพื้นที่เช่าคุณภาพสูง ที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีอย่างครบวงจร เป็นแหล่งรองรับการขยาย
กิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ปีงบประมาณ 2561 ให้บริการเช่าพื้นที่กับภาค
ธุรกิจเอกชนชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ จ�ำนวน 93
บริษัท คิดเป็นพื้นที่ 39,439.43 ตารางเมตร และที่เขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ�ำนวน 56 ราย
พื้นที่รวม 7,558.15 ตารางเมตร เพื่อท�ำวิจัยและพัฒนา
เป็นส�ำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ ที่
ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการด้านงานวิจยั โดยร่วมผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการ ผู้เช่าพื้นที่ ในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบความส�ำเร็จอย่างดี
ยิง่ อาทิ บริษทั ที-เน็ต จ�ำกัด ให้ค�ำปรึกษาความปลอดภัย
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท เบทาโกร จ�ำกัด
(มหาชน) ผู้น�ำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
ครบวงจรของประเทศไทย บริษทั โซเอทิส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด บริษัทระดับโลกที่ดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ
สัตว์เลี้ยง บริษัท โพลิพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกเชิงวิศวกรรมชัน้ น�ำจากประเทศญีป่ นุ่
ได้จัดตั้ง ASEAN Polyplastics Technical Solution
Center ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

สวทช. ได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักของ
โครงการ EECi ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมของ BIOPOLIS,
ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ณ วังจันทร์
วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้ง
ในและต่างประเทศ การด�ำเนินงานในปี 2561 เริม่ ตัง้ แต่
การวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi การจัดเตรียม
ก�ำลังคนเพือ่ ไปปฏิบตั งิ านที่ EECi ในระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว พัฒนาผังแม่บทและออกแบบกลุม่ อาคาร
EECi พั ฒ นาแผนที่ น�ำทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
(Industrial Technology Roadmap) รวมไปถึ ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูด้ า้ นการเกษตรสู่
ชุมชนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก และยกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ฐานชีวภาพ
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บทบาทส�ำคัญหนึ่งของ สวทช. คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในพื้นที่เขตนวัตกรรมแห่งนี้ เพื่อสร้างให้เกิด
ระบบนิเวศนวัตกรรมทีส่ มบูรณ์ (Innovation Ecosystem)
ไปสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงาน
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติ
การวิจยั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สนามทดลอง (Test Bed)
แหล่งรวมโรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต เครื่องมือ
และกระบวนการเพื่อการทดสอบเทคโนโลยี ในระดับ
อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าเพื่อทดสอบตลาด รวมถึง
การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบ
ชั้ น น�ำ รวมถึ ง EECi จะมี บ ทบาทเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Innovation
Hub) โดยมุ่งพัฒนา 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ แบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่ ระบบ

อัตโนมัตแิ ละอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ เกษตรสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ เครื่องมือ
แพทย์ และการบินและอวกาศ โดยความคืบหน้าส่วน
โครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้จัดจ้างออกแบบกลุ่มอาคาร
EECi Phase 1A โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2562
และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ EECi ในปี 2561
สวทช. ใช้ศักยภาพของโปรแกรม ITAP ลงพื้นที่ท�ำงาน
ร่วมกับ SMEs ในพื้นที่ และน�ำงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการเกษตรของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ลงพื้นที่ชุมชนในรูปแบบ area
based พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับเกษตรกรรุ่นใหม่ และ
พยายามผลักดันพื้นที่ในระยะยาวต่อไป ปีงบประมาณ
2561 สวทช. พัฒนา EECi ผ่านการด�ำเนินงานต่าง ๆ
อาทิ
(1) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ
SMEs และบ่มเพาะผูป้ ระกอบการฐานชีวภาพ (เป้าหมาย
100 ราย) ให้การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก่ SMEs ใน
พื้นที่ EECi จ�ำนวน 101 ราย เป็น SMEs ฐานชีวภาพ
จ�ำนวน 60 ราย และบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานชีวภาพ
จ�ำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 114 ราย โดยเทคโนโลยีที่
น�ำเข้าไปช่วยเหลือ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต
การประยุกต์ ใช้สายพานล�ำเลียงในกระบวนการหมัก
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการแปรรูปไม้ การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์
และการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นต้น

(2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรสู่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก (เป้าหมาย 50
ชุมชน) ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้แก่ชมุ ชนแล้ว 63 ชุมชน
ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี
ตราด และสระแก้ ว มี เ กษตรกรได้ รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี 1,432 คน เทคโนโลยีที่น�ำไปถ่ายทอด ได้แก่
เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียและเชื้อสดระดับ
มาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตอินทรีย์วัตถุบ�ำรุงดินและ
ปุย๋ (ปุย๋ หมักไม่พลิกกลับกองและจุลนิ ทรียช์ ว่ ยย่อยสลาย
เศษวัสดุทางการเกษตร) การปลูกพืชผักในโรงเรือน
พลาสติ ก เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผลผลิ ต การตลาด
ออนไลน์ธรุ กิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจาก
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ
การเตรี ย มการติ ด ตั้ ง ระบบเซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส ายส�ำหรั บ
การติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพือ่ การควบคุมและ
บริหารจัดการ การจัดการแปลงเพื่อผลิตล�ำไยคุณภาพ
ด้วยวิธกี ารตัดแต่งกิง่ และควบคุมทรงพุม่ เทคโนโลยีการ
จัดการมะม่วงการรักษาคุณภาพและยืดอายุหลังการเก็บ
เกี่ยวผลสด ระบบการติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น�้ำ
แบบอัติโนมัติในสวนทุเรียน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
ไส้เดือน การยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อม
บริโภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ล�ำไยด้วยการอบแห้งแบบโฟมเมท
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สร้างความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ
สวทช. ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ เพือ่ ผลักดันให้เป็น
ทีร่ จู้ กั และเป็นทีย่ อมรับในการวิจยั และพัฒนาในเวทีระดับ
ประเทศ รวมถึ ง การสร้ า งพั น ธมิ ต รเพื่ อ การเรี ย นรู ้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแบ่งปัน แลกเปลีย่ น พัฒนา
บุ ค ลากรวิ จั ย เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม และสร้ า ง
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว ปีงบประมาณ
2561 สวทช. ด�ำเนิ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มีตัวอย่าง
กิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
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การลงนามในบันทึกความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding) และ
บันทึกข้อตกลง (Agreement)
ความร่วมมือด้านเกษตรและอาหาร ประเทศญี่ปุ่น

สวทช. ลงนามความร่วมมือด้านเกษตรและ
อาหารกับ National Agriculture and Food Research
Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ร่วม
วิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยัง่ ยืน ความร่วมมือ
ระหว่าง สวทช. และ NARO ในครัง้ นีค้ รอบคลุมงานวิจยั
ทั้งพืช สัตว์ อาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
โครงการน�ำร่องจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพืชเป็นอันดับแรก
โดยจัดท�ำโครงการวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับแต่งจีโนมในพืชกลุ่ม
ไม้ ดอกไม้ ป ระดับ ที่มีความส�ำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น
กล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น
รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติ

การ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก NARO มาเป็นวิทยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (keynote speaker) รวมถึ ง การจั ด
คอนซอร์ เ ที ย มเพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของงาน
ปรับแต่งจีโนมในประเทศไทยโดยมี สวทช. เป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือด้านการเกษตร - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สวทช. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้ า นวิ ช าการและงานวิ จั ย กั บ กรมวิ ช าการเกษตร
(Department of Agricultural Research: DAR)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เพื่อด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างขีดความสามารถ
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ของ 2 หน่วยงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัยพัฒนา
พันธุข์ า้ วประเทศลุม่ น�ำ้ โขงเพิม่ ขีดความสามารถอาเซียน
สืบเนือ่ งจากการด�ำเนินโครงการความร่วมมือของ สวทช.
กับประชาคมลุ่มน�้ำโขงในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ

ด้านจีโนม ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวประเทศ
ลุ่มน�้ำโขงทั้งประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ความร่วมมือด้านวัสดุนาโนเพื่ อพลังงานและสิ่งแวดล้อม - สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวทช. โดยนาโนเทค ลงนามความร่วมมือใน
การน�ำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโน
เพื่ อ พลั ง งานและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green
NanoMaterials) กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (NTC-SHU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
ณ อาคารกลุ ่ ม นวั ต กรรม 2 อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างกัน
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผลงานและนักวิจยั ด้าน
นาโนเทคโนโลยีของไทยต่อไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชยั รองผูอ้ �ำนวยการ
นาโนเทค ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น ประธานร่ ว มการประชุ ม
สัมมนาเรือ่ ง “International Roundtable Nanoscience
and NanoTechnology” ณ มหาวิ ท ยาลั ย เซี่ ย งไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
เชิ ญ นั ก วิ จั ย จากแต่ ล ะประเทศที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น
เกาหลี และไทย) มาแลกเปลีย่ นความรูง้ านวิจยั พร้อม
รายงานความคืบหน้า และน�ำเสนอผลงานวิจัยที่นักวิจัย
แต่ ล ะประเทศได้ ร ่ ว มมื อ ท�ำวิ จั ย ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง เพื่ อ
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า เพิ่ ม โอกาสสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในลักษณะไตรภาคีต่อไป
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ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - ประเทศญี่ปุ่น

สวทช. ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาด้าน
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข อง
ประชาชน กับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ
แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในโครงการวิจัยเกี่ยว
กับพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชวี ภาพ (biorefinery) พร้อมมุง่ สร้างห้องปฏิบตั ิ
การร่ ว ม (joint-lab) เพื่ อ ท�ำวิ จั ย ร่ ว มกั น เสริ ม
ความแข็ ง แกร่ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยมีเป้าหมายหลักให้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมน�ำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย โดยค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
ของประชาชน รวมถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส�ำหรั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ และบุ ค ลากรนี้ จะน�ำไปสู ่
การกินดีอยู่ดีและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบาย
ส�ำหรับประชากรไทย เพื่อนบ้านในอาเซียน และภูมิภาค
เอเชียโดยรวม ตลอดจนน�ำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่
ได้รับการยกย่องในเวทีนานาชาติ บ่งบอกถึงมาตรฐาน
วิจัยของภูมิภาคอาเซียนในระดับโลกต่อไป
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กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา
ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN/Japan e-ASIA (e-ASIA JRP)

สวทช. โดยเอ็ ม เทค ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
วาเซดะ ประเทศญีป่ นุ่ จัดประชุม e-ASIA JRP กิจกรรม
ภายใต้ โ ครงการการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการใช้
พลังงานชีวภาพเชิงสังคมในเอเซียตะวันออก (Feasibility
Study on Social Implementation of Bioenergy in
East Asia) เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 35 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการผลิต และส่งเสริม
การใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ประเทศ สนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และมุ่งหวังให้เกิด
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของนั ก วิ จั ย และอุ ต สาหกรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดนักวิจยั รุน่ ใหม่ นอกจากนีย้ งั ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
สถานการณ์ ด้านพลังงานชีวมวลและชีวมวล ตั้ง แต่
ชีวมวลที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน ไปจนถึง
นโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานชีวภาพและชีวมวลใน
แต่ละประเทศอีกด้วย
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การสัมมนาวิชาการด้านการปรับปรุงพั นธุ์และการปลูกมะเขือเทศ
ในระบบโรงเรือน

สวทช. โดยฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ค ลั ส เ ต อ ร ์ แ ล ะ
โปรแกรมวิจยั (CPM) สถาบัน
การจั ด การเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม (สท.) และไบโอเทค
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
อิสราเอลประจ�ำประเทศไทย
จั ด สั ม มนาวิ ช าการ “The
Thai-Israeli Tomato
Conference: The current
status and the way
f o r w a r d ” เ มื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ให้
ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศใน
ระบบโรงเรื อ น เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานและขี ด
ความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และ
เมล็ ด พั น ธุ ์ ม ะเขื อ เทศของประเทศไทย รวมทั้ ง
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ รั บ ฟั ง
การบรรยายด้านการปรับปรุงพันธุแ์ ละการปลูกมะเขือเทศ
ในระบบโรงเรือน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งอิสราเอล
และไทย อาทิ การวางแผนและออกแบบโรงเรือนเพาะช�ำ
และโรงเรือนกระจกเพือ่ ผลิตมะเขือเทศ: เทคโนโลยีจาก

อิสราเอลยังประเทศอาเซียน โดย Dr. Nir Atzmon จาก
บริษัท New Grow Plant ภาพรวมมะเขือเทศที่ก�ำลัง
เติบโตในอิสราเอล การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ในมะเขือเทศ
และโครงการปรับปรุงพันธุข์ อง Noga AgroTech Desert
Agriculture โดย Dr. Avner Levy จาก Noga AgroTech
Desert Agriculture เป็นต้น ตลอดจนการแสวงหาโอกาส
ความร่วมมือทั้งด้านการวิจัยและการค้า ซึ่งการสัมมนา
วิชาการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน จากทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถ
ด้ า นการแข่ ง ขั น ในเวที เ ศรษฐกิ จ ระดั บ โลก บน
ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐาน
มาจากการวิ จั ย และพั ฒ นา โดยก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ น
การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ ใช้จนเกิดการลงทุนเสริมสร้างประสิทธิภาพให้

กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตร
กรรม ผลการด�ำเนินงานในส่วนนีพ้ จิ ารณาจากการลงทุน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ ี
กิจกรรมร่วมกับ สวทช. ปีงบประมาณ 2561 ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิ จ ด้ า นการลงทุ น มี มู ล ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
14,046 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดจ�ำแนกตามประเภท
การลงทุน ดังนี้

การลงทุนดานว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลงทุนในกองทุนของ สวทช.
และโครงการเพื่ อขอรับรองตาม BOI
1,855 ล้านบาท (13%)
ลงทุนวิจัยของผู้เช่าพื้ นที่
3,185 ล้านบาท (23%)
ลงทุนวิจัยเพื่ อขอรับรอง
สิทธิลดหย่อนภาษี
1,313 ล้านบาท (9%)
ลงทุนในโครงการวิจัยพั ฒนา
ร่วมกับ สวทช.
(in cash) 360 ล้านบาท (3%)

ลงทุนในโครงการ
ให้คําปรึกษา ของ ITAP
730 ล้านบาท (5%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพั ฒนาร่วมกับ
สวทช. (in kind) 303 ล้านบาท (2%)

ลงทุนวิจัยเพื่ อ
ขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า
330 ล้านบาท (2%)

อื่น ๆ 255 ล้านบาท (2%)
ลงทุนเพื่ ออนุญาตใช้สิทธิ
เทคโนโลยี 17 ล้านบาท
ลงทุนในโครงการฝึกอบรม
112 ล้านบาท
ลงทุนขอรับบริการเทคนิค/
วิชาการ 126 ล้านบาท
ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ
5,715 ล้านบาท (41%)
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1. หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สวทช. ผู้รับบริการลงทุนปรับปรุงหรือขยายกระบวน
การผลิตและบริการ ลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลอดจนการจ้างงานเพิ่ม 5,715 ล้านบาท
2. การลงทุ น ด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาของภาค
เอกชนจากการที่ สวทช. มีส่วนผลักดันและสนับสนุน
ได้แก่ การลงทุนวิจัยและพัฒนาของผู้เช่าพื้นที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
การลงทุนในกองทุนของ สวทช. และโครงการเพื่อขอ
รับรองตาม BOI การรับรองโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อ
การลดหย่อนภาษี 300% การร่วมลงทุนในโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(ITAP) ตลอดจนการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อการวิจัย
และพัฒนา มูลค่ารวมประมาณ 7,413 ล้านบาท
3. การลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุน
ทั้งในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in cash) 360 ล้านบาท และ
การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรใน
การวิจัยและพัฒนาที่ร่วมมือกับ สวทช. (in kind) 303
ล้ า นบาท รวมมู ล ค่ า การลงทุ น ในโครงการวิ จั ย และ
พัฒนาประมาณ 663 ล้านบาท
4. การลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้บริการ
ได้แก่ การให้บริการทางเทคนิค/วิชาการ การฝึกอบรม
และการอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิเทคโนโลยี มูลค่ารวมประมาณ
255 ล้านบาท
สวทช. มุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวม
ข้ อมู ล ผลทางเศรษฐกิจ ที่เกิด ขึ้นกับ ผู้รับ ประโยชน์จา
การด�ำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 2561 สวทช.
สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็น
มูลค่าเพิ่มรวมประมาณ 45,310 ล้านบาท จ�ำแนกตาม
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กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ดังภาพ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 22,870 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่หรือเป็นการช่วย
แก้ ไ ขปั ญ หาในกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสามารถจ�ำหน่ายได้
มีตวั อย่างผลงานเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดดู จับสารพิษจาก
เชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์จากเอนไซม์ โปรติเอส
(Enzyme Protease) ส�ำหรับใช้ลดปริมาณสารพิษจาก
เชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สามารถลดปริมาณสารพิษปนเปื้อนได้หลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยปี 2561 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจคิดเฉพาะสัดส่วนจาก สวทช. 3,188 ล้านบาท
สวทช. สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มภาค
บริการ ได้แก่ ภาครัฐและหน่วยงานอิสระ การบริการ
สาธารณสุข สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนการบริการ
ด้านการสื่อสารมวลชน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวมประมาณ
13,065 ล้านบาท ผลงานเด่น ได้แก่ ระบบแนะน�ำส�ำรับ
อาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai
School Lunch) จากความร่ว มมือระหว่างเนคเทค
สวทช. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
ศึกษา ช่วยให้นกั เรียนได้รบั สารอาหารครบถ้วน สุขภาพดี
ในราคาที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านอาหารและบุคลากรของโรงเรียน ปัจจุบันขยายผล
การใช้ ไ ปสู ่ โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 183 เขตทั่วประเทศ
และโรงเรียนอืน่ ๆ ทีข่ อใช้งานระบบ Thai School Lunch
เช่น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรบริหารส่วนต�ำบล
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน สร้างผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจในปี 2561 มูลค่ารวม 2,788 ล้านบาท

นอกจากนี้ สวทช. ยั ง น�ำวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไปเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ภาคเกษตรกรรม ทัง้
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมูลค่ารวมประมาณ 9,375 ล้านบาท ซึ่ง
ผลงานเด่น ได้แก่ การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มี
ศักยภาพ สวทช. ให้การสนับสนุน ศ.ดร. พีระศักดิ์
ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมวิจัยกับ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการทรัพยากรวิจัย ทั้ง
บุคลากร เครื่องมือ และสถานที่ทดลองด้านอ้อยและ
น�้ ำ ตาลทรายของประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ คั ด เลื อ ก

ทดสอบพันธุ์อ้อยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร
ร่วมกับเทคโนโลยีการเขตกรรมที่เหมาะสม พันธุ์อ้อยที่
ผ่านการคัดเลือกจากโครงการแล้ว น�ำไปส่งเสริมให้
เกษตรกรปลู ก ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรมี พั น ธุ ์ อ ้ อ ยที่ ดี
ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้มีผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และ
อ้อยมีความหวานสูงขึ้น สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรมาก
ขึ้น นอกจากนี้โรงงานน�้ำตาล ยังได้อ้อยคุณภาพดีป้อน
เข้ า สู ่ โ รงงานอย่ า งสม�่ ำ เสมอและสร้ า งรายได้ ให้ กั บ
โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 สร้างผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจมูลค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท

22,872
ลานบาท

อุคสาหกรรม
การผลิต

50%

21%

เกษตรกรรม

9,375
ลานบาท

29%

บร�การ

13,065
ลานบาท

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจําแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์
ปีงบประมาณ 2561
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สวทช. องค์กรแห่งการวิจัย
มุ่งมัน
่ และใส่ใจความปลอดภัย
และสิง
่ แวดล้อม
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สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สวทช. ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยใน
การท�ำงานของพนั ก งาน ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยน�ำระบบการจัดการ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 มาใช้บริหาร
ความปลอดภั ย ในทุ ก กิ จ กรรมและทุ ก พื้ น ที่ ท�ำงาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ สวทช. มี
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู ้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห ารด้ า น
ความปลอดภั ย มี ค ณะท�ำงานความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อม (คปอ.) และหน่วยงานด้านความปลอดภัย
เป็ น ฟั น เฟื อ งหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น มี น โยบาย
อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
สวทช. และเฉพาะของแต่ละศูนย์แห่งชาติ มีการชี้บ่ง
อันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกต้นปีงบประมาณ
เพือ่ ให้รวู้ า่ ในขัน้ ตอนการท�ำงานหรือพืน้ ทีก่ ารท�ำงานใดมี
อันตราย และความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วน�ำมาก�ำหนด
มาตรการลดและควบคุม ความเสี่ยง จัด ท�ำแผนงาน
ความปลอดภัยประจ�ำปี ตลอดจนแผนควบคุมการปฏิบตั ิ
งานให้เกิดความปลอดภัย และการติดตามตรวจสอบและ
วั ด ผลในล�ำดั บ ต่ อ ไป ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ ท�ำงานด้ า น
ความปลอดภัยของทุกศูนย์ฯ ท�ำงานและประชุมร่วมกัน
ทุกเดือนผ่านกิจกรรม safety workshop มีการเตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีแผนรองรับ
และอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็นต้องใช้เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินเพลิงไหม้
สารเคมีหกรัว่ ไหล และก๊าซรัว่ ไหล ซึง่ มีการฝึกซ้อมอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งปี 24 ครั้ง และเข้าร่วมสังเกตการณ์
การฝึกซ้อมของบริษัทเอกชนที่เช่าพื้นที่ภายในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งติดตั้งเครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators:
AED) กระจายตามพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ ภายในอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ตรวจประเมินเพื่อตรวจ
ติดตามการรักษาระบบ (ครัง้ ที่ 2) ว่า สวทช. มีการจัดการ
ความปลอดภั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน มอก.
18001:2554 และ BS OHSAS 18001:2007 ตามที่ได้

ออกใบรับรองให้กับ สวทช. โดยใบรับรองที่ สวทช. ได้
รับมีผลถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สวทช. พัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน
มอก. 18001 อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 11 ปี
และเตรียมความพร้อมสูร่ ะบบการจัดการความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO 45001 เพื่อให้มีทิศทางการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยทีช่ ดั เจน สวทช. จึงจัดท�ำแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ าร ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
สวทช. ประจ�ำปี 2561-2563 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจั ด การและผลด�ำเนิ น การด้ า นอาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัย และเพื่อขจัด ป้องกันอันตราย และ
สุขลักษณะในการท�ำงานที่ดี โดยมีสิ่งส�ำคัญ คือ การได้
รับการรับรองการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ISO 45001 การมีระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย
ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย รวมที่ ส ามารถรองรั บ น�้ ำ เสี ย ได้
หลากหลายรูปแบบจากงานวิจยั ใหม่ ๆ เป็นต้น นอกจากนี้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น สวทช. ยั ง คงด�ำเนิ น การ
ต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยให้
พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
ช่วยกันดูแล แนะน�ำ และแจ้งเตือนเมื่อพบการกระท�ำที่
ไม่ปลอดภัยตามแนวคิด “ช่วยคิด ช่วยท�ำ ช่วยรับผิดชอบ”
ในด้านสิ่งแวดล้อม สวทช. ใส่ใจต่อผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการท�ำงาน โดยยังคงเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้ง ปริมาณสารโลหะหนักจาก
ระบบบ�ำบัดฯ คุณภาพน�้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ คุณภาพ
อากาศในบรรยากาศในพืน้ ทีโ่ ดยรอบอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียทีร่ ะบายออกทางปล่องเตาเผา
ตรวจวัดคุณภาพน�้ำใต้ดินในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง และ
ตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในดิน ปีงบประมาณ 2561
มีปริมาณน�้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งสิ้น 113,885 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สวทช. ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการจัดการน�้ำเสียที่เกิด
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ขึ้น เพื่อให้น�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจาก
อาคารส�ำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และจากบริษัทที่เข้ามา
เช่าพืน้ ที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้รบั การบ�ำบัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณ ภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ราชการก�ำหนด ส่วนน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด
แล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ ในการฉีดล้างหรือรดนำ�้ ต้นไม้และ
สนามหญ้าภายในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมุง่ หวัง
ที่จะไม่มีการทิ้งหรือระบายน�้ำเสียออกนอกพื้นที่ ส่วน
ตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียน�ำไปใช้ประโยชน์เป็นสาร
ปรับปรุงดินโดยแจกจ่ายให้กบั พนักงาน และใช้ปลูกต้นไม้
บริเวณรอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอีกด้วย
การจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากห้อง
ปฏิบัติการและจากบริษัทที่มาเช่าใช้พื้นที่มีน�้ำหนักรวม
ทั้งปี 62,429.73 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
0.11) สวทช. คั ด แยกของเสี ย อั น ตรายออกเป็ น 2
ประเภท คือ ของเสียอันตรายที่สามารถเผาท�ำลายได้
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และของเสี ย อั น ตรายที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ก�ำจั ด และเผา
ท�ำลายได้ ของเสี ย อั น ตรายที่ ส ามารถเผาท�ำลายได้
สวทช. ด�ำเนินการก�ำจัดของเสียดังกล่าวออกเป็นการเผา
ท�ำลายด้วยเตาเผาของ สวทช. และอีกส่วนหนึง่ รวบรวม
ให้ได้ปริมาณมากพอและส่งก�ำจัดภายนอก เพือ่ ลดโอกาส
การเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ สวทช. ยังคงควบคุม
การท�ำงานตามระบบการจัดการคุณ ภาพ ISO 9001
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเผาท�ำลายอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีระบบบ�ำบัดไอเสียที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแต่อย่างใด ส่วน
ของเสียอันตรายที่ไม่สามารถส่งก�ำจัดและเผาท�ำลายได้
ด้ ว ยเตาเผานั้ น สวทช. มี ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดจ้างขนย้ายน�ำไปก�ำจัด
โดยหน่ ว ยงานภายนอกท�ำให้ ล ดการสะสมของเสี ย
อันตรายประเภทนี้ลงได้และเป็นการบริหารจัดการพื้นที่
การจัดเก็บเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดท�ำคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization: CFO)
ปีงบประมาณ 2561 สวทช. ผ่านการรับรองขึ้น
ทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรเป็นปีที่
3 โดยขึ้นทะเบียนรับรองขอบเขตปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ซึ่งมีปริมาณการปลดปล่อยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ขอบเขต*

ปี 2560
ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ขององค์กร

จ�ำนวน 22,616 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
2561) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
22,442 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 0.77

ปี 2561

หมายเหตุ

สัดส่วน
ปริมาณ
สัดส่วนเมื่อ
เมื่อเทียบ การปล่อยก๊าซ
เทียบขอบเขต
ขอบเขต 1 2 เรือนกระจก
1 2 และ 3
และ 3
ขององค์กร

ประเภทที่ 1

2,431

10.75

3,142

14.00

ปี 2561 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจาก
การเติมสารท�ำความเย็น -R134 การใช้สารเคมีในห้อง
ปฏิบัติการ (ไนตรัสออกไซด์) และการใช้รถที่ใช้น�้ำมัน
ดีเซลเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่

ประเภทที่ 2

19,285

85.27

18,334

81.70

ปี 2561 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
เนื่องจาก สวทช. เปลี่ยนการจัดซื้อไฟฟ้าภายใน อวท.
เป็นโรงไฟฟ้านวนคร ซึ่งมีค่า EF** น้อยกว่าการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งผลให้ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2561 พบว่ามีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดใช้อาคารใหม่ คือ อาคาร
สราญวิทย์ และการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นใน
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และอาคารศูนย์
ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประเภทที่ 3

900

3.98

965

4.30

ปี 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการใช้กระดาษส�ำนักงาน ปริมาณการใช้
น�้ำประปา และการส่งขยะของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัด
ภายนอกเพิ่มขึ้น

รวม

22,616

100

22,442

100
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หมายเหตุ : *ขอบเขตการค�ำนวณ 3 ประเภทของ สวทช.
ได้แก่
ขอบเขตประเภทที่ 1 ประกอบด้วย การใช้
เชื้อเพลิงในกิจกรรมทั่วไป ได้แก่ การใช้ LPG ในห้อง
ปฏิบัติการและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า การใช้น�้ำมันดีเซลใน
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน�้ำดับเพลิง และเตาเผา
ขยะ การใช้น�้ำมันเบนซินในเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เครื่อง
บดพื้น เครื่องสูบน�้ำและรถตัดหญ้า การใช้เชื้อเพลิงใน
การขนส่ง รถของ สวทช. (น�ำ้ มันก๊าซโซฮอล์-น�ำ้ มันดีเซล)
รถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (น�้ำมันดีเซล-NGV) รถประจ�ำ
ต�ำแหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร (น�้ ำ มั น ก๊ า ซโซฮอล์ ) การเกิ ด
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้อง
ปฏิบตั กิ าร การใช้ SF6 ใน switch gear และ substation
การใช้สารเคมี ได้แก่ สารท�ำความเย็น –R134, -R410A

สารเคมี ในห้องปฏิบัติการ (คาร์บอนไดออกไซด์และ
ไนตรัสออกไซด์) สารดับเพลิง (CO2, HFC-227ea) N2O
จากปุ๋ยยูเรีย การใช้ห้องสุขา GHG (เมทานอล) ที่เกิด
จากขยะที่เผาในเตาเผา สวทช.
ขอบเขตประเภทที่ 2 ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
ขอบเขตประเภทที่ 3 ประกอบด้วย การเดินทาง
โดยรถยนต์ ได้แก่ รถรับส่งพนักงาน (นำ�้ มันดีเซล-NGV)
การใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษส�ำนักงาน กระดาษ
ช�ำระ การใช้ทรัพยากร ได้แก่ น�ำ้ ประปา น�ำ้ ดืม่ การก�ำจัด
ของเสียอันตราย ได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงเผาของเสีย
อันตรายที่ส่งก�ำจัดภายนอก
** ค่ า Emission Factor (EF) คื อ ค่ า
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
งานต่อหน่วยผลผลิตในองค์กรหนึ่ง ๆ

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

หากพิจารณาสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพนักงานในปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน
2,873 คน พบว่ามีคา่ การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
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อยูท่ ี่ 7.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ลดลง
จากปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 0.18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน

การบริหารความเสี่ยง
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สวทช. ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสีย่ ง (framework)
ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ่มด�ำเนินการ
รอบแรกเมื่ อ ปี ง บประมาณ 2555 โดยมี ข อบเขต
การด�ำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร (ERM)
ระดับศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลัก (SBU) และระดับ
โปรแกรมหลัก/โครงการ (MPP) โดยก�ำหนดเป้าหมาย
ให้น�ำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินงานตามปกติของภารกิจหลักและก่อเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
การด�ำเนิ น งานมี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงของ สวทช. ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) รับผิดชอบ
ในการเสนอแนะนโยบาย ก�ำกั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้ง
คณะท�ำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และระบบ
บริหารจัดการความเสีย่ ง และจัดตัง้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่งมีผู้อ�ำนวยการ สวทช. เป็น
ประธาน รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง การป้องกัน
และแก้ ไ ขประเด็ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย ง
การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะ
สม รวมทัง้ การส่งเสริม สือ่ สาร พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในทุกระดับ
การประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง
สวทช. ด�ำเนินการภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ งตาม
มาตรฐาน ISO 31000:2009 ในการวิเคราะห์สาเหตุ
ผลกระทบ เพือ่ พิจารณาสิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำและจุดอ่อนทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการแก้ไข เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบทัง้ ก่อนและหลังด�ำเนินการ และประยุกต์
ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบส�ำคัญใน
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง (bow tie diagram)
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการ
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ควบคุม/ลดความเสี่ยง พิจารณาทางเลือก และก�ำหนด
แนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้ ในการประชุม
รายงานผล ปรึกษาหารือ สื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
การระบุความเสี่ยง (risk identification) ระดับองค์กร
7 รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S: strategic) ด้านปฏิบัติการ
(O: operational) ด้านการเงิน (F: finance) และด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: compliance) มีรายการ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก 4 รายการ ความเสี่ยงระดับสูง
2 รายการ และความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 รายการ
ทุ ก รายการความเสี่ ย งได้ จั ด ท�ำแผนบริ ห ารจั ด การ
ความเสีย่ ง และด�ำเนินการตามแผน ซึง่ สามารถลดระดับ
ความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย/มากกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลดระดับความเสี่ยงได้
ตามเป้าหมาย 1 รายการ คือ RES-5 การพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม่
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนด กลุ่มที่ 2 ลดระดับ
ความเสี่ ย งมากกว่ า เป้ า หมายที่ ก�ำหนด 6 รายการ
ประกอบด้ ว ย (1) RES-6 องค์ ก รปรั บ ตั ว ไม่ ทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ (2) RES-4
การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม
พันธกิจของ สวทช. (3) REF-1 รายรับไม่เพียงพอต่อ
การด�ำเนินงานตามพันธกิจ (4) RES-1 ผลผลิตวิจยั และ
พัฒนาสร้างผลกระทบต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด (5)
REO-4 ระบบ ICT ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง
และ (6) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือ
ก�ำกับดูแลกิจการ
จากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้พิจารณา
ทบทวนผลการด�ำเนินงานตามแผน และปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยมีมติให้รายการความเสี่ยงปีงบประมาณ
2561 จ�ำนวน 6 รายการ ยังคงก�ำหนดเป็นรายการ

ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 และมี 1 รายการให้
ติ ด ตามผลการด�ำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก�ำหนด
(monitoring) คือ REO-4 ระบบ ICT ไม่สามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ก�ำหนดรายการความเสีย่ ง
ปีงบประมาณ 2562 รวม 8 รายการ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(1) RES-1 ผลผลิ ต วิ จั ย และพั ฒ นาสร้ า ง
ผลกระทบต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
(2) RES-4 การเชือ่ มโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย
ไม่สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช.
(3) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม่สมั ฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(4) R E S - 6 อ ง ค ์ ก ร ป รั บ ตั ว ไ ม ่ ทั น ต ่ อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
(5) RES-7 การเตรียมก�ำลังคนเพื่อขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด

Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational

(6) REO-6 ไม่สามารถสร้างให้มีการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีด้วยกลไก/เครื่องมือด้าน
การเงิน (Tech Financing)
ความเสีย่ งทางด้านการเงิน (Financial Risk)
(7) REF-1 รายรับไม่เพียงพอต่อการด�ำเนิน
งานตามพันธกิจ
ความเสีย่ งทางด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
(8) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารกิจการ
หรือจากสื่อมวลชน
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การดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตข
ิ อ
้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
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ส�ำนักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
สวทช. มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยก�ำหนดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการ
ด�ำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้ง สวทช. ได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วน
กลางระดั บ กระทรวง (หนึ่ ง กระทรวงหนึ่ ง หน่ ว ยงาน
ต้นแบบ) ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2557-2559
ปีงบประมาณ 2561 สวทช. มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้
อาทิ ข้อมูลประกาศราคากลาง ประกวดราคา สอบราคา
รายชือ่ ผูช้ นะการเสนอราคา สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างราย
เดือน ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน และข้อมูล
ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย ที่ ใ ช้ เ งิ น งบประมาณ
เป็นต้น โดยมีสถิติการเข้าชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สวทช. ผ่านเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/th/
nstda-oic จ�ำนวน 3,202 ครั้ง และ (2) ให้บริการตอบ
ค�ำถามผ่าน info@nstda.or.th โดยให้บริการตอบค�ำถาม
แนะน�ำ และช่ ว ยค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ข้อมูลด้านการบริการ
ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ตลอดทั้งองค์ความรู้
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และความรู้ ในด้านต่าง ๆ
จ�ำนวน 78 ค�ำถาม จ�ำแนกเป็นประเภทค�ำถามได้ ดังนี้
วิจัยและพัฒนา จ�ำนวน 11 ค�ำถาม บริการวิเคราะห์/
ทดสอบ จ�ำนวน 7 ค�ำถาม พั ฒ นาธุ ร กิ จ /ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี/ปรึกษาอุตสาหกรรม/การขอรับรองธุรกิจ/ภาษี
300% จ�ำนวน 6 ค�ำถาม และอื่น ๆ เช่น อบรม สัมมนา
ฝึกงาน สมัครงาน ทุนวิจัย ระเบียบพัสดุ (จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคา) และบริการพื้นที่เช่า (key account)
จ�ำนวน 54 ค�ำถาม
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บทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จ�ำนวน 546 เรื่อง
บทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 546 เรื่อง

27.6%

Publications in
Top Journal Percentiles
Publications in
top 10% journals
by CiteScore Percentile

NSTDA
72.4%

Thailand 20.9%

12.4%
NSTDA
87.6%

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

Thailand 10.3%

ที่มา: ฐานข้อมูล SciVal ณ 4 ต.ค. 61

ล�ำดับ

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

1

3 Biotech

Effects of alkaline catalysts on acetone-based organosolv pretreatment of rice
straw

2

3 Biotech

Fractionation of lignocellulosic biopolymers from sugarcane bagasse using formic
acid-catalyzed organosolv process

3

AAPS PharmSciTech

Apoptosis Induction and Antimigratory Activity of Andrographolide Analog
(3A.1)-Incorporated Self-Assembled Nanoparticles in Cancer Cells

4

AAPS PharmSciTech

Development of Chitosan-Based pH-Sensitive Polymeric Micelles Containing
Curcumin for Colon-Targeted Drug Delivery

5

AAPS PharmSciTech

Dry Formulations Enhanced Mucoadhesive Properties and Reduced Cold Chain
Handing of Influenza Vaccines

6

ACS Applied Materials and
Interfaces

On the Role of Sulfur for the Selective Electrochemical Reduction of CO2 to
Formate on CuSx Catalysts

7

ACS Applied Materials and
Interfaces

Piezoelectric-Induced Triboelectric Hybrid Nanogenerators Based on the ZnO
Nanowire Layer Decorated on the Au/polydimethylsiloxane-Al Structure for
Enhanced Triboelectric Performance

8

ACS Inorganic Chemistry

Stabilization Mechanism of the Tetragonal Structure in a Hydrothermally
Synthesized BaTiO3 Nanocrystal

9

ACS Sensors

Dual-Analyte Fluorescent Sensor Based on [5]Helicene Derivative with Super Large
Stokes Shift for the Selective Determinations of Cu2+ or Zn2+ in Buffer Solutions
and Its Application in a Living Cell

10

ACS Sustainable Chemistry
and Engineering

Urethane-Linked Imidazole-Cellulose Microcrystals: Synthesis and Their Dual
Functions in Adsorption and Naked Eye Sensing with Colorimetric Enhancement
of Metal Ions

11

Acta Chiropterologica

The wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchannan, 1800) feeds
mainly on brown planthoppers in rice fields of central Thailand

12

Acta Materialia

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

13

Acta Physiologiae Plantarum

Proteomic analysis of drought-responsive proteins in rice reveals
photosynthesis-related adaptations to drought stress
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82

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง
2D Porous TiO2 Single-Crystalline Nanostructure Demonstrating High
Photo-Electrochemical Water Splitting Performance

14

Advanced Materials

15

Advanced Materials Interfaces Plasma Etched Nanosphere Conductivity Inverted Lithography (PENCIL): A Facile
Fabrication of Size Tunable Gold Disc Array on ITO Coated Glass

16

Advances in Materials Science Deproteinization of Nonammonia and Ammonia Natural Rubber Latices by
and Engineering
Ethylenediaminetetraacetic Acid

17

Advances in Materials Science Effects of Blend Ratio and SBR Type on Properties of Carbon Black-Filled and
and Engineering
Silica-Filled SBR/BR Tire Tread Compounds

18

AIDS Research and Human
Retroviruses

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

19

Allergy Asthma and
Immunology Research

Detecting Allergens From Black Tiger Shrimp Penaeus monodon That Can Bind
and Cross-link IgE by ELISA, Western Blot, and a Humanized Rat Basophilic
Leukemia Reporter Cell Line RS-ATL8

20

American Journal of Medical
Genetics Part A

Isolated dentinogenesis imperfecta with glass‐like enamel caused by COL1A2
mutation

21

Amphibia-Reptilia

Space fit for a king: spatial ecology of king cobras (Ophiophagus hannah) in
Sakaerat Biosphere Reserve, Northeastern Thailand

22

Analytica Chimica Acta

Electrochemical impedance-based DNA sensor using pyrrolidinyl peptide nucleic
acids for tuberculosis detection

23

Analytica Chimica Acta

Rapid screening drug susceptibility test in tuberculosis using sandwich
electrochemical immunosensor

24

Analytical chemistry

Highly Sensitive and Exceptionally Wide Dynamic Range Detection of Ammonia
Gas by Indium Hexacyanoferrate Nanoparticles Using FTIR Spectroscopy

25

Annals of Clinical Microbiology Overexpression of eis without a mutation in promoter region of amikacin-and
and Antimicrobials
kanamycin-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical strain

26

Annals of Laboratory Medicine Comparison of Four Human Papillomavirus Genotyping Methods: Next-generation
Sequencing, INNO-LiPA, Electrochemical DNA Chip, and Nested-PCR

27

Antimicrobial Agents and
Chemotherapy

In Vitro activity and MIC of sitafloxacin against multidrug-resistant and extensively
drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolated in Thailand

28

Antiviral therapy

Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to
pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study

29

Antiviral therapy

Association of vitamin-D-related genetic variations and treatment response to
pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B

30

Applied Biochemistry and
Biotechnology

Expression and Extracellular Secretion of Endo-glucanase and Xylanase by
Zymomonas mobilis

31

Applied Catalysis A: General

Carbon-doped boron nitride nanosheet as a promising metal-free catalyst for NO
reduction: DFT mechanistic study

32

Applied Catalysis A: General

Influence of silica sources on structural property and activity of Pd-supported on
mesoporous MCM-41 synthesized with an aid of microwave heating for partial
hydrogenation of soybean methyl esters

รายงานประจำ�ปี 2561

ล�ำดับ

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

33

Applied Clay Science

Controlled release studies of boron and zinc from layered double hydroxides as
the micronutrient hosts for agricultural application

34

Applied Surface Science

A novel catalyst of Ni hybridized with single-walled carbon nanohorns for
converting methyl levulinate to γ-valerolactone

35

Applied Surface Science

Conductive scanning probe microscopy of the semicontinuous gold film and its
SERS enhancement toward two-step photo-induced charge transfer and effect of
the supportive layer

36

Applied Surface Science

Rapid and simple preparation of rhodamine 6G loaded HY zeolite for highly
selective nitrite detection

37

Applied Surface Science

Roles of cobalt doping on ethanol-sensing mechanisms of flame-spray-made SnO2
nanoparticles−electrolytically exfoliated graphene interfaces

38

Applied Surface Science

Structural development of nanosilver on metal oxide nanofibrous membrane by
plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)

39

Aquaculture

A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early
mortality syndrome (EMS)

40

Aquaculture

Aurantiochytrium limacinum BCC52274 improves growth, hypo-salinity tolerance
and swimming strength of Penaeus vannamei post larvae

41

Aquaculture

Bioassay for spore polar tube extrusion of shrimp Enterocytozoon hepatopenaei
(EHP)

42

Aquaculture

Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA
clones in Sf9 cells and improved recovery of viral RNA with AZT treatment

43

Aquaculture

Distinctive histopathology of Spiroplasma eriocheiris infection in the giant river
prawn Macrobrachium rosenbergii

44

Aquaculture

In vitro neutralization of yellow head virus infection in shrimp using recombinant
PmYRP65 protein

45

Aquaculture

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

46

Aquaculture

PirA & B toxins discovered in archived shrimp pathogenic Vibrio campbellii
isolated long before EMS/AHPND outbreaks

47

Aquaculture

Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against acute
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)

48

Arabian Journal for Science
and Engineering

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

49

Archives of Agronomy and
Soil Science

Regulation of anthocyanin accumulation in rice (Oryza sativa L. subsp. indica)
using MgSO4 spraying and low temperature

50

Archives of Microbiology

Secretome profile analysis of multidrug-resistant, monodrug-resistant and
drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis

51

Archives of Oral Biology

Characterization of a bioactive Jagged1-coated polycaprolactone-based membrane
for guided tissue regeneration

52

Archives of Oral Biology

Diet-induced obesity, gut microbiota and bone, including alveolar bone loss

53

Archives of Virology

Characterization of influenza A virus pseudotyped with the spike protein of porcine
epidemic diarrhea virus
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ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

54

Archives of Virology

Identification and production of mouse scFv to specific epitope of enterovirus71
virion protein2 (VP2)

55

Archives of Virology

Interferon gamma induces cellular protein alteration and increases replication of
porcine circovirus type 2 in PK-15 cells

56

Archives of Virology

Vivo-morpholino oligomers strongly inhibit dengue virus replication and production

57

Asian Journal of Pharmaceuti- Preparation and characterization of nanoparticles from quaternized
cal Sciences
cyclodextrin-grafted chitosan associated with hyaluronic acid for cosmetics

58

Asian Pacific Journal of
Allergy and Immunology

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

59

Asian-Australasian Journal of
Animal Science

Monitoring of white striping and wooden breast cases and impacts on quality of
breast meat collected from commercial broilers (Gallus gallus)

60

Avian Pathology

Cross-protection conferred by immunization with an rOmpH-based intranasal fowl
cholera vaccine

61

Avian Research

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

62

Biochemical and Biophysical
Research Communications

Anticancer activity of arborinine from Glycosmis parva leaf extract in human
cervical cancer cells

63

BioEnergy Research

Characteristics of Lignin Extracted from Different Lignocellulosic Materials via
Organosolv Fractionation

64

Biological Research

Missing and overexpressing proteins in domestic cat oocytes following vitrification
and in vitro maturation as revealed by proteomic analysis

65

Biomed Research International A simple scatter reduction method in cone-beam computed tomography for dental
and maxillofacial applications based on Monte Carlo simulation

66

Biomed Research International Evolution of Therapeutic Antibodies, Influenza Virus Biology, Influenza, and
Influenza Immunotherapy

67

Biomed Research International Immune Escape Mechanisms and Future Prospects for Immunotherapy in
Neuroblastoma

68

BioMedical Engineering
OnLine

Comparison of EEG measurement of upper limb movement in motor imagery
training system

69

Bio-Medical Materials and
Engineering

Effects of polycaprolactone-biphasic calcium phosphate scaffolds on enhancing
growth and differentiation of osteoblasts

70

Bio-Medical Materials and
Engineering

In vivo biocompatibility and degradation of novel Polycaprolactone-Biphasic
Calcium phosphate scaffolds used as a bone substitute

71

Biomedicine and
Pharmacotherapy

Anthocyanin-rich Riceberry bran extract attenuates gentamicin-induced
hepatotoxicity by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis in rats

72

Biomedicine and
Pharmacotherapy

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

73

Bioresource Technology

Kinetics and thermodynamic analysis in one-pot pyrolysis of rice hull using
renewable calcium oxide based catalysts

74

Bioresource Technology

Production of d-xylonic acid using a non-recombinant Corynebacterium
glutamicum strain
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ชื่อเรื่อง

75

Bioresource Technology

Thermogravimetric kinetic modelling of in-situ catalytic pyrolytic conversion of rice
husk to bioenergy using rice hull ash catalyst

76

Bioscience Reports

Estrogen deprivation aggravates cardiac hypertrophy in non-obese type 2 diabetic
Goto-kakizaki (GK) rats

77

Biosensors and Bioelectronics Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a disposable paper-based
sensor using a cobalt phthalocyanine–ionic liquid–graphene composite

78

Biotechnol Biofuels

Metabolic engineering of Pichia pastoris for production of isobutanol and isobutyl
acetate

79

Biotropica

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

80

BMC Bioinformatics

SpirPep: an in silico digestion-based platform to assist bioactive peptides
discovery from a genome-wide database

81

BMC Gastroenterology

Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated
interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients

82

BMC Medical Genetics

Validation of genotype imputation in Southeast Asian populations and the effect of
single nucleotide polymorphism annotation on imputation outcome

83

BMC Oral Health

Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: a
case-control study

84

BMC Pediatrics

Predicting the severity of dengue fever in children on admission based on clinical
features and laboratory indicators: application of classification tree analysis

85

Breastfeeding Medicine

Previous Adolescent Pregnancy and Breastfeeding Does Not Negatively Affect
Bone Mineral Density at the Age of Peak Bone Mass

86

British Journal of Nutrition

Energy restriction combined with dipeptidyl peptidase-4 inhibitor exerts
neuroprotection in obese male rats

87

Carbohydrate Polymers

Cellulose ultrafine fibers embedded with titania particles as a high performance
and eco-friendly separator for lithium-ion batteries

88

Carbohydrate Polymers

One-pot, large-scale green synthesis of silver nanoparticles-chitosan with
enhanced antibacterial activity and low cytotoxicity

89

Cardiovascular Therapeutics

Comparisons of cardioprotective efficacy between fibroblast growth factor 21 and
dipeptidyl peptidase‐4 inhibitor in prediabetic rats

90

Cardiovascular Therapeutics

High‐dose Humanin analogue applied during ischemia exerts cardioprotection
against ischemia/reperfusion injury by reducing mitochondrial dysfunction

91

Catalysis Letters

Reduced Temperature Ammonia Decomposition Using Ni/Zr-Doped Al2O3 Catalyst

92

Catalysis Today

Profiling and catalytic upgrading of commercial palm oil-derived biodiesel fuels for
high-blend fuels

93

Cell Calcium

Early testosterone replacement attenuates intracellular calcium dyshomeostasis in
the heart of testosterone-deprived male rats

94

Cellulose Chemistry and
Technology

Chemical finishing of cotton fabric with silk fibroin and its properties

95

Ceramics International

Surface layer characterizations and sintering time effect on electrical and giant
dielectric properties of (In0.05Nb0.05)Ti0.9O2 ceramics
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ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

96

Chemical Communications

Li dopant induces moisture sensitive phase degradation of an all-inorganic
CsPbI2Br perovskite

97

Chemical Biology and Drug
Design

Novel bioactive peptides demonstrating anti‐dengue virus activity isolated from
the Asian medicinal plant Acacia Catechu

98

Chemical Engineering Science Development of a diffusion-limited shrinking particle model of cellulose dissolution
in a carbon dioxide switchable system

99

Chemical Engineering Science Effects of temperature on methanol adsorption on functionalized graphite:
Saturation of functional groups

100

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

101

Chemical Engineering Science Recent Membrane Developments for CO2 Separation and Capture

102

Chemical Papers

Efficient production of arachidonic acid of Mortierella sp. by solid-state
fermentation using combinatorial medium with spent mushroom substrate

103

Chemistry Central Journal

BODIPY dyads and triads: synthesis, optical, electrochemical and transistor
properties

104

Chemistry-A European Journal Conformational aspects in the design of inhibitors for serine hydroxymethyltransferase
(SHMT): biphenyl, aryl sulfonamide, and aryl sulfone motifs

105

ChemistrySelect

Aminoquinoline‐Salicylaldimine Dyads as Highly Selective Turn‐On Fluorescent
Sensors for Zinc (II) Ions

106

ChemMedChem

Novel Peroxides as Promising Anticancer Agents with Unexpected Depressed
Antimalarial Activity

107

ChemMedChem

Potent Inhibitors of Plasmodial Serine Hydroxymethyltransferase (SHMT) Featuring
a Spirocyclic Scaffold

108

Chemosphere

Use of aged sludge bioaugmentation in two-stage activated sludge system to
enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength
wastewater

109

ChemPhysChem

Origin of Nb2O5 Lewis Acid Catalysis for Activation of Carboxylic Acids in the
Presence of a Hard Base

110

Chiang Mai Journal of Science Simple ITO Surface Treatments Induced Better Performance for Low Cost Organic
Solar Cells

111

Chiang Mai Journal of Science Bifunctional Water-repellent and Flame-retardant Cotton Fabric Coated with Poly
(methylhydrogen siloxane) and Ammonium Phosphate

112

Chiang Mai Journal of Science Characteristics and flavor retention of structured emulsion from pomelo (Citrus
maxima) residue

113

Chiang Mai Journal of Science Characterization of Crystalline Structure and Thermostability of Debranched
Chickpea Starch-Lauric Acid Complexes Prepared Under Different Complexation
Conditions

114

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

115

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

116

Chiang Mai Journal of Science Disintegration Testing of Biodegradable Poly (L-lactide)/Thermoplastic
Polyurethane Melt Blended Films
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ชื่อเรื่อง

117

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

118

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

119

Chiang Mai Journal of Science Highly-sensitive and Selective Nitric Oxide Sensor Based on Electrolytically
Exfoliated Graphene/Flame-spay-made SnO2 Nanocomposite Films

120

Chiang Mai Journal of Science In Vitro Cultivation of Porcine Chondrocytes on Fully Surface-modified
Polycaprolactone Scaffold:Static versus Dynamic Cultures

121

Chiang Mai Journal of Science Investigation of Plasmodium vivax Rhomboid-like Protease 1 Compared to
Plasmodium falciparum Rhomboid Protease 1 in Erythrocytic Cycle

122

Chiang Mai Journal of Science Microstructure and Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Nanoplates Prepared by
Sol-gel Method

123

Chiang Mai Journal of Science Molecular Cloning and Sequencing of Raw Starch Degrading Gene from Laceyella
sacchari LP175 and Its Functional Expression in Escherichia coli

124

Chiang Mai Journal of Science Molecular Taxonomy and Characterization of Thermotolerant Komagataeibacter
Species for Bacterial Nanocellulose Production at High Temperatures

125

Chiang Mai Journal of Science Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High β-carotene Production in
Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample

126

Chiang Mai Journal of Science Preparation and properties of activated carbon from palm shell by potassium
hydroxide impregnation: effects of processing parameters

127

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

128

Chiang Mai Journal of Science Preparation of Crosslinked Poly (lactic acid-co-glycidyl methacrylate) Microspheres
by Phase Inversion Emulsification

129

Chiang Mai Journal of Science Process Optimization of Biomimetic Calcium Phosphate Coating on 3D Printed
Porous Polyethylene by Using Statistical Design of Experiment

130

Chiang Mai Journal of Science QTL mapping of pericarp thickness in immature and mature stages in Thai tropical
sweet corn (Zea mays var. saccharata)

131

Clinical Genetics

Distal renal tubular acidosis caused by tryptophan‐aspartate repeat domain 72
(WDR72) mutations

132

Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and
Engineering Aspects

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

133

Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces

Characterization of liposome-containing SPIONs conjugated with anti-CD20
developed as a novel theranostic agent for central nervous system lymphoma

134

Comparative Biochemistry and Characterization of transforming growth factor beta regulator 1-like and
Physiology Part B: Biochemistry association between its expression levels and growth of the giant tiger shrimp
and Molecular Biology
Penaeus monodon

135

Comparative Biochemistry and Isolation and expression analysis of Bystin 1 transcript and protein during ovarian
Physiology Part B: Biochemistry development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
and Molecular Biology
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ชื่อเรื่อง

136

Comparative Biochemistry and Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river
Physiology Part B: Biochemistry prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis
and Molecular Biology
after Aeromonas hydrophila infection

137

Concurrency and Computation: Comparative analysis of coprocessors
Practice and Experience

138

Crustaceana

Sex and burrow/chimney ownership affecting time allocation for surface activities
in Uca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae)

139

Crystal Growth and Design

Control of Polymorphism of Metal-Organic Frameworks Using Mixed-Metal
Approach

140

Current Medicinal Chemistry

The Influence of Obese Insulin-Resistance on the Outcome of the Ischemia/
Reperfusion Insult to the Heart

141

Dalton Transactions

Novel aminoalkyl tris-cyclometalated iridium complexes as cellular stains

142

Data in Brief

RNA sequencing data of Notch ligand treated human dental pulp cells

143

Desalination and Water
Treatment

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

144

Developmental and Compara- A cytosolic sensor, PmDDX41, mediates antiviral immune response in black tiger
tive Immunology
shrimp Penaeus monodon

145

Developmental and
Comparative Immunology

A novel white spot syndrome virus protein WSSV164 controls prophenoloxidases,
PmproPOs in shrimp melanization cascade

146

Developmental and
Comparative Immunology

Two host gut-derived lactic acid bacteria activate the proPO system and increase
resistance to an AHPND-causing strain of Vibrio parahaemolyticus in the shrimp
Litopenaeus vannamei

147

Electrocatalysis

Electrochemical Immunoassay for Salmonella Typhimurium Based on an
Immuno‐magnetic Redox Label

148

Electrochimica Acta

Ammonia strengthened graphene/CNT-wrapped polyaniline-nanofiber composites
loaded with palladium nanoparticles for coin cell supercapacitors

149

Emerging Infectious Diseases

Influenza A(H9N2) Virus, Myanmar, 2014–2015

150

Emerging Infectious Diseases

Outbreaks of Tilapia Lake Virus Infection, Thailand, 2015–2016

151

Emerging Infectious Diseases

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

152

Emerging Microbes and
Infections

Human transbodies that interfere with the functions of Ebola virus VP35 protein in
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Dynamic 2D self‐phase‐map Nyquist ghost correction for simultaneous
multi‐slice echo planar imaging

334

Magnetic Resonance Materials Anti-EpCAM scFv gadolinium chelate: a novel targeted MRI contrast agent for
in Physics, Biology and
imaging of colorectal cancer
Medicine

335

Malaria Journal

Prevalence of asymptomatic Plasmodium infections with sub-microscopic parasite
densities in the northwestern border of Thailand: a potential threat to malaria
elimination

336

Materials and Design

Improvement in melt flow property and flexibility of poly(l-lactide)-b-poly
(ethylene glycol)-b-poly(l-lactide) by chain extension reaction for potential use as
flexible bioplastics

337

Materials Chemistry and
Physics

Improved CeCuOx catalysts for toluene oxidation prepared by aqueous cationic
surfactant precipitation method

338

Materials Chemistry and
Physics

Insights into binding mechanism of silver/titanium dioxide composites for
enhanced elemental mercury capture

339

Materials Research Express

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

340

Materials Research Express

Melamine-formaldehyde microcapsules filled sappan dye modified polypropylene
composites: encapsulation and thermal properties

341

Materials Science and
Engineering: A

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

342

Materials Science and
Engineering: C

Antiviral activity of multifunctional composite based on TiO2-modified hydroxyapatite

343

Mathematical Biosciences

An elastic model of DNA under thermal induced stress

344

Menopause-The Journal of
The North American
Menopause Society

Estrogen and DPP-4 inhibitor share similar efficacy in reducing brain pathology
caused by cardiac ischemia-reperfusion injury in both lean and obese
estrogen-deprived rats

345

Microbes and Infection

Analysis of anti-zika virus antibodies in the Thai population.

346

Microbes and Infection

Measles-derived vaccines to prevent emerging viral diseases

347

Microbial Pathogenesis

Evaluation of antibacterial potential of mangrove sediment-derived actinomycetes

348

Microbial Pathogenesis

Histopathology and culturable bacteria associated with “big belly” and “skin
nodule” syndromes in ornamental Siamese fighting fish, Betta splendens

349

MicrobiologyOpen

Dynamics of coral-associated microbiomes during a thermal bleaching event

350

Microchimica Acta

A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for
voltammetric determination of nitrofurantoin
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351

Micromachines

The Viability of Single Cancer Cells after Exposure to Hydrodynamic Shear
Stresses in a Spiral Microchannel: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model

352

Microscopy and Microanalysis Scanning Electron Microscopy (SEM) Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
Mapping and In-situ Observation of Carbonization of Culms of Bambusa Multiplex

353

Microscopy Research and
Technique

Structural investigations on green culms and charcoal of Bambusa multiplex

354

Mitochondrion

Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction initiated by
oxidative stress by decreasing complex I activity

355

Mobile Information Systems

Robust System Design Using BILP for Wireless Indoor Positioning Systems

356

Molecular Nutrition and Food
Research

β‐Cryptoxanthin exerts greater cardioprotective effects on cardiac ischemia‐
reperfusion injury than astaxanthin by attenuating mitochondrial dysfunction in
mice

357

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

358

Molecular Biology Reports

Hac1 function revealed by the protein expression profile of a OtHAC1 mutant of
thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica

359

Molecular Breeding

Candidate genes and molecular markers associated with brown planthopper
(Nilaparvata lugens Stål) resistance in rice cultivar Rathu Heenati

360

Molecular Ecology

A genome scan of diversifying selection in Ophiocordy ceps zombie‐ant fungi
suggests a role for enterotoxins in co‐evolution and host specificity

361

Molecular Therapy Nucleic
Acids

Thermoresponsive Bacteriophage Nanocarrier as a Gene Delivery Vector Targeted
to the Gastrointestinal Tract

362

Molecules

A novel antibiotic mechanism of L-cyclopropylalanine blocking the biosynthetic
pathway of essential amino acid L-leucine

363

MycoKeys

New nematicidal and antimicrobial secondary metabolites from a new species in
the new genus, Pseudobambusicola thailandica

364

Mycologia

Disentangling cryptic species with isaria-like morphs in Cordycipitaceae

365

Mycological Progress

Cryptic species within Ophiocordyceps myrmecophila complex on formicine ants
from Thailand

366

Mycological Progress

Studies on the biologically active secondary metabolites of the new spider
parasitic fungus Gibellula gamsii

367

Mycoscience

Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and
Nymphaea stellata

368

Nanomedicine: Nanotechnology, Paper-based immunosensor with signal amplification by enzyme-labeled
Biology and Medicine
anti-p16INK4a multifunctionalized gold nanoparticles for cervical cancer screening

369

Nanoscale

Coke-resistant defect-confined Ni-based nanosheet-like catalysts derived from
halloysites for CO2 reforming of methane

370

Nanoscale

Zwitterionic peptide-capped gold nanoparticles for colorimetric detection of Ni2+

371

Nanotechnology

Top-down and sensitive indium oxide nanoribbon field effect transistor biosensor
chips integrated with on-chip gate electrodes toward point of care applications

372

Natural Product Research

Lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the basidiomycete
Ganoderma australe
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373

Natural Product Research

Maleic anhydride and chromone derivatives from the endophytic fungus BCC
54265 (Botryosphaeriaceae)

374

Natural Product Research.
Formerly Natural Product
Letters

Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea rhodomycinica
NR4-ASC07T

375

Nature Immunology

Germline bias dictates cross-serotype reactivity in a common dengue-virusspecific CD8+ T cell response

376

NeuroImage

Quantitative susceptibility mapping using deep neural network: QSMnet

377

Neuroscience Letters

Hyperglycemia induced the Alzheimer’s proteins and promoted loss of synaptic
proteins in advanced-age female Goto-Kakizaki (GK) rats

378

New Journal of Chemistry

Catalytic reduction mechanism of deoxygenation of NO via the CO-reaction
pathway using nanoalloy Ag7Au6 clusters: density functional theory investigation

379

New Journal of Chemistry

Colorimetric and fluorescent sensing of a new FRET system via [5]helicene and
rhodamine 6G for Hg2+ detection

380

New Journal of Chemistry

Novel Cu2+-specific “Turn-ON” fluorescent probe based on [5]helicene with very
large Stokes shift and its potential application in living cells

381

Notulae Botanicae Horti
Agrobotanici Cluj-Napoca

Influence of Different Encapsulation Types of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on
Physiological Adaptation and Growth Promotion of Maize (Zea mays L.) Subjected
to Water Deficit

382

Notulae Botanicae Horti
Agrobotanici Cluj-Napoca

Physiological Responses under Drought Stress of Improved Drought-Tolerant Rice
Lines and their Parents

383

Odontology

The effect of iloprost on cell proliferation and angiogenesis-related gene
expression in human periodontal ligament cells

384

Optical Materials

Highly biocompatible yogurt-derived carbon dots as multipurpose sensors for
detection of formic acid vapor and metal ions

385

Optics and Laser Technology

Excitation of multi-order guided mode resonance for multiple color fluorescence
enhancement

386

Optik

Less-visible contrast enhancement based on the human visual perception

387

Organic Electronics

Improvement of photovoltaic performance of polymer and fullerene based bulk
heterojunction solar cells prepared by the combination of directional solidification
and convective deposition techniques

388

Organic Electronics

Solution processed blue-emitting and hole-transporting materials from
truxene-carbazole-pyrene triads

389

Packaging Technology and
Science

Effect of biaxial‐simultaneous stretching conditions on OTR and CO2 permeation
of CO2 laser perforated poly(lactic acid) film

390

Pakistan Journal of Botany

Influence of zinc, copper and manganese on dry matter yield and physiological
traits of three cassava genotypes grown on soil micronutrient deficiencies

391

Parasites and Vectors

Identification, characterization and heparin binding capacity of a spore-wall,
virulence protein from the shrimp microsporidian, Enterocytozoon hepatopenaei
(EHP)

392

Parasitology Intermational

Characterization of Plasmodium knowlesi dihydrofolate reductase-thymidylate
synthase and sensitivity to antifolates
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393

Parkinsonism Relat Disord.

Rotigotine for nocturnal hypokinesia in Parkinson’s disease: Quantitative analysis
of efficacy from a randomized, placebo-controlled trial using an axial inertial
sensor

394

Pediatric Surgery International Elevated serum heat shock protein 70 and liver stiffness reflect hepatic
dysfunction and severity in postoperative biliary atresia

395

Pediatrics International

Effectiveness of neurofeedback versus medication for attention-deficit/hyperactivity
disorder

396

PeerJ

Antibodies to Bordetella pertussis antigens in maternal and cord blood pairs: a
Thai cohort study

397

PeerJ

Comparison of gene expression profiles between human erythroid cells derived
from fetal liver and adult peripheral blood

398

PeerJ

Comparison of human papillomavirus (HPV) detection in urine and cervical swab
samples using the HPV GenoArray Diagnostic assay

399

PeerJ

Diversity of bacterial communities on the facial skin of different age-group Thai
males

400

PeerJ

HCV core antigen is an alternative marker to HCV RNA for evaluating active HCV
infection: implications for improved diagnostic option in an era of affordable DAAs

401

PeerJ

Metal complexation by histidine-rich peptides confers protective roles against
cadmium stress in Escherichia coli as revealed by proteomics analysis

402

PeerJ

Respiratory syncytial virus genotypes NA1, ON1, and BA9 are prevalent in
Thailand, 2012–2015

403

Persoonia

Fungal Planet description sheets: 625–715

404

Photochemical and
Photobiological Sciences

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

405

Photosynthetica

Seasonal variation in photosynthesis performance of cassava at two different
growth stages under irrigated and rain-fed conditions in a tropical savanna climate

406

Physical Chemistry Chemical
Physics

Influence of hydrogen spillover on Pt-decorated carbon nanocones for enhancing
hydrogen storage capacity: A DFT mechanistic study

407

Physical Chemistry Chemical
Physics

Enhancement of the selectivity of MXenes (M2C, M = Ti, V, Nb, Mo) via
oxygen-functionalization: promising materials for gas-sensing and -separation

408

Physica Status Solidi

Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed‐Aerosol
CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals

409

Physical Communication

Performance of a frequency-domain OFDM-frame detector

410

Physiological Research

Liraglutide Preserves Intracellular Calcium Handling in Isolated Murine Myocytes
Exposed to Oxidative Stress

411

Phytochemistry

Antimicrobial activity and cytotoxicity of xanthoquinodin analogs from the fungus
Cytospora eugeniae BCC42696

412

Phytochemistry

Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp. PSU-H41, an
endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf

413

Phytochemistry

γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus
sclerotiorum PSU-RSPG178
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414

Phytochemistry Letters

Antagonistic metabolites produced by the fungus Curvularia sp. BCC52426
against Aspergillus sp. BCC51998

415

Phytochemistry Letters

Anthrone derivatives from the terrestrial actinomycete, Actinomadura sp.
BCC47066

416

Phytochemistry Letters

Bioactive hydroanthraquinones from endophytic fungus Nigrospora sp. BCC 47789

417

Phytochemistry Letters

Carboline alkaloids and isocoumarins from the wasp pathogenic fungus
Ophiocordyceps sphecocephala BCC 2661

418

Phytochemistry Letters

Curvularin derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus polyporicola
PSU-RSPG187

419

Phytochemistry Letters

Cytosporone derivatives from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-H188

420

Phytochemistry Letters

Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1
analogues

421

Phytomedicine

Riceberry bran extract prevents renal dysfunction and impaired renal organic anion
transporter 3 (Oat3) function by modulating the PKC/Nrf2 pathway in
gentamicin-induced nephrotoxicity in rats

422

Phytopathology

In Silico Analyses of Rice Thionin genes and the Antimicrobial Activity of
OsTHION15 against Phytopathogens

423

Phytotaxa

Laurobasidiaceae fam. nov. (Exobasidiales, Basidiomycota), a new family for fungi
causing galls with aerial root-like outgrowths, with a new record from Thailand of
Laurobasidium hachijoense on a new host, Cinnamomum subavenium

424

Plant Foods for Human
Nutrition

Potential prebiotic oligosaccharide mixtures from acidic hydrolysis of rice bran and
cassava pulp

425

Plant Physiology and
Biochemistry

The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor
genes in durian pulp during ripening

426

Plant Production Science

Application of infrared thermography to assess cassava physiology under water
deficit condition

427

Plant Production Science

Functional roles of root plasticity and its contribution to water uptake and dry
matter production of CSSLs with the genetic background of KDML105 under soil
moisture fluctuation

428

PLoS One

Assessment of hepatitis C virus infection in two adjacent Thai provinces with
drastically different seroprevalence

429

PLoS One

Correction of vitamin D deficiency facilitated suppression of IP-10 and DPP IV
levels in patients with chronic hepatitis C: A randomised double-blinded,
placebo-control trial

430

PLoS One

Different megafauna vary in their seed dispersal effectiveness of the megafaunal
fruit Platymitra macrocarpa (Annonaceae)

431

PLoS One

Evolution of the neuraminidase gene of seasonal influenza A and B viruses in
Thailand between 2010 and 2015

432

PLoS One

Genetic and antigenic divergence in the influenza A(H3N2) virus circulating
between 2016 and 2017 in Thailand
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433

PLoS One

Genetic variation in the vitamin D pathway CYP2R1 gene predicts sustained
HBeAg seroconversion in chronic hepatitis B patients treated with pegylated
interferon: A multicenter study

434

PLoS One

Glutathionylation of dengue and Zika NS5 proteins affects guanylyltransferase and
RNA dependent RNA polymerase activities

435

PLoS One

Human enteroviruses associated with and without diarrhea in Thailand between
2010 and 2016

436

PLoS One

Immunotherapeutic efficacy of liposome-encapsulated refined allergen vaccines
against Dermatophagoides pteronyssinus allergy

437

PLoS One

Investigation of FoxO3 dynamics during erythroblast development in β-thalassemia
major

438

PLoS One

Multi-color fluorescent reporter dengue viruses with improved stability for analysis
of a multi-virus infection

439

PLoS One

Neuraminidase inhibitor susceptibility and neuraminidase enzyme kinetics of
human influenza A and B viruses circulating in Thailand in 2010–2015

440

PLoS One

Proteomic analysis of canine oral tumor tissues using MALDI-TOF mass
spectrometry and in-gel digestion coupled with mass spectrometry (GeLC MS/MS)
approaches

441

PLoS One

RNAi screen reveals a role of SPHK2 in dengue virus–mediated apoptosis in
hepatic cell lines

442

PLoS One

Seroprevalence of antibodies to dengue and chikungunya viruses in Thailand

443

PLoS One

Using dynamic Brownian Bridge Movement Models to identify home range size
and movement patterns in king cobras

444

Polymer Engineering and
Science

Cure retardation of peroxide‐cured silica filled natural rubber influenced by
organosilane

445

Polymer for Advanced
technologies

Chemomechanical and morphological properties with proliferation of keratinocyte
cells of electrospun poyhydroxyalkanoate fibers incorporated with essential oil

446

Prenatal Diagnosis

Fetal isovolumetric time intervals as a marker of abnormal cardiac function in fetal
anemia from homozygous alpha thalassemia‐1 disease

447

Preparative Biochemistry and
Biotechnology

Photoautotrophic cultivating options of freshwater green microalgal Chlorococcum
humicola for biomass and carotenoid production

448

Probiotics and Antimicrobial
Proteins

Characterization and Antibacterial Activity Against Helicobacter pylori of Lactic
Acid Bacteria Isolated from Thai Fermented Rice Noodle

449

Production and Operations
Management

Using contingent markdown with reservation to profit from strategic consumer
behavior

450

Protein Expression and
Purification

Purification, characterization, and stabilization of alcohol oxidase from Ogataea
thermomethanolica

451

Proteomics Clinical
Applications

Ubiquitin‐Conjugating Enzyme E2 L3 is Downregulated by the Chikungunya Virus
nsP2 Protease

452

Protoplasma

Isolation, expression, and functional analysis of developmentally regulated plasma
membrane polypeptide 1 (DREPP1) in Sporobolus virginicus grown under alkali
salt stress
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453

Radio Science

Automatic Detection and Classification of Buried Objects Using Ground‐
Penetrating Radar for Counter‐Improvised Explosive Devices

454

Radioengineering

Tuning range and power handling analysis of DTC-based matching networks for
reconfigurable high power RF circuits

455

Prenatal Diagnosis

Assessing the distribution, roosting site characteristics, and population of Pteropus
lylei in Thailand

456

Rare Metals

Mechanical properties of squeeze-cast Al–7Si–0.3Mg alloys with Sc-modified
Fe-rich intermetallic compounds

457

Renewable Energy

A model of Thai’s sky luminance distribution based on reduced CIE standard sky
types

458

Reproduction

Dynamics of fatty acid regulatory genes during ovarian development in Penaeus
monodon

459

Results in Physics

Structural characterization of cerium-doped hydroxyapatite nanoparticles
synthesized by an ultrasonic-assisted sol-gel technique

460

Rheologica Acta

Wall slip and multi-tier yielding in capillary suspensions

461

Rice Science

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

462

Royal Society Open Science

Preparation of Surlyn films reinforced with cellulose nanofibres and feasibility of
applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation

463

RSC Advances

Silicon-coordinated nitrogen-doped graphene as a promising metal-free catalyst
for N2O reduction by CO: a theoretical study

464

RSC Advances

Structural and metabolic adaptation of cellulolytic microcosm in co-digested
Napier grass-swine manure and its application in enhancing thermophilic biogas
production

465

RSC Advances

A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT:PSS
nanocomposite for selective electrochemical detection of dopamine

466

RSC Advances

An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a
graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode

467

RSC Advances

Chitosan-based self-assembled nanocarriers coordinated to cisplatin for cancer
treatment

468

RSC Advances

Enrichment of human Vγ9Vδ2 T lymphocytes by magnetic poly(divinylbenzeneco-glycidyl methacrylate) colloidal particles conjugated with specific antibody

469

RSC Advances

Mechanically robust, multifunctional and nanofibrous membranes for tuberculosis
elimination

470

RSC Advances

Optimization of a minimal synergistic enzyme system for hydrolysis of raw
cassava pulp

471

RSC Advances

The effect of co-sensitization methods between N719 and boron dipyrromethene
triads on dye-sensitized solar cell performance

472

Rubber Chemistry and
Technology

Effects of mixing parameters and their interactions on properties of carbon black
filled styrene-butadiene rubber
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473

ScienceAsia

Photosynthetic abilities, light response, and stomatal function in six agroforestry
species, Dipterocarpus tuberculatus, D. alatus, Eucalyptus camaldulensis, Hevea
brasiliensis, Colocasia gigantea, and C. esculenta in responses to water deficit

474

Science of the Total
Environment

Assessment of ecosystem productivity damage due to land use

475

Science of the Total
Environment

Enhanced micropollutant biodegradation and assessment of nitrous oxide
concentration reduction in wastewater treated by acclimatized sludge
bioaugmentation

476

Scientific Reports

Glutathione S-transferase (GST) of American Cockroach, Periplaneta americana:
Classes, Isoforms, and Allergenicity

477

Scientific Reports

Human single chain-transbodies that bound to domain-I of non-structural protein
5A (NS5A) of hepatitis C virus

478

Scientia Horticulturae

Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of
2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)

479

Scientific Reports

Comparative whole-genome sequence analysis of Mycobacterium tuberculosis
isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients

480

Scientific Reports

DPP-4 Inhibitor and Estrogen Share Similar Efficacy Against Cardiac IschemicReperfusion Injury in Obese-Insulin Resistant and Estrogen-Deprived Female Rats

481

Scientific Reports

Ethanol as an electrolyte additive for alkaline zinc-air flow batteries

482

Scientific Reports

Evidence for host-bacterial co-evolution via genome sequence analysis of 480
Thai Mycobacterium tuberculosis lineage 1 isolates

483

Scientific Reports

Li2MnO3 domain size and current rate dependence on the electrochemical
properties of 0.5Li2MnO3·0.5LiCoO2 cathode material

484

Scientific Reports

Magnetic Nanoparticle-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as a Novel
Bioelectrode for Mediatorless-Membraneless Glucose Enzymatic Biofuel Cells

485

Scientific Reports

Modeling and optimization of thermal conductivity and viscosity of MnFe2O4
nanofluid under magnetic field using an ANN

486

Scientific Reports

Molecular dynamics exploration of poration and leaking caused by Kalata B1 in
HIV-infected cell membrane compared to host and HIV membranes

487

Scientific Reports

Nanocarrier-mediated delivery of α-mangostin for non-surgical castration of male
animals

488

Scientific Reports

Oxidized Carbon Black: Preparation, Characterization and Application in Antibody
Delivery across Cell Membrane

489

Scientific Reports

Prediction of cassava protein interactome based on interolog method

490

Scientific Reports

Probing the Phylogenomics and Putative Pathogenicity Genes of Pythium
insidiosum by Oomycete Genome Analyses

491

Scientific Reports

Restoring the impaired cardiac calcium homeostasis and cardiac function in iron
overload rats by the combined deferiprone and N-acetyl cysteine

492

Scientific Reports

The additive effects of atorvastatin and insulin on renal function and renal organic
anion transporter 3 function in diabetic rats
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493

Scientific Reports

Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps
militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysis

494

Scientific Reports

Vitamin D supplementation improves serum markers associated with hepatic
fibrogenesis in chronic hepatitis C patients: A randomized, double-blind,
placebo-controlled study

495

Scientific Reports

Water-Soluble Metalated Covalent Organic Nanobelts with Improved Bioavailability
for Protein Transportation

496

Sensors

Coumarin Probe for Selective Detection of Fluoride Ions in Aqueous Solution and
Its Bioimaging in Live Cells

497

Sensors

Verifying safety messages using relative-time and zone priority in vehicular ad hoc
networks

498

Sensors and Actuators B:
Chemical

Gold nanorods enhanced resonance Rayleigh scattering for detection of Hg2+ by
in-situ mixing with single-stranded DNA

499

Sensors and Actuators B:
Chemical

“Turn-ON” [5]helicene-based fluorescence sensor with very large Stokes shift for
highly selective detection of Ag+ and AgNPs

500

Sensors and Actuators B:
Chemical

H2S sensing characteristics of Ni-doped CaCu3Ti4O12 films synthesized by a sol-gel
method

501

Sensors and Actuators B:
Chemical

Highly selective sub–10 ppm H2S gas sensors based on Ag-doped CaCu3Ti4O12
films

502

Sensors and Actuators B:
Chemical

Highly sensitive acetone sensors based on flame-spray-made La2O3-doped SnO2
nanoparticulate thick films

503

Sensors and Actuators B:
Chemical

Highly sensitive and selective detection of ethanol vapor using flame-spray-made
CeOx-doped SnO2 nanoparticulate thick films

504

Sensors and Actuators B:
Chemical

Investigation of silver nanorods as reusable SERS-active substrates for trace level
detection of 2-MIB volatile organic compound

505

Solid State Ionics

Electrodeposition of MnO2 on polypyrrole-coated stainless steel to enhance
electrochemical activities in microbial fuel cells

506

Solid State Ionics

Probing mechanisms for microbial extracellular electron transfer (EET) using
electrochemical and microscopic characterisations

507

Solid-State Electronics

Hybrid solar cells composed of perovskite and polymer photovoltaic structures

508

Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular
Spectroscopy

Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)
reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based approaches

509

Starch - Stärke

Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of
Different Amylose Rice Starches

510

Starch - Stärke

Pullulanase Debranching of Various Starches Upgrades the Crystalline Structure
and Thermostability of Starch‐Lauric Acid Complexes

511

Starch - Stärke

Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose Contents

512

Studies in Mycology

Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2

513

Studies in Mycology

Novel and interesting Ophiocordyceps spp. (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales)
with superficial perithecia from Thailand
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514

Surface Review and Letters

Growth Time Dependence on Photoelectrochemical Property of ZnO Nanorods
Prepared by Hydrothermal Synthesis

515

Surface Review and Letters

Reusability of sers-active surfaces based on gold-decorated hexagonal ZnO
Nanorod used zinc sheet as template

516

Synlett

A Novel 18F-Labeling Method for the Synthesis of [18F]-Piperidine-Containing
Ligands as Potential PET Radiotracers for σ Receptors

517

Synthesis-Stuttgart

An Efficient One-Step Synthesis of Dihydroquinoline and Its Application as a
Fluorescence Sensor for Selective Detection of Copper (II)

518

Talanta

Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection

519

Talanta

Simple and selective paper-based colorimetric sensor for determination of chloride
ion in environmental samples using label-free silver nanoprisms

520

Telecommunication Systems

Novel signal reproduction technique for improvement of UMTS/WCDMA
communication jamming

521

Tetrahedron Letters

Bioactive compounds from the scale insect fungus Conoideocrella tenuis BCC
44534

522

Tetrahedron Letters

Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum
PSU-PSF14

523

Tetrahedron Letters

Diphenyl ethers and indanones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis
PSU-RSPG204

524

Tetrahedron Letters

Diverted total synthesis of melodorinol analogues and evaluation of their cytotoxicity

525

Tetrahedron Letters

N-Bromosuccinimide mediated synthesis of triazatruxenes from indoles

526

Tetrahedron Letters

Pyridone alkaloids from the scale-insect pathogenic fungus Hypocrella discoidea
BCC 71382

527

The Energy Journal

Comparative techno-economic assessment and environmental impacts of rice
husk-to-fuel conversion technologies

528

The Journal of Dermatology

Methotrexate, but not narrowband ultraviolet B radiation, suppresses
interleukin‐33 mRNA levels in psoriatic plaques and protein levels in serum of
patients with psoriasis

529

The Journal of Physical
Chemistry C

Theoretical Insight into Catalytic Propane Dehydrogenation on Ni(111)

530

The Southeast Asian Journal
of Tropical Medicine and
Public Health

Distinct dimer interface of Plasmodium falciparum thymidylate synthase:
implication for species-specific antimalarial drug design

531

Theoretical Biology and
Medical Modelling

Development of mathematical models for investigating the transmission dynamics
of Zika virus disease

532

Theriogenology

Formulation, physical, in vitro and ex vivo evaluation of nanomedicine-based
chemosterilant for non-surgical castration of male animals

533

Toxicology and Applied
Pharmacology

SGLT2-inhibitor and DPP-4 inhibitor improve brain function via attenuating
mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, and apoptosis in
HFD-induced obese rats
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ล�ำดับ

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

534

Toxicon

Analysis of snake venom metalloproteinases from Myanmar Russell’s viper
transcriptome

535

Transplant Infectious Disease

Viral‐specific T‐cell response in hemorrhagic cystitis after haploidentical donor
stem cell transplantation

536

Tuberculosis

Tuberculosis Determination Using SERS and Chemometric Methods

537

Tumor Biology

Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of
its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma

538

Turkish Journal of Fisheries
and Aquatic Sciences

Piper betle leaf extract inhibits multiple aquatic bacterial pathogens and in vivo
Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia

539

Virology

The avian influenza virus PA segment mediates strain-specific antagonism of
BST-2/tetherin

540

Virus Research

Coat protein complex I facilitates dengue virus production

541

Virus Research

Drug repurposing of quinine as antiviral against dengue virus infection

542

VirusDisease

High prevalence of coxsackievirus A2 in children with herpangina in Thailand in
2015

543

Viruses

The Accessory Protein ORF3 Contributes to Porcine Epidemic Diarrhea Virus
Replication by Direct Binding to the Spike Protein

544

Waste and Biomass
Valorization

Analysis of an Ionic Liquid and Salt Tolerant Microbial Consortium Which Is Useful
for Enhancement of Enzymatic Hydrolysis and Biogas Production

545

World Journal of Hepatology

Low bone mineral density and the severity of cholestasis in biliary atresia

546

Zootaxa

Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium suphanense sp. nov.
(Decapoda: Palaemonidae) from Thailand

108 รายงานประจำ�ปี 2561

ทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 383 ค�ำขอ

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร จ�ำนวน 188 ค�ำขอ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 143 ค�ำขอ
วันยื่นค�ำขอ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อการประดิษฐ์

27 เมษายน 2558

1501002298 การเพิ่มความสามารถการละลายน�้ำของยาในกลุ่ม NSAIDs โดยตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาด

18 สิงหาคม 2560

1701004657 อุปกรณ์ติดตามต�ำแหน่งการก้มศรีษะส�ำหรับผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดจอประสาทตาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใส่แก๊สในลูกตา

5 กันยายน 2560

1701005062 แผ่นเส้นใยธรรมชาติปลอดเชื้อและกรรมวิธีการผลิตแผ่นเส้นใย

3 ตุลาคม 2560

1701005937 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นหยาบสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง

6 ตุลาคม 2560

1701005994 ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบส�ำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของพันธุพ์ ริกและกระบวนการตรวจสอบนัน้

12 ตุลาคม 2560

1701006163 กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟ้ฟ้าส่วนบนส�ำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized
solar cell)

18 ตุลาคม 2560

1701006239 คอนเดนเซอร์ทรงกระบอกสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง

24 ตุลาคม 2560

1701006347 สารผสมที่อยู่ในรูปอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าต่อมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่ระบบประสาท
ส่วนกลางและกรรมวิธีการเตรียมของผสมนั้น

25 ตุลาคม 2560

1701006382 สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�ำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ที่ประกอบด้วยทองแดงคีเลตสังเคราะห์

3 พฤศจิกายน 2560

1701006535 ระบบและวิธีการประมาณค่ารายได้และหนี้ครัวเรือนจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร

3 พฤศจิกายน 2560

1701006527 กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรแบบกึ่งแห้งด้วยแซนแทนกัมร่วมกับความร้อน

27 พฤศจิกายน 2560

1701006999 อีวาโปเรเตอร์สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง

8 ธันวาคม 2560

1701007298 วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าไมโครหรือนาโนอาร์เรย์

13 ธันวาคม 2560

1701007416 กรรมวิธีการเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติที่มีรูพรุนจากพอลิ(เอสเตอร์ เอไมด์)
ที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้งานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

22 ธันวาคม 2560

1701007668 เครื่องจ่ายก�ำลังงานส�ำหรับทรานสดิวเซอร์ที่มีการปรับจูนความถี่อัตโนมัติและวิธีการส�ำหรับ
ขับทรานสดิวเซอร์ที่มีการปรับจูนความถี่อัตโนมัติ

26 ธันวาคม 2560

1701007775 แบคเทอริโอเฟจดัดแปลงพันธุกรรม

5 มกราคม 2561

1801000122 ชุดทดสอบรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเกรดสูงและมะเร็งปากมดลูกโดยใช้เมทิลเลชั่นที่
ต�ำแหน่ง ซีจี 109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH)

12 มกราคม 2561

1801000232 โปรโมเตอร์ของยูซิกซ์อาร์เอ็นเอโพลีเมอเรสชนิดที่ 3 ส�ำหรับใช้ ในระบบคริสเปอร์-แคสไนน์ของ
เชื้อรา

26 มกราคม 2561

1801000522 ระบบช่วยติดต่อสื่อสารทางไกลส�ำหรับผู้พิการทางสมอง

31 มกราคม 2561

1801000629 เครื่องสร้างแรงเฉือนต่อเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยการไหลเชิงมุมของของไหล

16 กุมภาพันธ์ 2561

1801000938 โฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุอยู่ภายในโพรงเปิดและกรรมวิธีผลิตโฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุ
อยู่ภายในโพรงเปิดดังกล่าว
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23 กุมภาพันธ์ 2561

1801001076 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�ำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปในไมโทคอนเดรียที่ใช้ ใน
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาและกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว

2 มีนาคม 2561

1801001291 ระบบและวิธีการช่วยเรียงอักขระไทยเป็นค�ำที่มีความหมายส�ำหรับผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้

2 มีนาคม 2561

1801001292 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�ำเพาะส�ำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของพันธุ์แตงเทศและ
กระบวนการตรวจสอบนั้น

2 มีนาคม 2561

1801001293 องค์ประกอบนาโนวัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมคอลัมนาริสในปลาและกรรมวิธีการเตรียม
นาโนวัคซีนดังกล่าว

9 มีนาคม 2561

1801001451 ระบบแนะน�ำการจัดชุดสินค้าด้วยการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูงและวิธีการดังกล่าว

13 มีนาคม 2561

1801001505 ชุดทดสอบเพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยโดยใช้องค์ประกอบของ
สัญญาณเสียงพูด

13 มีนาคม 2561

1801001504 ชุดทดสอบเพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยโดยใช้ลักษณะ
การใช้ค�ำในภาษาไทย

30 มีนาคม 2561

1801001976 วิธีการจ�ำลองสัดส่วนรูปร่างมนุษย์ด้วยน�้ำหนักและส่วนสูง

27 เมษายน 2561

1801002502 ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคสครับไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (multiplex PCR)

27 เมษายน 2561

1801002507 เซ็นเซอร์ทางเคมีส�ำหรับตรวจจับไอออนฟลูออไรด์ที่ได้จากอนุพันธ์ของคูมาริน

4 พฤษภาคม 2561

1801002662 ระบบประมวลผลพฤติกรรมบุคคลและกระบวนการดังกล่าว

4 พฤษภาคม 2561

1801002659 ระบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและจ�ำแนกพันธุ์ข้าวแบบไม่ท�ำลาย

11 พฤษภาคม 2561

1801002790 ระบบคัดกรองและซ่อมแซมข้อมูลเชิงพื้นที่แบบมีการแบ่งล�ำดับชั้นและวิธีการดังกล่าว

25 พฤษภาคม 2561

1801003054 สูตรแคปซูลอัลจิเนตและกรรมวิธีการผลิต

1 มิถุนายน 2561

1801003217 กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโปร่งแสงโดยปราศจากแม่พิมพ์

1 มิถุนายน 2561

1801003218 กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ โดยใช้วัสดุคาร์บอน

15 มิถุนายน 2561

1801003523 ระบบก�ำหนดจ�ำนวนรอบของการสแกนถ่ายภาพของเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และวิธกี ารดังกล่าว

22 มิถุนายน 2561

1801003736 กระบวนการเตรียมวัสดุซเี มนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตทีส่ ามารถควบคุมเวลาในการเซ็ทตัวได้

29 มิถุนายน 2561

1801003954 ระบบทวนสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่าย

29 มิถุนายน 2561

1801003951 เครื่องบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยวส�ำหรับสกัดน�้ำมันจากเนื้อปาล์มตัวอย่าง

29 มิถุนายน 2561

1801003952 วิธีการทดสอบตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณน�้ำมันในเนื้อปาล์มโดยการบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยว

29 มิถุนายน 2561

1801003953 สูตรอาหารส�ำหรับเพาะเลี้ยงสับปะรดและวิธีการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอสับปะรดโดยใช้สูตรอาหารนั้น

5 กรกฎาคม 2561

1801004025 กระบวนการผลิตขั้วไฟฟ้าแบบเข็มขนาดไมโครเมตรที่ตกแต่งด้วยโครงสร้างระดับนาโน

5 กรกฎาคม 2561

1801004024 กระบวนการปลูกแท่งนาโนบนโครงสร้างขนาดเล็กโดยไม่อาศัยชั้นตัวล่อผลึก

13 กรกฎาคม 2561

1801004191 เครื่องจัดการวัตถุดิบอาหารและแนะน�ำต�ำรับอาหารและวิธีการดังกล่าว

13 กรกฎาคม 2561

1801004190 กรรมวิธีการผลิตซิลิกาที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดกลางจากแกลบ

20 กรกฎาคม 2561

1801004320 ชุดสูตรอาหารส�ำหรับชักน�ำต้นปทุมมาดัดแปลงพันธุกรรมจากโซมาติกเอ็มบริโอที่ได้รับการถ่ายยีน
และกรรมวิธีในการชักน�ำด้วยชุดสูตรอาหารดังกล่าว

26 กรกฎาคม 2561

1801004456 ระบบจ่ายริบบอนอัตโนมัติแบบลูกล้อคู่ส�ำหรับเครื่องต่อเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิคอนขนาดเล็ก

26 กรกฎาคม 2561

1801004455 เทคนิคการลดทอนแสงจากแหล่งก�ำเนิดภาพส�ำหรับชุดอุปกรณ์แสดงภาพโฮโลกราฟฟิก 2

31 กรกฎาคม 2561

1801004499 ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนแพลตฟอร์มให้บริการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและวิธีการดังกล่าว

31 กรกฎาคม 2561

1801004498 ระบบตรวจสอบตัวตนของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเพื่อป้องกันการหลงและสูญหาย
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31 กรกฎาคม 2561

1801004497 ระบบระบุต�ำแหน่งเพื่อรับส่งของแบบสื่อสารสองทาง และวิธีการดังกล่าว

3 สิงหาคม 2561

1801004603 ระบบหุ่นยนต์แบบกลไกที่มีตัวขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อต่อ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งได้
ส�ำหรับการฟื้นฟูข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอก

10 สิงหาคม 2561

1801004735 กรรมวิธีการเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนโบนมอร์ โฟเจเนติกชนิดที่สองโดยใช้ไอโซโพรพานอล

10 สิงหาคม 2561

1801004736 ระบบค้นหากลุ่มสมาชิกที่เป็นแกนในเครือข่ายทางสังคมและวิธีการดังกล่าว

17 สิงหาคม 2561

1801004867 กรรมวิธีการเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนโบนมอร์ โฟเจเนติกชนิดที่สองโดยใช้ โปรตีนคอลลาเจน
ชนิดที่หนึ่ง

17 สิงหาคม 2561

1801004868 เซลล์ยีสต์ดัดแปลงและวิธีการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนเป้าหมายที่ผิวเซลล์ยีสต์นั้น

17 สิงหาคม 2561

1801004869 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อโพลีโรไวรัสและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ
โพลีโรไวรัสด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1801005044 เครื่องจ�ำลองการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเร่ง

24 สิงหาคม 2561

1801005041 เปปไทด์ที่จ�ำเพาะต่อโปรตีนลิปแอล32 และวิธีการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้เปปไทด์นั้น

24 สิงหาคม 2561

1801005043 อนุภาคนาโนอิมัลชันที่บรรจุอนุพันธ์ของคูมารินที่ประกอบไปด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของ
กรดซินนามิก

24 สิงหาคม 2561

1801005042 อนุพันธ์ของคูมารินที่ประกอบไปด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรดซินนามิก ส�ำหรับยับยั้ง
การท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส

24 สิงหาคม 2561

1801005048 เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีสีสันและกระบวนการดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1801005047 กระบวนการสร้างหัววัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศขนาดเล็กแบบทนน�้ำ

24 สิงหาคม 2561

1801005045 ห้องหมักวัตถุอินทรีย์

31 สิงหาคม 2561

1801005201 สูตรสารชีวภาพส�ำหรับก�ำจัดสิ่งสกปรกบนเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยพืช

31 สิงหาคม 2561

1801005199 กรรมวิธีเพิ่มผลผลิตหัวสะสมอาหารของมันฝรั่งด้วยการกระตุ้นการแสดงออกของ AtOSR1
จากอะราบิโดปซิส

31 สิงหาคม 2561

1801005198 เอนไซม์ไซลาเนสกลายพันธุ์ชนิดทนความร้อน

31 สิงหาคม 2561

1801005200 วิธีการผลิตดีเอชเอจากสาหร่ายทะเลด้วยการหมักแบบแข็ง

31 สิงหาคม 2561

1801005189 สูตรส่วนผสมส�ำหรับกระตุ้นกิจกรรมการท�ำงานของเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวม

7 กันยายน 2561

1801005349 ระบบและวิธีการตรวจสอบสภาพตามระยะและแผนซ่อมบ�ำรุงที่แบริ่งในเครื่องจักรปั๊มน�้ำ

7 กันยายน 2561

1801005348 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนเป้าหมายที่มีโปรตีนโบนมอร์ โฟเจเนติกชนิดที่สองเป็นส่วนประกอบ

7 กันยายน 2561

1801005347 กรรมวิธีการสกัดโปรตีนโบนมอร์ โฟเจนเนติกชนิดที่สองในไซโตพลาสซึมออกจากเซลล์แบคทีเรีย
โดยเทคนิคออสโมติกช็อก

14 กันยายน 2561

1801005530 กรรมวิธีการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ยีสต์ด้วยสัญญาณแสง
ฟลูออเรสเซนต์

14 กันยายน 2561

1801005528 อนุภาคนาโนส�ำหรับกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ไขมันและอนุภาค
ไมโครแคปซูลเพื่อการห่อหุ้มอนุภาคนาโนดังกล่าว

14 กันยายน 2561

1801005529 ระบบติดตามดวงอาทิตย์

20 กันยายน 2561

1801005681 อุปกรณ์ลดทอนสัญญาณเสียงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อม

20 กันยายน 2561

1801005676 วัสดุป้องกันการเกาะตัวของพื้นผิว

20 กันยายน 2561

1801005691 อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฝั่งนายและบ่าว

20 กันยายน 2561

1801005694 วงจรขยายก�ำลังงานและคลื่นไฟฟ้าความถี่ X- band
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20 กันยายน 2561

1801005682 อุปกรณ์เลือกโมดูลน�ำเข้า

20 กันยายน 2561

1801005687 กระบวนการประเมินค่าความเข้มข้นของสารเคมีและอุปกรณ์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005695 เครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่มีความจ�ำเพาะส�ำหรับการตรวจสอบข้าวทีจีเอ็มเอส และวิธีการส�ำหรับ
ตรวจสอบข้าวทีจีเอ็มเอสด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสนิปดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005697 กระบวนการสร้างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ให้มีสีสันและโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005698 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

20 กันยายน 2561

1801005675 วัสดุป้องกันการเกาะตัวของพื้นผิว

20 กันยายน 2561

1801005696 กระบวนการวัดประสิทธิภาพระบบบล็อกเชนและอุปกรณ์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005692 อุปกรณ์ตรวจหาต�ำแหน่งสะดือของมนุษย์

20 กันยายน 2561

1801005693 อุปกรณ์ปรับคุณภาพของเสียงส�ำหรับเครื่องช่วยฟัง

20 กันยายน 2561

1801005680 อุปกรณ์จัดหาค่ากลางของข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ

20 กันยายน 2561

1801005688 ระบบระบุต�ำแหน่งคนจากภาพความร้อนและวิธีการดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005678 อุปกรณ์ประมวลผลค่ามัธยฐานส�ำหรับหัวตรวจวัด

20 กันยายน 2561

1801005689 อุปกรณ์ประมวลผลแผนที่และแนะน�ำการเพาะปลูก

20 กันยายน 2561

1801005690 อุปกรณ์เรดาห์ทะลุทะลวงดินส�ำหรับตรวจสอบวัตถุใต้ดิน

20 กันยายน 2561

1801005677 กระบวนการระบุวัตถุและข้อความจากภาพเอกสาร และอุปกรณ์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005683 กระบวนการสกัดนิพจน์ระบุนามทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจงและเครื่องสกัดนิพจน์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1801005679 ระบบระบุตัวแปรส�ำหรับสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมการท�ำงานของเครื่องจักร

21 กันยายน 2561

1801005738 ชุดเซลล์แสงอาทิตย์ส�ำหรับติดตั้งกับหลังคาแผ่นโลหะ

26 กันยายน 2561

1801005899 กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรแบบกึ่งแห้งด้วยกรดอินทรีย์ร่วมกับความร้อนเพื่อผลิตแป้งที่ทนต่อ
ความร้อนและแรงเฉือน

26 กันยายน 2561

1801005911 ระบบประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมที่ดินจัดเก็บ

26 กันยายน 2561

1801005910 ระบบประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

26 กันยายน 2561

1801005908 อุปกรณ์ควบคุมล�ำสัญญาณเรดาร์และกระบวนการควบคุมดังกล่าว

26 กันยายน 2561

1801005902 ชุดอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ส�ำหรับโอบียู

26 กันยายน 2561

1801005893 สูตรมาสเตอร์แบทช์ส�ำหรับเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มีความใส และกรรมวิธีการเตรียมมาสเตอร์
แบทซ์ดังกล่าว

26 กันยายน 2561

1801005895 กระบวนการเตรียมผงพอลิเมอร์แคปซูลขนาดไมโครเมตร

26 กันยายน 2561

1801005898 ระบบสนับสนุนและติดตามการฝึกกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมและการฟื้นฟูทาง
กายภาพบ�ำบัดแบบรายบุคคล

26 กันยายน 2561

1801005906 อุปกรณ์กรองสัญญาณ

26 กันยายน 2561

1801005900 อุปกรณ์รับรู้แก๊ส และกระบวนการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว

26 กันยายน 2561

1801005904 ระบบและวิธีการตรวจจับความสมมาตรของร่างกายในขณะยืนตรง

26 กันยายน 2561

1801005896 กรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ยางจากน�้ำยางที่ปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติการทนต่อ
การเสื่อมสภาพจากความร้อน

26 กันยายน 2561

1801005894 ไบโอเซนเซอร์ที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS biosensor)

26 กันยายน 2561

1801005905 กระบวนการเตรียมไนเตรทเซนเซอร์
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26 กันยายน 2561

1801005901 ระบบกล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์แบบส่องผ่าน โดยใช้รีทาร์เดอร์ปรับค่าได้

26 กันยายน 2561

1801005903 ระบบกล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์แบบส่องผ่าน

26 กันยายน 2561

1801005907 อุปกรณ์ปรับเวลาของนาฬิกา

26 กันยายน 2561

1801005909 อุปกรณ์ตรวจจับต�ำแหน่งการเคลื่อนที่ในพื้นที่การเพาะปลูก

28 กันยายน 2561

1801006037 สีย้อมอินทรีย์จากอนุพันธ์ของสารประกอบ n,n’-((11-ออกโซ-9,10,18,19-เตตระไฮโดร-9Hเบนโซ[4,5]อิมิดาโซ[2,1-a]ไดแนฟโธ [2,1-e:1’,2’-g] ไอโซอินโดล-2,7-ไดอิล)บิส (ออกซี))
ไดอัลเคแนลส�ำหรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อการตรวจวัดและกรรมวิธีการสังเคราะห์
สารประกอบดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006044 องค์ประกอบพอลิเมอร์ของฟิลาเม้นต์ที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย

28 กันยายน 2561

1801006033 ระบบช่วยพยุงน�้ำหนัก

28 กันยายน 2561

1801006035 กระบวนการเตรียมขั้วไฟฟ้าแบบโครงข่ายสามมิติของโลหะออกไซด์ บนโครงข่ายสามมิติของ
โฟมโลหะที่มีชั้นของฟิล์มโลหะไฮดรอกไซด์แบบอสัณฐาน (amorphous) ส�ำหรับประยุกต์ ใช้เป็น
ขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทางเคมีไฟฟ้า

28 กันยายน 2561

1801006045 เซนเซอร์ตรวจวัดไอระเหยเอทานอลแบบสามมิติและกระบวนการในการเตรียมเซนเซอร์ดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006047 องค์ประกอบของเซนเซอร์สีส�ำหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน

28 กันยายน 2561

1801006042 กรรมวิธีการผลิตกาวดักแมลงอินทรีย์จากยางธรรมชาติชนิดยางแห้ง

28 กันยายน 2561

1801006031 ระบบจ�ำแนกส่วนประกอบของต้นข้าว และวิธีการดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006046 คอมโพสิตเมมเบรน ส�ำหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับนาโน (nanofiltration) และกรรมวิธีการเตรียม
คอมโพสิตเมมเบรนดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006041 กรรมวิธีการเตรียมกาวเหนียวดักจับแมลงจากน�้ำยางธรรมชาติ

28 กันยายน 2561

1801006043 ชิ้นงานที่มีสมบัติช่วยกระจายแรงกดและคืนตัวได้ดี

28 กันยายน 2561

1801006049 องค์ประกอบของกรดแทนนิกและใบชาที่มีฤทธิ์เสริมกันในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

28 กันยายน 2561

1801006038 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุซีเมนต์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยพอลิเมอร์ โดยวิธีการพิมพ์สามมิติแบบที่ใช้
หัวพิมพ์อิงค์เจ็ทในการฉีดพ่นวัสดุประสาน

28 กันยายน 2561

1801006027 สารประกอบลาโนสเตน ไตรเทอร์ปีนอยด์ (Lanostane triterpenoid) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค
(Antituberculosis) และกรรมวิธีการเตรียมสารดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006028 อนุพันธ์ของสารประกอบเดปซิโดน (Depsidone) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคจากแบคทีเรียและ
กรรมวิธีการเตรียมอนุพันธ์ของสารประกอบดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006040 สารประกอบไพริมิดีนที่เชื่อมกับอนุพันธ์ของสารอาร์ทิมิซินินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อปรสิตโปรโตซัว

28 กันยายน 2561

1801006026 ระบบควบคุมฉากรับภาพแบบอัตโนมัติของรถเข็นเอกซเรย์แบบปรับนอน-นั่งสําหรับผู้ป่วยสูงอายุ

28 กันยายน 2561

1801006034 ระบบระบุต�ำแหน่งและทิศทางของครุภัณฑ์ภายในอาคารและวิธีการดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006039 กรรมวิธีการผลิตแผ่นเยื่อบางขวางกั้นพลาสติกที่มีโครงสร้างรูพรุนต่างกันหลายชั้นและมีการยืดตัว
ได้สูง

28 กันยายน 2561

1801006030 ระบบจ�ำแนกและสกัดสูตรโครงสร้างทางเคมีแบบเส้นและวิธีการดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006050 พอลิเมอร์เชื่อมขวางย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่สามารถดูดซึมน�้ำและทนแรงกดได้และกระบวนการ
เตรียมพอลิเมอร์ดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006029 ระบบหาพื้นที่รากพืช และวิธีการดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006032 ระบบแสดงผลข้อมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศและวิธีการสร้างแผนผังต้นไม้ตัดสินใจดังกล่าว
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วันยื่นค�ำขอ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อการประดิษฐ์

28 กันยายน 2561

1801006036 องค์ประกอบวัคซีนผงแห้งส�ำหรับต่อต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลา และกรรมวิธีการเตรียม
วัคซีนผงแห้งดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006025 อุปกรณ์สร้างสัญญาณเลียนแบบเซ็นเซอร์เครื่องยนต์สันดาปภายในและกระบวนการของอุปกรณ์
ดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1801006048 อินดิเคเตอร์ที่มีโครงสร้างหลายชั้นส�ำหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน

สิทธิบัตรการออกแบบ 45 ค�ำขอ
วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

17 พฤศจิกายน 2560

1702004689 แผ่นแปะผิวหนัง

17 พฤศจิกายน 2560

1702004690 แผ่นแปะผิวหนัง

17 พฤศจิกายน 2560

1702004691 แผ่นแปะผิวหนัง

5 มกราคม 2561

1802000022 เครื่องหั่นย่อยวัสดุแบบพ่วงติดรถแทรกเตอร์

5 มกราคม 2561

1802000023 เครื่องหั่นย่อยวัสดุแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก

16 กุมภาพันธ์ 2561

1802000741 เครื่องย้อมสารตัวอย่าง

23 กุมภาพันธ์ 2561

1802000889 อุปกรณ์การเรียนการสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

9 มีนาคม 2561

1802004089 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

9 มีนาคม 2561

1802004088 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

9 มีนาคม 2561

1802004087 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

20 เมษายน 2561

1802001597 อุปกรณ์แขนกลจับชิ้นงาน

1 มิถุนายน 2561

1802002192 หัวฉีดพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยท่อกลวง

29 มิถุนายน 2561

1802002640 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

29 มิถุนายน 2561

1802002639 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

29 มิถุนายน 2561

1802002638 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

29 มิถุนายน 2561

1802002637 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

29 มิถุนายน 2561

1802002636 อุปกรณ์สำ�หรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

29 มิถุนายน 2561

1802002635 โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

29 มิถุนายน 2561

1802002634 โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

29 มิถุนายน 2561

1802002633 โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

29 มิถุนายน 2561

1802002632 อุปกรณ์สำ�หรับวินิจฉัยทางการแพทย์

29 มิถุนายน 2561

1802002631 อุปกรณ์สำ�หรับควบคุม

29 มิถุนายน 2561

1802002630 เครื่องบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยว

31 กรกฎาคม 2561

1802003074 อุปกรณ์ควบคุมการไหลของชุดน้ำ�ยาล้างไต

17 สิงหาคม 2561

1802003483 ช่องระบายความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เสาระบายความร้อนแบบมีครีบ

31 สิงหาคม 2561

1802003687 ชุดบุ้งกี๋ตักแบบปรับระยะแขนยืดหดได้

31 สิงหาคม 2561

1802003688 รถเครนกระเช้าช่วยเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มต้นสูง

31 สิงหาคม 2561

1802003690 ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

114 รายงานประจำ�ปี 2561

วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

31 สิงหาคม 2561

1802003689 ระบบตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

20 กันยายน 2561

1802004082 วัสดุป้องกันการเกาะตัวบนพื้นผิว

20 กันยายน 2561

1802004081 วัสดุป้องกันการเกาะตัวบนพื้นผิว

20 กันยายน 2561

1802004092 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

20 กันยายน 2561

1802004086 เตียงคู่

20 กันยายน 2561

1802004085 เตียงคู่

20 กันยายน 2561

1802004084 เตียงคู่

20 กันยายน 2561

1802004091 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

20 กันยายน 2561

1802004090 เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

20 กันยายน 2561

1802004083 เตียงคู่

26 กันยายน 2561

1802004166 ชุดควบคุมและสำ�รองไฟสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่โอบียู

26 กันยายน 2561

1802004167 ชุดยึดจับวงจรโอบียูสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่

26 กันยายน 2561

1802004168 ชุดยึดจับวงจรโอบียูสำ�หรับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่

26 กันยายน 2561

1802004165 อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดหัววัดใต้น้ำ�

28 กันยายน 2561

1802004231 เครื่องสับย่อย

28 กันยายน 2561

1802004232 ใบพัดลำ�เลียง

28 กันยายน 2561

1802004233 รถเข็นเอกซเรย์แบบปรับนอน-นั่ง

ผลงานที่ย่น
ื ขอจดอนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 161 ค�ำขอ
วันยื่นค�ำขอ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อการประดิษฐ์

9 ธันวาคม 2559

1603002526 กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเปลือกและล�ำต้นข้าวโพด

26 กรกฎาคม 2560

1803000135 อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดถูกต้องสูง RTK

11 สิงหาคม 2560

1703001478 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปแบบฟิลเตอร์หยดน�้ำส�ำหรับตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือด

11 สิงหาคม 2560

1703001477 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟิลเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าส�ำหรับตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือด

11 สิงหาคม 2560

1703001476 อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟิลเตอร์สไปรัลส�ำหรับตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือด

11 สิงหาคม 2560

1703001475 ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส โรคเลปโตสไปโรซิส โรคมิวรีนไทฟัสด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
(muliplex PCR)

24 ตุลาคม 2560

1703002109 กรรมวิธีการคัดแยกเฟจซัลโมเนลลาที่มีประสิทธิภาพ

24 ตุลาคม 2560

1703002108 กรรมวิธีการคัดแยกเฟจซัลโมเนลลาชนิดที่ต้องการ

25 ตุลาคม 2560

1703002117 สารคีเลตส�ำหรับธาตุอาหารของพืช และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว

1 พฤศจิกายน 2560

1703002159 ชุดแถบตรวจโรคแบบเลทเทอรัลโฟลว์จากอนุภาคทองค�ำระดับนาโนเมตรเพื่อตรวจคัดกรอง
โรคเลปโตสไปโรซีส

3 พฤศจิกายน 2560

1703002174 กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนาโนบนตัวรองรับซิลิกาชนิดมีโซพอร์

30 พฤศจิกายน 2560

1703002400 ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช่าและกรรมวิธีการผลิต

1 ธันวาคม 2560

1703002404 กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ส�ำหรับตรวจวัดเชื้อไวรัสซิกา

8 ธันวาคม 2560

1703002459 องค์ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมทีก่ กั เก็บสารสกัดทับทิม และกรรมวิธกี ารเตรียมอนุภาคดังกล่าว
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วันยื่นค�ำขอ

เลขที่ค�ำขอ

ชื่อการประดิษฐ์

26 ธันวาคม 2560

1703002573 ระบบการระบุและจ�ำแนกสปีชีส์ของเชื้อก่อโรคในอาหารหลายชนิดพร้อมๆ กันด้วยเทคนิค
บีทอะเรย์และกรรมวิธีดังกล่าว

5 มกราคม 2561

1803000022 องค์ประกอบของอนุภาคไมเซลล์ที่กักเก็บสารสกัดลูกซัด และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

12 มกราคม 2561

1803000086 กรรมวิธีเตรียมถ่านกัมมันต์ที่เจือด้วยอนุภาคนาโนของโลหะเงินส�ำหรับการฆ่าและยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียในน�้ำ

12 มกราคม 2561

1803000087 โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร์ชีวภาพ-ถ่านกัมมันต์ ส�ำหรับยืดอายุพืชผลการเกษตร

26 มกราคม 2561

1803000237 ผ้าฝ้ายทนไฟและกรรมวิธีผลิตผ้าฝ้ายทนไฟดังกล่าว

9 กุมภาพันธ์ 2561

1803000416 องค์ประกอบอนุภาคนาโนกักเก็บน�้ำมันกานพลูส�ำหรับออกฤทธิ์เป็นยาสลบและมีฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น�้ำและกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

23 กุมภาพันธ์ 2561

1803000512 อุปกรณ์น�ำกระแสไฟฟ้าส�ำหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

23 กุมภาพันธ์ 2561

1803000515 วัสดุขั้วอิเล็กโทรดและกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้วอิเล็กโทรดดังกล่าว

23 กุมภาพันธ์ 2561

1803000514 ชุดของยีนส�ำหรับท�ำลายยีน Ags พลาสมิดลูกผสมและเชื้อราเส้นใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของ
ยีนส�ำหรับท�ำลายยีน Ags ดังกล่าว

9 มีนาคม 2561

1803000586 กระบวนการสังเคราะห์ โลหะออกไซด์ด้วยวิธีการเติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร์แฟกแทนท์
แอสซิสเทดเทมเพลตทิง โดยใช้เซริซิน

9 มีนาคม 2561

1803000587 กระบวนการสังเคราะห์ โลหะออกไซด์ด้วยเทคนิคโซล-เจลโดยใช้เซริซิน

27 มีนาคม 2561

1803000719 กรรมวิธีการผลิตอาหารเสริมสุขภาพน�้ำมันงาขี้ม้อน

30 มีนาคม 2561

1803000770 ไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี

30 มีนาคม 2561

1803000753 ไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส จอห์นโซนอิ

30 มีนาคม 2561

1803000754 ไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส

5 เมษายน 2561

1803000826 วิธีการควบคุมการชาร์จและดิสชาร์จตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบัค-บูสต์

11 เมษายน 2561

1803000897 ชุดตรวจหาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในช้างและกรรมวิธีการตรวจหาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาด้วย
ชุดตรวจดังกล่าว

20 เมษายน 2561

1803000948 พลาสมิดที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตสของเชื้อวัณโรคและระบบอีโคไล
ทดแทนที่มีพลาสมิดดังกล่าวและกรรมวิธีการตรวจหาฤทธิ์ของสารทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์
ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตสของเชื้อวัณโรคด้วยระบบอีโคไลทดแทนดังกล่าว

20 เมษายน 2561

1803000949 พลาสมิดพาหะที่มีการดัดแปลงยีนไธเออย่างจ�ำเพาะ

26 เมษายน 2561

1803000984 กรรมวิธีการตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

27 เมษายน 2561

1803000999 เครื่องหั่นย่อย

27 เมษายน 2561

1803000998 แผ่นกรองที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ส�ำหรับก�ำจัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศและ
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นกรองที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ดังกล่าว

4 พฤษภาคม 2561

1803001054 สารเคลือบที่มีองค์ประกอบของสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตของเกลือเชิงซ้อนไทเอโซลีนและ
สังกะสีที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

4 พฤษภาคม 2561

1803001053 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงและ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

11 พฤษภาคม 2561

1803001111 การเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์

11 พฤษภาคม 2561

1803001112 วิธีการสกัดสารส�ำคัญจากต้นหมี่และอนุภาคนาโนของสารสกัดจากต้นหมี่และต้นบัวบก

11 พฤษภาคม 2561

1803001113 องค์ประกอบอนุภาคนาโน-ลิโปดอลแคริเออร์และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว
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11 พฤษภาคม 2561

1803001110 เม็ดมวลรวมเบาจากการใช้กากตะกอนจากโรงงานผลิตสุราและเบียร์และกรรมวิธีผลิตเม็ดมวล
รวมเบาดังกล่าว

25 พฤษภาคม 2561

1803001209 อุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวแบบเคลื่อนย้ายได้

25 พฤษภาคม 2561

1803001210 ระบบปรับค่าสัญญาณเสียงและทดสอบประเมินคุณภาพเสียงเพื่อแนะน�ำชุดหูฟังให้กับผู้ ใช้งาน
ส�ำหรับตรวจคัดกรองการได้ยินและวิธีการดังกล่าว

1 มิถุนายน 2561

1803001253 ไพรเมอร์ส�ำหรับสร้างดีเอนเอต้นแบบเพื่อสร้างอาร์เอนเอสายคู่จ�ำเพาะต่อยีนโปรตีนขนส่งเอทีพี
ของเชื้อปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน เฮปพาโตพีนีอาย (Enterocytozoon hepatopenaei)

1 มิถุนายน 2561

1803001255 องค์ประกอบของตัวพาไขมันโครงสร้างนาโนที่ประกอบไปด้วยไขเมล็ดเงาะส�ำหรับเป็นส่วน
ประกอบของเครื่องส�ำอางหรือเภสัชภัณฑ์

1 มิถุนายน 2561

1803001256 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อหลายชั้นโดยไม่ต้องใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะ

1 มิถุนายน 2561

1803001257 วิธีการตรวจเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลสิสด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าร่วมกับพีเอ็นเอ

8 มิถุนายน 2561

1803001308 สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาโฟมฟิลเตอร์

8 มิถุนายน 2561

1803001309 กระบวนการเตรียมกล้าเชื้อยีสต์ Pichia pastoris ส�ำหรับกระบวนการหมักแบบเหลวในระดับ
ขยายขนาด

15 มิถุนายน 2561

1803001357 อนุภาคเชลแล็คที่มีสารส�ำคัญกักเก็บอยู่ภายในและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคเชลแล็คที่มีสารส�ำคัญ
กักเก็บอยู่ภายในดังกล่าว

15 มิถุนายน 2561

1803001358 ชุดไพรเมอร์และวิธีการส�ำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสเอสดีดีวีก่อโรคเกล็ดหลุดในปลากะพง

15 มิถุนายน 2561

1803001359 กรรมวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซินร่วมกับ
การควบคุมแรงดันบรรยากาศ

22 มิถุนายน 2561

1803001407 ข้อเข่าเทียมแบบสี่จุดหมุน

29 มิถุนายน 2561

1803001465 ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อผลิตโปรตีนเป้าหมายจากอาหารที่มีน�้ำตาลซูโครสเป็น
องค์ประกอบและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

5 กรกฎาคม 2561

1803001512 สูตรส่วนผสมของสารละลายส�ำหรับสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก
และกรรมวิธีการเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมด้วยสูตรส่วนผสมสารละลายดังกล่าว

5 กรกฎาคม 2561

1803001510 กรรมวิธีการเตรียมเข็มขนาดไมโครเมตร

13 กรกฎาคม 2561

1803001574 กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนอุดมไนโตรเจนส�ำหรับการผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจากชีวมวล

13 กรกฎาคม 2561

1803001576 กรรมวิธีการกระตุ้นการสังเคราะห์เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ท�ำลายจุลินทรีย์และเพิ่มกิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระในกุ้ง

13 กรกฎาคม 2561

1803001575 ชุดไพรเมอร์ส�ำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสเอสดีดีวีและกรรมวิธีการตรวจด้วยไพรเมอร์ดังกล่าว

13 กรกฎาคม 2561

1803001577 สูตรอาหารกึ่งคัดเลือกชนิดแข็งส�ำหรับการแยกเชื้อ Acidovorax citrulli

20 กรกฎาคม 2561

1803001609 ระบบตรวจสอบและยืนยันการขนส่งบุคคล

20 กรกฎาคม 2561

1803001605 ครีมบ�ำรุงผิวสูตรต�ำรับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยและน�้ำมันร�ำข้าวกักเก็บ
วิตามินอีเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมครีมบ�ำรุงผิวดังกล่าว

20 กรกฎาคม 2561

1803001606 องค์ประกอบอนุภาคนาโนไขอ้อยกักเก็บสารส�ำคัญส�ำหรับการน�ำส่งทางผิวหนังและกรรมวิธี
การเตรียมอนุภาคดังกล่าว

20 กรกฎาคม 2561

1803001607 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนจากไขอ้อยและน�้ำมันร�ำข้าวกักเก็บสารออกฤทธิ์และกรรมวิธี
การเตรียมอนุภาคดังกล่าว

20 กรกฎาคม 2561

1803001602 ตัวตรึงเซลล์ที่มีไหมข้าวโพดเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการผลิตตัวตรึงเซลล์ดังกล่าว
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20 กรกฎาคม 2561

1803001610 ไพรเมอร์และวิธีการตรวจเชื้อเห็ดระโงกชนิดรับประทานได้ โดยใช้ไพรเมอร์นั้น

20 กรกฎาคม 2561

1803001603 กรรมวิธีการผลิตไบโอเอทานอลด้วยเชื้อตรึงรูป

26 กรกฎาคม 2561

1803001668 กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอนใน
สภาวะกรด

26 กรกฎาคม 2561

1803001667 ระบบแสดงภาพโฮโลกราฟฟิกทีม่ กี ารลดทอนแสงจากแหล่งก�ำเนิดภาพโดยการใช้ โพลาไรเซอร์เชิงเส้น

31 กรกฎาคม 2561

1803001683 เครื่องมือใส่ปุ๋ยในไร่มันส�ำปะหลัง

3 สิงหาคม 2561

1803001719 ชุดไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อ Vibrio cholerae และกรรมวิธีการตรวจเชื้อในอาหารด้วย
ชุดไพรเมอร์ดังกล่าว

3 สิงหาคม 2561

1803001718 เอนไซม์ตรึงรูปส�ำหรับผลิตแอลดีไฮด์จากแอลกอฮอล์และกรรมวิธีการผลิตแอลดีไฮด์ โดยใช้
เอนไซม์ตรึงรูปดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

3 สิงหาคม 2561

1803001717 เซรั่มบ�ำรุงผิวสูตรต�ำรับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึง
เป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมเซรั่มบ�ำรุงผิวดังกล่าว

3 สิงหาคม 2561

1803001716 ครีมบ�ำรุงผิวสูตรต�ำรับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึง
เป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวดังกล่าว

10 สิงหาคม 2561

1803001775 ชุดนำ�้ ยาและกรรมวิธสี �ำหรับการสร้างสารห่อหุม้ เพือ่ วิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอเป้าหมายทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ดียว

10 สิงหาคม 2561

1803001778 เครื่องเจาะรูด้วยเลเซอร์

10 สิงหาคม 2561

1803001777 กรรมวิธีการเคลือบสาร 3-อะมิโนโพรพิล ไตรอีท็อกซี่ไซเลนบนพื้นผิวของวัสดุส�ำหรับตรึงตัวอย่าง
ทางชีววิทยา

10 สิงหาคม 2561

1803001776 อาหารเลี้ยงเชื้อที่จ�ำเพาะส�ำหรับการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์และวิธีการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์
ด้วยระบบการเลี้ยงแบบกึ่งกะด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อดังกล่าว

10 สิงหาคม 2561

1803001772 ปุ๋ยน�้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้นและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยน�้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้นดังกล่าว

10 สิงหาคม 2561

1803001774 ชุดน�้ำยาตรวจวัดปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะโดยการใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับ
แอปตาเมอร์และวิธีการตรวจนั้น

10 สิงหาคม 2561

1803001773 ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอวงกลมตรวจจับส�ำหรับวิเคราะห์ปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอ21 และกรรมวิธี
ส�ำหรับวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว

17 สิงหาคม 2561

1803001830 กรรมวิธีการเตรียมฟลาวข้าวเจ้าดัดแปรเอ็กซ์ทรูชัน

17 สิงหาคม 2561

1803001828 ผลิตภัณฑ์น�้ำยาส�ำหรับการเก็บรักษาแบคทีรีโอฟาจเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวในพืชที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

17 สิงหาคม 2561

1803001829 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อ คิวคัมเบอร์ กรีน มอทเทิล โมเซอิค ไวรัส และ
กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อคิวคัมเบอร์ กรีน มอทเทิล โมเซอิค ไวรัสด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ดังกล่าว

17 สิงหาคม 2561

1803001826 ชุดตรวจสารในกลุ่มเบต้า-2 อะโกนิสท์

17 สิงหาคม 2561

1803001827 น�้ำยาส�ำหรับรักษาคุณภาพของสารคอนจูเกตรวมถึงแผ่นบรรจุสารคอนจูเกตและ/หรือโมเลกุลที่ใช้
ในการให้หรือขยายสัญญาณและกรรมวิธีในการใช้น�้ำยาส�ำหรับเตรียมสารคอนจูเกตรวมถึงแผ่น
บรรจุนั้น

17 สิงหาคม 2561

1803001825 อนุภาคนาโนทองทรงกลมซึ่งมีหนามที่ผิวซึ่งสามารถเพิ่มสัญญาณการกระเจิงแสงที่ผิวของอนุภาค
ตามหลักของรามานและกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคดังกล่าว

17 สิงหาคม 2561

1803001832 ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามานของเซลล์มะเร็ง

17 สิงหาคม 2561

1803001831 สูตรผสมบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้า
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24 สิงหาคม 2561

1803001900 ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของอนุภาคไมเซลล์กักเก็บสารสกัดลูกซัด

24 สิงหาคม 2561

1803001903 กระบวนการสังเคราะห์ซีโอไลท์ชนิดเอกซ์ส�ำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการปรับปรุงคุณภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล

24 สิงหาคม 2561

1803001906 ไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีในกุ้งและวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีด้วย
ไพรเมอร์ดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1803001904 ชุดไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็น และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส
ไอเอชเอชเอ็นในกุ้งด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1803001901 แผ่นเส้นใยไม่ถักทอที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน�้ำและกรรมวิธีการเตรียมแผ่นเส้นใยไม่ถักทอ
ดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1803001905 ไพรเมอร์ที่มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นวีและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วย
ไพรเมอร์ดังกล่าว

24 สิงหาคม 2561

1803001899 เปปไทด์ที่จ�ำเพาะต่อโปรตีนลิปแอล32 และกระบวนการคัดเลือกฟาจเปปไทด์ที่จ�ำเพาะต่อ
โปรตีนลิปแอล32

24 สิงหาคม 2561

1803001902 องค์ประกอบส�ำหรับการเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ์แบบสามมิติและกรรมวิธีการเตรียมวัสดุซิลิโคน
พิมพ์แบบสามมิติดังกล่าว

31 สิงหาคม 2561

1803001967 สูตรเนื้อดินส�ำหรับผลิตกระถางดินสลายตัวได้ที่มีสมบัติความแข็งแรงและสามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ

31 สิงหาคม 2561

1803001965 สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งมีประสิทธิภาพในการบรรจุน�้ำมันขมิ้นชันที่
ความเข้มข้นสูง และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว

31 สิงหาคม 2561

1803001966 สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งบรรจุน�้ำมันขมิ้นชันและกรรมวิธีการเตรียมนาโน
อิมัลชันดังกล่าว

31 สิงหาคม 2561

1803001963 สูตรอาหารเจลส�ำหรับพกพา

31 สิงหาคม 2561

1803001964 สูตรอาหารแท่งส�ำหรับพกพา

31 สิงหาคม 2561

1803001968 รถตักแบบยืดแขนตักได้

31 สิงหาคม 2561

1803001969 รถเครนกระเช้าช่วยเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มต้นสูง

31 สิงหาคม 2561

1803001970 อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังที่มีการต่อล�ำโพงสองตัวร่วมกัน

7 กันยายน 2561

1803002015 กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบโลหะคีเลตของกรดอะมิโน

7 กันยายน 2561

1803002016 ผงสีด�ำสะท้อนความร้อนที่สังเคราะห์จากแคลเซียมคาร์บอเนต แร่ยิปซัม แร่บอกไซต์และกรรมวิธี
ผลิตผงสีด�ำสะท้อนความร้อนนั้น

7 กันยายน 2561

1803002017 ระบบระบายความร้อนส�ำหรับแบตเตอรี่แพ็ก (battery pack) ในยานยนต์ไฟฟ้า

7 กันยายน 2561

1803002014 สูตรส่วนผสมส�ำหรับลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และอัลคาไลน์ ในระบบการเลี้ยงสัตว์น�้ำ

14 กันยายน 2561

1803002076 วัสดุขั้วแอโนดส�ำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์ และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้วแอโนด
ดังกล่าว

14 กันยายน 2561

1803002078 อนุภาคคล้ายไวรัสของเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่สร้างจากเซลล์ไลน์คงสภาพแมลงหวี่ และกรรมวิธีการสร้าง
อนุภาคคล้ายไวรัสดังกล่าว

14 กันยายน 2561

1803002079 เซลล์ไลน์คงสภาพแมลงหวีท่ มี่ รี ะบบติดตามเรืองแสงและการติดฉลากส�ำหรับการแยกรีคอมบิแนนท์
โปรตีนของฟลาวิไวรัสให้บริสุทธิ์และกรรมวิธีการสร้างเซลล์ไลน์คงสภาพแมลงหวี่ดังกล่าว

14 กันยายน 2561

1803002077 ชุดล�ำดับนิวคลีโอไทด์และพลาสมิดพาหะส�ำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อผลิตรีคอมบิแนนท์
โปรตีนออกนอกเซลล์แมลงหวี่
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14 กันยายน 2561

1803002075 อุปกรณ์บ�ำบัดอากาศด้วยแผ่นเส้นใยอนินทรีย์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ไทเทเนียมไดออกไซด์และ
ซิงก์ทังสเตนออกไซด์

20 กันยายน 2561

1803002142 วิธีการช่วยออกตัวบนทางลาดชันส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

20 กันยายน 2561

1803002143 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิส�ำหรับเครื่องปรับอากาศ

20 กันยายน 2561

1803002140 กระบวนการตรวจสอบความผิดปกติสายน�ำสัญญาณ

20 กันยายน 2561

1803002147 กรรมวิธีการท�ำแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์คอมโพสิทแข็งแรงสูงจากเม็ดแก้วมวลเบา

20 กันยายน 2561

1803002139 สูตรอาหารส�ำหรับกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนขนาดใหญ่และเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์
และกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนด้วยสูตรอาหารดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1803002149 อุปกรณ์แยกน�้ำขิงใสด้วยไฮโดรไซโคลนแบบต่อขนานร่วมกับการกรองและการเหวี่ยงแยก

20 กันยายน 2561

1803002144 วัสดุขั้วแคโทดแบบปราศจากวัสดุรองรับส�ำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์และกรรมวิธี
การเตรียมวัสดุขั้วแคโทดดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1803002145 สูตรสารประกอบส�ำหรับรักษากิจกรรมของเอนไซม์ผงแห้ง

20 กันยายน 2561

1803002148 องค์ประกอบของสูตรต�ำรับเครื่องส�ำอางส�ำหรับบ�ำรุงเส้นผมที่ประกอบไปด้วยน�้ำมันจากเมล็ดชา

20 กันยายน 2561

1803002150 อุปกรณ์ควบคุมพลังงานส�ำหรับสร้างรังสีในการถ่ายภาพ

20 กันยายน 2561

1803002146 อุปกรณ์ปลดล็อคคอนเน็คเตอร์

20 กันยายน 2561

1803002141 กระบวนการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับความดันและอุปกรณ์ดังกล่าว

20 กันยายน 2561

1803002151 อุปกรณ์ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสถานะไฮโดรลิกส์

26 กันยายน 2561

1803002193 เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris ส�ำหรับการผลิตไอโซเพนทานอล (3-เมทิล-1-บิวทานอล)

26 กันยายน 2561

1803002194 เชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมสายพันธุ์เอ็นเอฟห้าสิบสี่ดัดแปลงพันธุกรรมและวิธีการสร้างเชื้อ
ดัดแปลงนั้น

26 กันยายน 2561

1803002191 การเตรียมขั้วไฟฟ้าสามมิติแบบ 3 ขั้วในหนึ่งชิ้นและกรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าดังกล่าว

26 กันยายน 2561

1803002192 อุปกรณ์ท�ำความสะอาดหัววัดใต้น�้ำ

26 กันยายน 2561

1803002199 กระบวนการเตรียมชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอนโดยใช้ท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เติมแต่งด้วย
เลดซัลไฟด์ ส�ำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

26 กันยายน 2561

1803002201 สูตรส�ำหรับเตรียมยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยระบบรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีความใสและมี
ความแข็งแรงและกรรมวิธีการเตรียมยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ดังกล่าว

26 กันยายน 2561

1803002197 กระบวนการเคลือบผิวเหล็กด้วยสารประกอบเชิงโลหะ (intermetallic compound) ของ
อะลูมิเนียมส�ำหรับป้องกันการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

26 กันยายน 2561

1803002196 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อกักเก็บสารส�ำคัญในกลุ่มแคโรทีน

26 กันยายน 2561

1803002202 องค์ประกอบอนุภาคนาโนไขมันส�ำหรับกักเก็บฟลาโวนอยด์ที่มีเกลือน�้ำดีเพื่อเพิ่มการดูดซึมในล�ำไส้

26 กันยายน 2561

1803002195 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดจากอัญชันส�ำหรับใช้ทางเครื่องส�ำอาง

26 กันยายน 2561

1803002200 สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มีสารสกัดกระชายด�ำ

26 กันยายน 2561

1803002198 ซับสเตรททีม่ พี นื้ ผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS substrate) จากส่วนประกอบของแผ่นออฟติคอล

26 กันยายน 2561

1803002204 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์ส�ำหรับใช้ทางผิวหนัง
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26 กันยายน 2561

1803002203 องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์ส�ำหรับให้ทางปาก

28 กันยายน 2561

1803002247 กรรมวิธีการผลิตและท�ำบริสุทธิ์เชื้อเบต้าโนดาไวรัส

28 กันยายน 2561

1803002239 วิธีการแยกสารประกอบแคลเซียมออกจากพื้นผิวของเซโนสเฟียร์ (cenospheres)

28 กันยายน 2561

1803002245 เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae ส�ำหรับการผลิตสารหอมระเหยกลุ่มเทอร์ปีน

28 กันยายน 2561

1803002236 กระบวนการชุบแข็งเหล็กกล้าโดยตรงด้วยการชุบเคลือบอะลูมิเนียมแบบจุ่มร้อน

28 กันยายน 2561

1803002233 องค์ประกอบอนุภาคนาโนนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากมะขามป้อมและกรดโคจิกแบบเสริมฤทธิ์
และวิธีการเตรียมดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1803002241 วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน�้ำมัน

28 กันยายน 2561

1803002243 ระบบส�ำหรับการตรวจการกลายพันธุ์จากล�ำดับเบสแบบทั่วจีโนมและวิธีการดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1803002242 ระบบค้นหาต�ำแหน่งการกลายพันธุ์แบบโครงสร้างจากข้อมูลล�ำดับเบสสายสั้น

28 กันยายน 2561

1803002248 กรรมวิธีการผลิตและท�ำบริสุทธิ์ของเชื้อเมกะโลไซติไวรัส

28 กันยายน 2561

1803002244 กรรมวิธีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากมันส�ำปะหลังจากเชื้อยีสต์ โดยกระบวนการหมักแบบ
อาหารแข็งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก

28 กันยายน 2561

1803002235 กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยนาโนคอมโพสิตของไคติน-ไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ที่มีโครง
ข่ายโลหะสารอินทรีย์และเส้นใยคอมโพสิตที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1803002240 องค์ประกอบอนุภาคลิกนินที่มีคุณสมบัติไม่ซึมผ่านผิวหนังและป้องกันรังสียูวี

28 กันยายน 2561

1803002232 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่ประกอบด้วยอนุภาคพอลิโดพามีน

28 กันยายน 2561

1803002237 วิธีการเตรียมวัสดุพอลิแลคไทด์ซีเมนต์ โดยใช้การบ่มด้วยสองกระบวนการ

28 กันยายน 2561

1803002231 กรรมวิธีการผลิตสารประกอบบิสอินโดลอัลคาลอยด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคจากแบคทีเรียจาก
เชื้อรา Conoideocrella

28 กันยายน 2561

1803002238 เรือซ้อนตักขยะผิวน�้ำ

28 กันยายน 2561

1803002249 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

28 กันยายน 2561

1803002234 องค์ประกอบอนุภาคทรานส์เอโทโซมกักเก็บนำ�้ มันหอมระเหยและกรรมวิธกี ารเตรียมอนุภาคดังกล่าว

28 กันยายน 2561

1803002246 อุปกรณ์แก้ไขรูปแบบข้อมูลอักษร

ผลงานที่ยื่นขอจดความลับทางการค้า จ�ำนวน 20 ค�ำขอ
วันยื่นค�ำขอ
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8 มกราคม 2561

TS60BT00120 กระบวนการผลิตสูตรเอนไซม์ทนร้อนและเพิ่มความเสถียรจากเชื้อรา Aspergillus niger
BCC4525 เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารไก่เนื้อ

15 มกราคม 2561

TS60MT00119 สูตรน�้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต�่ำมากส�ำหรับผสมกับแอสฟัลท์

26 มีนาคม 2561

TS61NN00121 กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาแบบปฏิกิริยาไม่ต่อเนื่อง

16 พฤษภาคม 2561

TS61BT00136 ถังหมักส�ำหรับการผลิตยาแก้ไอแผนโบราณ

25 พฤษภาคม 2561

TS61MT00130 คอมเปาด์ โพลีโพรพีลีนที่มีคุณสมบัติชอบน�้ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์ม
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25 พฤษภาคม 2561

TS61MT00125 คอมเปาด์ โพลีเอทธิลีนความหนาแน่นต�่ำที่มีคุณสมบัติชอบน�้ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์ม

7 มิถุนายน 2561

TS61BT00129 สูตรผงสังขยามันเทศสีม่วงส�ำเร็จรูปกลิ่นรสธรรมชาติ

7 มิถุนายน 2561

TS61BT00128 สูตรผงสังขยามันเทศสีม่วงส�ำเร็จรูปทางการค้า

7 มิถุนายน 2561

TS61BT00127 กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม่วงกลิ่นรสธรรมชาติ

7 มิถุนายน 2561

TS61BT00124 การพัฒนาสูตรเอนไซม์ไฟเทสเพิ่มประสิทธิภาพทนร้อนและความเสถียร

7 มิถุนายน 2561

TS61BT00123 กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม่วงในเชิงพาณิชย์

15 มิถุนายน 2561

TS61MT00135 ฟิล์มที่มีสมบัติในการป้องกันกลิ่นและป้องกันการเกิดฝ้า

19 มิถุนายน 2561

TS61BT00141 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อส�ำหรับผลิตโปรตีน Vip3

1 สิงหาคม 2561

TS61BT00140 กระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์ โพรไบโอติคในระดับอุตสาหกรรมด้วยการหมักแบบเหลวส�ำหรับใช้
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

28 สิงหาคม 2561

TS61MT00153 สูตรน�้ำยางข้นส�ำหรับท�ำผลิตภัณฑ์ โฟมยาง

28 สิงหาคม 2561

TS61BT00142 กระบวนการสกัดลิกนินที่มีปริมาณของเสียต�่ำ

5 กันยายน 2561

TS61MT00146 สูตรแป้งผสมจากฟลาวมันส�ำปะหลังที่มีไซยาไนต์ต�่ำเพื่อท�ำขนมปังสีน�้ำตาลปราศจากกลูเตน

17 กันยายน 2561

TS61MT00158 กระบวนการบ่มวัสดุยางธรรมชาติแข็งพิเศษ

17 กันยายน 2561

TS61MT00157 สูตรส�ำหรับท�ำวัสดุยางธรรมชาติแข็งพิเศษ

21 กันยายน 2561

TS61MT00139 สูตรเม็ดโพลิเมอร์คอมพาวด์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะแวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจ�ำเพาะ

ผลงานที่ย่น
ื ขอจดคุ้มครองพั นธุ์พืช จ�ำนวน 14 ค�ำขอ
วันที่ยื่นจด

เลขที่คำ�ขอ

ประเภท

ชนิดพืช

16 กรกฎาคม 2561

1193/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ C_73

16 กรกฎาคม 2561

1194/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ C_87

16 กรกฎาคม 2561

1195/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ C_99

16 กรกฎาคม 2561

1196/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ G01

16 กรกฎาคม 2561

1197/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ G09

16 กรกฎาคม 2561

1198/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ G44

29 สิงหาคม 2561

1207/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ D56

29 สิงหาคม 2561

1208/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ R56

29 สิงหาคม 2561

1209/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ D61

29 สิงหาคม 2561

1210/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ R61

29 สิงหาคม 2561

1211/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ D102

29 สิงหาคม 2561

1212/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ R102

29 สิงหาคม 2561

1213/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ D124

29 สิงหาคม 2561

1214/2561

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

พริก

พริกขี้หนูผลใหญ่ R124
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ชื่อพันธุ์

รางวัลและเกียรติยศ จ�ำนวน 62 รางวัล

ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 25 รางวัล
ธนธม ไชยลังการณ์
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ/ไบโอเทค
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2561 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กัลยาณ์ แดงติ๊บ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น�้ำแบบบูรณาการ/ไบโอเทค
ผลงาน : เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)
รางวัลยอดเยี่ยม Chairman’s Award จากกองทุนความร่วมมือนิวตัน ยูเค-ไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�ำประเทศไทย
ธีรพงศ์ ยะทา
กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : นวัตกรรมการน�ำส่งยาต้านจุลชีพทิลมิโคซินด้วยพาหะน�ำส่งระดับนาโนผ่านระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป้าหมาย
รางวัลเหรียญทอง (Golden Prize) จากงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
ธีรพงศ์ ยะทา
กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : นวัตกรรมการน�ำส่งยาต้านจุลชีพทิลมิโคซินด้วยพาหะน�ำส่งระดับนาโนผ่านระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป้าหมาย
รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย จากงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017)
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร/นาโนเทค
ผลงาน : ระบบการน�ำส่งสารที่แตกตัวได้เอง (Self-Emulsifier Drug Delivery System: SEDDS)
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร/นาโนเทค
ผลงาน : ไข่ออกแบบได้
รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension) จากประเทศโรมาเนีย จากงาน 11th International Warsaw Invention Show
(IWIS2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร/นาโนเทค
ผลงาน : ไข่ออกแบบได้
รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย จากงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017)
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
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เสกสรร พาป้อง
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/เอ็มเทค
ผลงาน : Developing a Research Framework and Methodology of Social Life Cycle Assessment in Thailand
ได้รับมอบเหรียญรางวัล RONPAKU: JSPS RONPAKU Medal Award จากงาน 9th General Assembly of the JSPS Fellow Alumni
Association of Thailand (JAAT) – JSPS - NRCT – RONPAKU Medal Award Ceremony จัดโดยหน่วยงาน Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ชาลี วรกุลพิพัฒน์, เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และพิทักษ์ แท่นแก้ว
หน่วยวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย/เนคเทค
ผลงาน : Recent Challenges, Trends, and Concerns Related to IoT Security: An Evolutionary Study
รางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการ The 20th IEEE International Conference on Advanced Communications
Technology (ICACT) ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Elysian Gang chon สาธารณรัฐเกาหลี
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจ�ำปี 2561 สาขาผู้ประสบความส�ำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�ำประเทศไทย
วิรัลดา ภูตะคาม
ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ/ไบโอเทค
ผลงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิป
ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliates ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
คทา จารุวงศ์รังสี
หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค
ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliates ของ The World Academy of Sciences (TWAS) ในสาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์
กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต/เอ็มเทค
ผลงาน : High Precision Sound Absorber
รางวัลที่ 2 ประเภท Competitive pitch จากงาน Final pitches โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
ณัฏฐพร พิมพะ, วิยงค์ กังวานศุภมงคล, ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล และเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอ�ำพล
กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน และกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย/นาโนเทค
ผลงาน : การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับน�้ำมันและตัวท�ำละลายอินทรีย์
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561
ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
ธีรพงศ์ ยะทา, อุรชา รักษ์ตานนท์ชยั , ณัฎฐิกา แสงกฤช, สุวมิ ล สุรสั โม, ชญานันท์ เอีย่ มส�ำอางค์, คทาวุธ นามดี และจักรวาฬ ยศถาวรกุล
กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : อนุภาคนาโนทิลมิโคซินส�ำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561
ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
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วรล อินทะสันตา, อัจฉรา แป้งอ่อน, ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา, จิระพงษ์ อารินทร์ และนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี
กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเส้นใยนาโนส�ำหรับ
การก�ำจัดวัณโรค
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva
ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
วิยงค์ กังวานศุภมงคล, สุวัชชัย จรัสโสภณ, กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล และธนกร วิรุฬมงคล
กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย และกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จากงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva
ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค
ผลงาน : Exploration of lignocellulose degrading enzymes from hidden bioresource for biorefinery and green industries
รางวัล Young Asian Biotechnologist Prize 2018 จาก The Society for Biotechnology เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
นุวงศ์ ชลคุป
กลุ่มวิจัยวัสดุส�ำหรับพลังงาน/เอ็มเทค
ผลงาน : Excellent track record of achievements and potential to advance science-based policy-making in ASEAN
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง (early- and mid-career scientists) จากงาน 17 Talented Scientists Selected for 2018/2019
ASEAN Science and Technology Fellowship เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
พิมพ์พรรณ เห็นประเสริฐแท้, ดวงเดือน อาจองค์, ปัตมาภรณ์ ธิมากุล และภาวดี อังค์วัฒนะ
กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง/เอ็มเทค
ผลงาน : Effect of Basalt Addition and Curing: Conditions on the Strength Development of Geopolymers
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) จากงาน MSAT 10th International Conference on Materials Science and Technology
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ธิดารัตน์ มากมูล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ และนิสภา ศีตะปันย์
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง/เอ็มเทค
ผลงาน : การพัฒนาอาหารที่ปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายส�ำหรับผู้สูงอายุ/ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อสมบัติรีโอโลยี
และพฤติกรรมต่อแรงเฉือนขนาดใหญ่แบบไดนามิกส์ของเจลผสมของโลว์เอซิลเจลแลน คอนยัคกลูโคแมนแนนและ แซนแทนกัม
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) จากงาน MSAT 10th International Conference on Materials Science and Technology
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
จักรพล สุนทรวราภาส
กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร/ไบโอเทค
ผลงาน : พี ลิกนิน แคร์
รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (Silver medal) และประกาศนียบัตร (Certificate of Appreciation) จากงาน
The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ไว ประทุมผาย และปราณี ราชเทวี
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค
ผลงาน : Effects of Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 β-glucan as a prebiotic on the in vitro growth of probiotic and
pathogenic bacteria
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก จากการประชุมวิชาการ 20th International Conference on Biotechnology,
Chemical Engineering and Life Science ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
ต้องใจ ชูขจร
กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต/เอ็มเทค
รางวัล JSPS HOPE Fellow จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) จากงาน 10th HOPE Meeting with Nobel
Laureates ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
เรืองเดช ธงศรี, นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, ธัญพร ยอดแก้ว และพงษ์ศักดิ์ วิลา
กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต/เอ็มเทค
ผลงาน : Effect of carbon addition on microstructure and properties of boron-containing steel sintered under different
atmospheres
รางวัล Poster Presentation Award จากงาน International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ระดับชาติ จ�ำนวน 37 รางวัล
อนุศิษย์ แก้วประจักร์
กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : Solution processes for printable solar cells with organic/inorganic semiconducting materials
รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมวิจยั วัสดุแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 โดยสมาคมวิจยั วัสดุ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
ปานชีวา อุดมทรัพย์, นุวงศ์ ชลคุป, ดลฤดี จารุวัฒน์ และอภิลักษณ์ เอียดเอื้อ
กลุ่มวิจัยวัสดุส�ำหรับพลังงาน/เอ็มเทค
ผลงาน : การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษีส�ำหรับปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันไบโอดีเซล
รางวัล Best Poster Presentation Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยสมาคม
วิจัยวัสดุ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
สุวัสสา บ�ำรุงทรัพย์
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : Development of SERS based biosensor using gold nanorods for cancer screening
รางวัล Best Poster Presentation Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยสมาคม
วิจัยวัสดุ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
ธีรพงศ์ ยะทา
กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : Innovative Strategy for the Oral Delivery of Tilmicosin Antimicrobial Agent using Nanoscale Carrier
รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2560
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

126 รายงานประจำ�ปี 2561

มารุต บูรณรัช และปัฐมา กระต่ายทอง
หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์/เนคเทค
ผลงาน : แพลตฟอร์มสร้างบริการ Web API อย่างอัตโนมัตจิ ากไฟล์ชดุ ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data as a Service Platform)
รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) หรือผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ในกลุ่ม Government & Public Sector
จากงานประกวดซอฟต์แวร์ TICTA Awards 2017 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศวิต กาสุริยะ, ภัชริกา ชูตระกูล, เบญจมาศ พระธานี, กัลยาณี มกราภิรมย์ และนันทิยา อุปนาศักดิ์
หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ /เนคเทค
ผลงาน : เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ (Automatic Articulation: AAT)
รางวัลชนะเลิศ ในการน�ำเสนอโปสเตอร์ ประเภท Research จากงานประชุมวิชาการประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมาคมความพิการปากแหว่ง
เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ชัย วุฒิวิวัฒนชัย, ศวิต กาสุริยะ, ภัชริกา ชูตระกูล, เบญจมาศ พระธานี และกัลยาณี มกราภิรมย์
หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ /เนคเทค
ผลงาน : การเปรียบเทียบวัสดุส�ำหรับเครื่องมือประเมินเสียงสั่นพ้องในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
รางวัลชนะเลิศ ในการน�ำเสนอโปสเตอร์ ประเภท Research จากงานประชุมวิชาการประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมาคมความพิการปากแหว่ง
เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วิรัลดา ภูตะคาม
ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ/ไบโอเทค
ผลงาน : การค้นหาและจีโนไทป์ เครื่องหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด้วยเทคโนโลยี genotyping-by-sequencing (GBS)
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2560 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร
พิมพา ลิ้มทองกุล, วิศาล ลีลาวิวัฒน์, จิราวรรณ มงคลธนทรรศ, มานพ มาสมทบ, ภูวนาถ ปรมาพจน์, พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์,
ภัทรกร รัตนวรรณ์, เมทนี กิจเจริญ, พีระพงศ์ ฟักเขียว และกิตติพงศ์ เกษมสุข
กลุ่มวิจัยวัสดุส�ำหรับพลังงาน/เอ็มเทค ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ/ส�ำนักงานกลาง และหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและ
เซนเซอร์/เนคเทค
ผลงาน : ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ.
รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจ�ำปี 2560 รางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร ผลงานวิจัย หน่วยวิจัยดีเด่น
ทบ. ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
อดิสร เตือนตรานนท์, ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์, ทวี ป๊อกฝ้าย และขวัญดารา มธุรส
ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/ส�ำนักงานกลาง หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์/เนคเทค และฝ่าย
กลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี/เนคเทค
ผลงาน : ระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นหาต�ำแหน่งรั่วแบบโครงข่ายไร้สายบนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจ�ำปี 2561 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง/เอ็มเทค
ผลงาน : กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค in situ sol-gel
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ�ำปี 2561 จากงานวันนักประดิษฐ์
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
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สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
ไบโอเทค
ผลงาน : สูตรผสมสารชีวบ�ำบัดภัณฑ์ส�ำหรับย่อยสลายคราบปนเปื้อนน�้ำมัน
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ�ำปี 2561 จากงานวันนักประดิษฐ์
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
อดิสร เตือนตรานนท์, อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และจันทรเพ็ญ ครุวรรณ์
ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/ส�ำนักงานกลาง
ผลงาน : ห้องปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค
ผลงาน : การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย: การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยุกต์ ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, ฟิลิป เจมส์ ชอว์, ปาริชาต พรหมณะ, ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ, อัยดา อรุณศรี, นวพร โปษยะพิสิษฐ์,
จุฑารัตน์ เพ็งอ้น, สุมาลี ก�ำจรวงศ์ ไพศาล, ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และวรางคณา สงสังข์ทอง
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์/ไบโอเทค
ผลงาน : ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อมาลาเรียโดยไรโบไซม์กลิมเอสและการประยุกต์ ใช้เพื่อการพัฒนายา
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
วิรัลดา ภูตะคาม และสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ/ไบโอเทค
ผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลและการสร้างแผนที่พันธุกรรมเพื่อค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ์กับความสูงของล�ำต้น
ในปาล์มน�้ำมัน
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
อนันต์ จงแก้ววัฒนา, พีร์ จารุอ�ำพรพรรณ, จรัสพิมพ์ นาคพุก และอัศวิน วานิชชัง
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ/ไบโอเทค
ผลงาน : กลไกการยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในกรณีติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ชนิดบี
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
เดือนเพ็ญ จาปรุง, ศศินี บุณยรัตพันธุ์, ธิติกร บุญคุ้ม, ขุนเสก เสกขุนทด, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ประภาศิริ พงษ์ประยูร,
ชยาชล อภิวาท และเกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : การวัดปริมาณน�้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
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อุดม แซ่อึ่ง
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ/ไบโอเทค
ผลงาน : ฟิสิกส์ของไวรัส
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ธนธม ไชยลังการณ์
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ/ไบโอเทค
ผลงาน : การศึกษาความผิดปกติของเซลล์สมองโดยไม่ใช้สมองของผู้ป่วยกลุ่มอาการวิลเลียม
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปี 2560 จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
วุฒินันต์ หลงเจริญ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์/ส�ำนักงานกลาง
ผลงาน : NavTU: แอปพลิเคชันน�ำทางบนมือถือแอนดรอยด์ส�ำหรับผู้พิการไทยทางการมองเห็น
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
สุวัสสา บ�ำรุงทรัพย์
กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน : การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทางส�ำหรับการตรวจจับมะเร็งล�ำไส้ ใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2561 จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ไพรัช ธัชยพงษ์
ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว.
รางวัลมหิดลทยากร จากงาน 49 ปีวันพระราชทานนาม และ 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์/ส�ำนักงานกลาง
รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากงานพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ดาวรุ่งดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพมหานคร
วันทนีย์ พันธชาติ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ /ส�ำนักงานกลาง
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้น�ำนวัตกรรมเพื่อคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
คณะท�ำงานอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เอ็มเทค
รางวัลส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN Office) จากงานพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ
จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
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พรกมล อุ่นเรือน
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์/ไบโอเทค
ผลงาน : Development of biorefinery technology to mitigate effects of climate change and to promote bio-based economy
and sustainability
รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) ประจ�ำปี 2561 จากการประชุมวิชาการ The 6th International BMB
Conference 2018 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ/ไบโอเทค
ผลงาน : ราแมลง 2 ชนิดใหม่ในสกุล Ophiocordyceps กับโครงสร้างสืบพันธุ์รูปร่างกลมที่ปลายก้านรา
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มจุลชีววิทยา ระดับดีเด่น จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อัมพวา ปินเรือน, สายัณห์ สมฤทธิ์ผล, สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์, สุจินดา สมหมาย, อนุตตรา ณ ถลาง และสาทินี ซื่อตรง
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ/ไบโอเทค
ผลงาน : โรคคล้ายรากอากาศ
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มจุลชีววิทยา ระดับดีมาก จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย และศรัญญู วงกระนวน
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ/ไบโอเทค
ผลงาน : รา Daldinia (Xylariales, Ascomycota) สองสปีชีส์ ใหม่จากทางภาคเหนือของประเทศไทย
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มจุลชีววิทยา ระดับดีเด่น จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ดนญา ธนกิจพิพัฒน, กนกศรี ทัศนาทัย และเจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ/ไบโอเทค
ผลงาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือของราสกุล Metarhizium ที่เข้าท�ำลายและเจริญบนจักจั่นที่พบในประเทศไทย
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มจุลชีววิทยา ระดับดี จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผลงาน : หน่วยงานที่ด�ำเนินการโครงการที่เป็นแบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข (Good Practice)
ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2561
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ดนุ พรหมมินทร์ และปริญญา จันทร์หุณีย์
กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ/เอ็มเทค
ผลงาน : รถเข็นเอกซเรย์แบบนอน-นั่งส�ำหรับผู้ป่วย (RT Wheelchair)
รางวัล IDEA สร้างสรรค์ จากงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 7
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
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นฤภร มนต์มธุรพจน์, กตัญชฬี นามปักษา, อัจฉราพร ศรีอ่อน, ดวงกมล วรเกษมศักดิ์ และนัฐดนัย นามภิชัย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์/ส�ำนักงานกลาง และกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ/เอ็มเทค
ผลงาน : การจัดท�ำระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพส�ำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016
ได้รับใบรับรองการผ่านการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016
จาก บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
พนิตา พงษ์ ไพบูลย์, กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์, ชาวีร์ อิสริยภัทร์, อนันท์ ปัญญา และเปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล
หน่วยทรัพยากรด้านการค�ำนวณและไซเบอร์-กายภาพ/เนคเทค
ผลงาน : NETPIE: IoT Cloud Platform
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Internet of Things จากงานประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร จากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2561
จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
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รายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีนายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายสิทธิชยั จันทราวดี นางศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอ�ำนวย นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
เป็นอนุกรรมการตรวจสอบฯ และหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.) ได้ ม อบหมายให้ ก�ำกั บ ดู แ ลตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของ สวทช. พ.ศ. 2545 และตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ
โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ เสริมสร้างและก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส่งเสริมและก�ำกับดูแล
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศ ระบบการประเมินตนเองด้านการควบคุม
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบการประเมินผลการด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ว่า สวทช. สามารถด�ำเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายบริหาร และส�ำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมร่วมกับ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จ�ำนวน 2 ครัง้ สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจ
สอบฯ ได้ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ยึดตาม
หลักจรรยาบรรณของกรรมการและอนุกรรมการของ สวทช. โดยแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ และหลีกเลีย่ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของ สวทช. พร้อมทัง้ ได้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ กวทช. เป็น
ประจ�ำทุก 3 เดือน รวมทัง้ มีการประเมินตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้
แนวทางและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบทีส่ ง่ เสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินงานทีม่ ผี ลต่อผูท้ มี่ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมชิ อบ
2. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช.
ซึ่งผลการประเมินฯ โดยฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของ สวทช. มีความเพียงพอ เหมาะสมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
3. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ก�ำกับให้ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้มกี ารตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสีย่ ง ด้านการปฏิบตั งิ าน และ
การให้ค�ำปรึกษา พร้อมให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจ เพือ่ ให้ สวทช. นําไปปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ
ทีด่ ขี นึ้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และให้มกี ารติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
งานการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล มีความเป็นอิสระในการด�ำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
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งานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมอนุมัติแผนการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายใน และกฎบัตรส�ำนัก
ตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของ
รายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานทางการเงินรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยรายงานทางการเงินได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญและได้สอบทานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ
5. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความส�ำคัญในการส�ำรองข้อมูลให้ถกู ต้องและครบถ้วน เพิม่
มาตรการในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้
รับอนุญาต รวมทั้งต้องเพิ่มแนวทางปฏิบัติในการก�ำหนดชั้นความลับและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ
ผู้ ใช้งานและลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การควบคุมและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติของ สวทช. มากยิ่งขึ้น และลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
6. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
โดยให้ความเห็นว่า ผู้บริหาร สวทช. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และ
คณะท�ำงานพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง ได้ปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของ สวทช. รวมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ สามารถน�ำไปใช้ ใน
การวิเคราะห์ ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของ สวทช. จะ
บรรลุเป้าหมาย
7. การสอบทานด้านการด�ำเนินงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานด้านการด�ำเนินงานต่าง ๆ
พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานหรือระบบการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
• การบริหารสัญญา ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีฝ่ายหรืองานท�ำหน้าที่บริหารสัญญา ควบคุมหรือด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไข ระเบียบ และข้อก�ำหนดในสัญญา ทัง้ ในฐานะที่ สวทช. เป็นผูซ้ อื้ /ผูว้ า่ จ้าง
และผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ เพื่อให้เป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ
• การบริหารทรัพย์สิน ต้องจัดท�ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สนิ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ สวทช.
• การบริหารโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยต้องก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ตั้งแต่การวางแผน การใช้จ่าย การติดตามผลงานที่ต้องส่งมอบ จนถึงการผลักดันการน�ำ
ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท�ำวิจัยหรือการทดลองในสัตว์ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจให้สามารถปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้ผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
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• แนวปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ควรปรับปรุง เนื้อหาให้ชัดเจน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้เป็นแบบอย่างเดียวกัน เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารโครงการวิจยั และผูเ้ กีย่ วข้อง
8. การประชุมร่วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะเป็น
ผู้สอบบัญชีของ สวทช. ได้น�ำข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หารือ
ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้
• ตามพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ “หน่วยงาน
ของรัฐ” ได้รวมถึง ทุนหมุนเวียนทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล ซึง่ สวทช. มีสถานะเป็นทุนหมุนเวียน ทีจ่ ดั ตัง้
ขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้น�ำรายรับสมทบไว้ ใช้จ่ายโดยไม่ต้องน�ำส่งคลัง และหมวด 4 การบัญชี
การรายงาน และการตรวจสอบของพระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง สตง. ให้
ความเห็นว่า สวทช. ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงินตามสภาวิชาชีพบัญชี ให้
เป็นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
• การด�ำเนินงานของ สวทช. ในเรื่องการบริหารเงินทุน ได้น�ำเงินไปลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงิน
ร่วมลงทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกา้ วไกลไปด้วยกัน ซึง่ มีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ำกัด เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ การจัดตั้งกองทรัสต์ฯ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ที่เห็นชอบมาตรการในการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุนโดยให้ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ไปด�ำเนินการ ซึ่ง สตง. ให้ความเห็นว่าหาก สวทช. จะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม SMEs
ที่ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ควรให้เป็นไปตามภารกิจของ สวทช.
การสนับสนุนหรือส่งเสริมในรูปแบบการน�ำเงินไปลงทุนในกองทรัสต์ฯ ให้พิจารณาโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ความเสี่ยงประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่าการบริหารและการด�ำเนินงานของ สวทช. มีการพัฒนาด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interests) มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือและ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ โดยมีการปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
(นายอาชว์ เตาลานนท์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
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ผู้บริหาร สวทช.

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ผู้อ�ำนวยการ
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (ไบโอเทค)
นายจุลเทพ ขจรไชยกูล (เอ็มเทค)
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (เนคเทค)
นางสาววรรณี ฉินศิริกุล (นาโนเทค)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นางอ้อมใจ ไทรเมฆ
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์
นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน
นางพัชรียา กุลานุช
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
นางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (รก. ผช. ผพว.)
นายเฉลิมพล ตู้จินดา (รก. ผช. ผพว.)
หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน
นางจินตนา ศิริสุนทร

รองผู้อ�ำนวยการ
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา
นางฐิตาภา สมิตินนท์
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (รก.รอง ผพว.)
คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ สวทช.
ที่ปรึกษาอาวุโส
นายหริส สูตะบุตร
นายยุงยุทธ ยุทธวงศ์
นายไพรัช ธัชยพงษ์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายกอปร กฤตยากีรณ
นางสาวมรกต ตันติเจริญ
นางชัชนาถ เทพธรานนท์
นายชาตรี ศรีไพพรรณ
นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
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คณะกรรมการพั ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ประธาน
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(23 พฤศจิกายน 2560 - 28 มกราคม 2562)

รองประธาน
นายสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา	
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอ�ำไพ
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางเกศินี วิฑูรชาติ
นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์
นายพสุ โลหารชุน
นายสุปรีดา อดุลยานนท์
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายด�ำริ สุโขธนัง
นายเจน น�ำชัยศิริ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์
นายประพันธ์ เจริญประวัติ
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
อัยการสูงสุด
ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประธานกรรมการกลุ่มน�้ำตาลมิตรผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ�ำกัด
ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริษัทสิขร จ�ำกัด
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้อ�ำนวยการ สวทช. (กรรมการและเลขานุการ)
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รายงานสถานะทางการเงินประจ�ำปี

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2561

2560
(จัดประเภทรายการใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

3,187,376,576.13

1,686,486,573.50

เงินลงทุนชั่วคราว

4

285,796,974.99

1,234,465,794.07

ลูกหนี้การค้า

5

72,376,329.56

84,415,435.90

5,550,023.50

13,024,625.18

229,514,123.74

169,871,445.39

3,780,614,027.92

3,188,263,874.04

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท

7

292,261,095.94

363,864,254.86

เงินลงทุนเผื่อขาย

8

336,600,000.00

389,300,000.00

เงินลงทุนระยะยาว

8

60,624,240.00

58,862,120.00

เงินลงทุนหน่วยบริการ

9

88,729,559.26

17,321,866.43

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

10

1,932,022,277.72

2,090,312,661.69

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

11

3,538,649,240.35

3,294,058,665.12

สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน

12

94,240,293.21

71,515,380.07

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13

119,320,880.23

92,506,020.87

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

9,825,224.10

10,188,548.80

6,472,272,810.81

6,387,929,517.84

10,252,886,838.73

9,576,193,391.88

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2561

2560
(จัดประเภทรายการใหม่)

หนี้สินและกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

15

เงินอุดหนุนกันไว้เบิก
รายได้รอการรับรู้

16

รายได้รับล่วงหน้า

217,087,852.46

142,848,633.40

5,550,023.50

13,024,625.18

1,506,267,564.22

6,716,277.70

17,737,230.70

17,892,873.23

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17

456,166,029.65

414,992,286.72

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

21

47,705,907.18

39,828,132.52

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18

9,589,633.49

47,345,903.88

2,260,104,241.20

682,648,732.63

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้

19

65,343,843.17

56,330,109.54

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

20

742,174,070.22

718,264,157.49

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

21

46,534,386.03

31,687,247.55

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

22

83,477,697.96

65,581,464.36

937,529,997.38

871,862,978.94

3,197,634,238.58

1,554,511,711.57

เงินกองทุน

879,852,751.05

879,852,751.05

กำ�ไรสะสม

6,008,799,849.10

6,922,528,929.26

166,600,000.00

219,300,000.00

รวมส่วนของกองทุน

7,055,252,600.15

8,021,681,680.31

รวมหนี้สินและเงินกองทุน

10,252,886,838.73

9,576,193,391.88

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของกองทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของกองทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2561

2560
(จัดประเภทรายการใหม่)

รายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

23

3,943,037,632.39

3,391,916,974.82

เงินอุดหนุนอื่น

24

810,802,944.26

1,122,990,457.29

รายได้ค่าบริการ

25

693,344,569.71

661,956,920.66

รายได้อื่น ๆ

26

55,161,006.16

42,875,403.49

ดอกเบี้ยรับ

44,067,832.92

46,818,336.25

เงินปันผลรับ

12,547,500.00

8,284,700.00

5,558,961,485.44

5,274,842,792.51

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

27

2,557,344,426.83

2,354,995,151.46

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย

28

1,419,401,919.44

1,043,938,968.69

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

29

914,642,247.57

889,903,119.61

ค่าใช้จ่ายอื่น

30

1,581,301,971.76

1,503,268,585.20

6,472,690,565.60

5,792,105,824.96

(913,729,080.16)

(517,263,032.45)

(52,700,000.00)

42,500,000.00

(966,429,080.16)

(474,763,032.45)

รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

รายการ

หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ทุนประเดิม

กำ�ไรจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
เผื่อขาย

กำ�ไรสะสม

879,852,751.05 6,922,528,929.26

ขาดทุนสำ�หรับปี

รวม

219,300,000.00

8,021,681,680.31

-

(913,729,080.16)

-

(913,729,080.16)

-

-

(52,700,000.00)

(52,700,000.00)

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

879,852,751.05 6,008,799,849.10

166,600,000.00

7,055,252,600.15

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

879,852,751.05 7,439,791,961.71

176,800,000.00

8,496,444,712.76

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

8

ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

8

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

(517,263,032.45)

-

(517,263,032.45)

-

-

42,500,000.00

42,500,000.00

879,852,751.05 6,922,528,929.26

219,300,000.00

8,021,681,680.31

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้ง
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. บริหารกองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมายข้อบังคับและมติ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. ส�ำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย และ
จัดท�ำแผน วางโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้ว
น�ำเสนอต่อรัฐมนตรี
3. ด�ำเนินการวิจัย พัฒนา และด�ำเนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาค
รัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนีร้ ะหว่างภาครัฐบาล
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. ด�ำเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบ
มาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้ค�ำปรึกษาทางเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการให้บริการอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สนับสนุนการเพิม่ สมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการ
ลงทุน และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีของ
ประเทศ
6. ด�ำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
7. กระท�ำการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักงานและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
1.2 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มาตรา
17 โดยเงินของกองทุนประกอบด้วย
1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินและทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาที่ได้รบั โอน จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. เงินและทรัพย์สนิ ที่ได้รบั โอนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
โครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
4. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปี
5. เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
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6. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
7. ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการให้ ใช้
หรือการโอนสิทธิบัตร
8. เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
ในกรณีกองทุนมีจ�ำนวนเงินไม่พอส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุน
เท่าจ�ำนวนที่จ�ำเป็น
ทั้งนี้รายได้ของกองทุนให้น�ำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและนโยบายการบัญชี
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินและ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภา
วิชาชีพบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างปีส�ำนักงานได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
การเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำหรือค�ำศัพท์ การตีความ และการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของส�ำนักงาน
2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สวทช. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในรายงานให้เป็น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการแปลงค่าดังกล่าว และก�ำไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.5 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินซึง่ มีอายุ
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
2.6 ลูกหนี้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนีแ้ ละจะแสดงมูลค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
บัญชีด้วยจ�ำนวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวทช. จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ลูกหนี้ค่าบริการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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รายการ

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือน – 1 ปี

50

ค้างชำ�ระเกินกว่า 1 ปี – 2 ปี

75

ค้างชำ�ระเกินกว่า 2 ปี

100

2.7 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน ค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2.8 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท
ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก สวทช. ตาม
โครงการสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและวิ ศ วกรรม ในลั ก ษณะกิ จ กรรมตามความต้ อ งการของบริ ษั ท
(Company-directed research development and engineering project) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ
บริษัทธุรกิจเอกชนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ที่สามารถน�ำผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตั้ง
หรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน ในการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่ำ
ผูข้ อกูต้ อ้ งมีทนุ ของตนเองไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนเงินทีข่ อกู้ วงเงินกูส้ งู สุดไม่เกินร้อยละ 75 ของทุนทัง้ โครงการ
และทุนของแต่ละโครงการจะต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนช�ำระไม่เกิน 7 ปี (อาจมีระยะเวลา
ปลอดเงินต้นไม่เกิน 2 ปี) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของสถาบันการเงินทีเ่ ข้าร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการนัน้ ๆ
แหล่งที่มาของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกูท้ งั้ หมดต่อโครงการ โดยสถาบัน
การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค�้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช.
ส�ำหรับการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ได้ร่วมโครงการนั้น จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำประเภท 12 เดือน ตามประกาศของธนาคารบวกด้วย 2.25 แล้วหารด้วย 2
2.9 เงินลงทุนระยะยาว
สวทช. ได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย โดย สวทช. อาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจ�ำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือน
นับจากวันที่ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการด�ำเนินงานจึงจะจัดประเภทใหม่
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริหารจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อและจะมีการประเมินจุดประสงค์
ใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
สวทช. มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาด
รองรับ เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ณ
วันสิ้นงวดของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ ในส่วนของกองทุน
เงินลงทุนทีม่ กี �ำหนดเวลา ซึง่ ผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�ำหนด ถูกจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ
ครบก�ำหนดภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
2.10 เงินลงทุนหน่วยบริการ
เป็นเงินลงทุนในหน่วยบริการ สวทช. ที่ให้บริการต่อบุคคลและหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีการบริหารรูปแบบพิเศษภายใต้
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานบริการของ
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สวทช. พ.ศ. 2558 โดย สวทช. ให้ทุนด�ำเนินการ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ส�ำนักงานทีเ่ ป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ
2.11 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ
เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึง โครงการที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับ
สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยการลงทุนและค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือในการด�ำเนินการวิจยั พัฒนาและด�ำเนินการด้าน
วิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทถี่ อื ครองเพือ่ หาประโยชน์รายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือทัง้ สองอย่าง ทัง้ นี้ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ขายตามปกติธรุ กิจ ใช้ ในการผลิต ในการจัดหา ในการให้บริการ
หรือใช้ ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อาคารของ สวทช. ที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้นทุน
การก่อสร้างที่ส�ำนักงานก่อสร้างเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนทาง
ตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สวทช. จะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มี
การจัดประเภทใหม่
2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้มา
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างของสินทรัพย์ที่
สวทช. สร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากัน
ส�ำนักงานจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต�่ำกว่า 10,000 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ โดยจะจัดท�ำทะเบียน
คุมสินทรัพย์แยกไว้ต่างหาก
ค่าเสือ่ มราคา ค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
20 - 35

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และติดตั้งสำ�นักงาน

5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

5-8

ยานพาหนะ

5-8
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สินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่นคู่กับรายการ
เงินกองทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์รับโอนด้วยราคาตามบัญชี ณ วันที่ได้รับโอน และค�ำนวณค่าเสื่อม
ราคาตามอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์นั้น
ส�ำหรับสินทรัพย์รับบริจาค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามประเภทที่เกี่ยวข้อง คู่กับการรับรู้หนี้สิน
ในรายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์นั้น คู่กับการทยอยตัดบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ จากการรับบริจาคตาม
สัดส่วนของการบันทึกค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ดังกล่าว
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สวทช. จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยพิจารณาสินทรัพย์จากระยะเวลาของข้อตกลงว่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้วา่ จะไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิเ์ กิดขึน้ ข้อตกลงนัน้ จะน�ำไปสูส่ ทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์
ท�ำให้ สวทช. มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น
กรณีที่ สวทช. เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอน
ไปให้แก่ สวทช. ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำ
กว่า โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่า
จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอด
ระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่
ผู้ ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่ สวทช. เป็นผู้ ให้เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียว
กับสินทรัพย์ของ สวทช. ที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
2.15 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีราคาต�่ำกว่า 20,000 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 5 ปี
2.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน คือ การประมาณการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและ
ในงวดก่อน ซึง่ ถือเป็นภาระผูกพันของ สวทช. ทีม่ ตี อ่ พนักงาน การบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
นั้น สวทช. จะประมาณการผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไว้ ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์พนักงานทีก่ �ำหนดไว้ คือ เงินส�ำรองบ�ำเหน็จพนักงาน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ว่าด้วยการเงินบ�ำเหน็จพนักงาน ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ก�ำหนดไว้ว่าเงินบ�ำเหน็จเป็นเงินตอบแทนความชอบที่
สวทช. จ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงานโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในการค�ำนวณบ�ำเหน็จเพื่อจ่ายให้กบั พนักงาน
จะเท่ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณระยะเวลาท�ำงาน (ปี) คูณอัตราผันแปร
อัตราผันแปร มีดังนี้
ระยะเวลาทำ�งาน
0.5 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

อัตราผันแปร
0.5
1.0

2.17 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำนักงานได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้
- “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ กสิกรไทยทรัพย์มนั่ คง ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” ได้จดั ตัง้ เมือ่ 1 พฤศจิกายน 2543
โดยให้พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบาย
ตราสารหนี้” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
- “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” เพิม่ นโยบายการลงทุน คือ “นโยบาย
ตราสารทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
- “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2549 โดยให้
พนักงานทีบ่ รรจุ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ ปัจจุบนั เปลีย่ น
ชือ่ เป็น “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึง่ จดทะเบียนแล้ว นโยบายผสมหุน้ ไม่เกินร้อย
ละ 25” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ส�ำหรับพนักงานทีบ่ รรจุกอ่ นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ส�ำนักงานให้สทิ ธิเลือกทีจ่ ะรับบ�ำเหน็จพนักงานหรือ
เข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยส�ำนักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือน
พนักงาน และรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือออกจาก
งานโดยไม่มีความผิด ตามอายุการท�ำงาน ดังนี้
อายุงานของพนักงาน

ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี

50

มากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี

60

มากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี

80

มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

100

146 รายงานประจำ�ปี 2561

กรณีสมาชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับการท�ำงานของ สวทช. หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการปฏิบตั งิ านตามสัญญา สมาชิกกองทุน
ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด
สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สวทช. และบริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ
2.18 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นรายได้ ในงวดเมือ่ ได้รบั จัดสรรและอนุมตั ฎิ กี าเบิกเงินงบประมาณ
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการให้กับลูกค้า
และลูกค้ายอมรับสินค้าหรืองานบริการนั้นแล้ว
- รายได้คา่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา รายได้คา่ ธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญา
- รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
สินทรัพย์
- รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2561
เงินสด

2560
-

0.02

- ออมทรัพย์

1,481.90

986.42

- ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน

1,705.48

700.05

3,187.38

1,686.49

เงินฝากธนาคาร

รวม

4. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
2561

2560

เงินฝากธนาคาร
ประจำ� 4 - 5 เดือน
ประจำ� 1 ปี
รวม

-

952.89

285.80

281.57

285.80

1,234.46

เงินลงทุนชั่วคราว ได้รวมเงินฝากธนาคารของเงินส�ำรองบ�ำเหน็จพนักงาน จ�ำนวน 285.80 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 : 281.57 ล้านบาท)
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5. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
2561

2560

ลูกหนี้ค่าบริการ

79.30

91.58

ลูกหนี้ดำ�เนินคดี

11.99

11.80

รวม

91.29

103.38

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ

(7.46)

(7.33)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำ�เนินคดี

(11.45)

(11.63)

72.38

84.42

รวม

ลูกหนีก้ ารค้า ประกอบด้วย ลูกหนีผ้ เู้ ช่าพืน้ ที่ สวทช. และลูกหนีผ้ ู้ ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการใช้บริการ
ที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น
ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 21.41 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 : 34.46 ล้านบาท)
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

เงินยืมทดรองจ่าย

30.70

16.14

7.79

13.60

13.25

12.04

5.55

4.96

137.95

116.20

ลูกหนี้อื่น

1.44

1.32

อื่น ๆ

5.45

2.91

229.51

169.87

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
วัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้กรมสรรพากร

รวม

7. ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย
2561
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม

2560

363.86

288.38

50.36

171.04

(121.96)

(95.56)

292.26

363.86

เพิ่ม (ลด) ในระหว่างงวด
จ่ายให้เพิ่ม
รับชำ�ระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
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8. เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
สวทช. ถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ระยะยาว

รวมทั้งสิ้น

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

บริษัทเทรดสยาม จำ�กัด

13

13

-

-

6.50

6.50

6.50

6.50

บริษัทเอทีเซรามิกส์ จำ�กัด

49

49

ครั้งที่ 1

-

-

46.55

46.55

46.55

46.55

ครั้งที่ 2

-

-

14.70

14.70

14.70

14.70

ตราสารทุน

บริษัทไมโครอินโนเวต จำ�กัด

49

49

-

-

49.00

49.00

49.00

49.00

บริษัทเลิร์นเทค จำ�กัด

40

40

-

-

1.60

1.60

1.60

1.60

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม วรรณ จำ�กัด

8.81

8.81

-

-

3.52

1.76

3.52

1.76

บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

17

17

389.30

346.30

-

-

389.30

346.80

รวมเงินลงทุน

-

-

389.30

346.80

121.87

120.11

511.17

466.91

หัก

-

-

-

-

(61.25)

(61.25)

(61.25)

(61.25)

บวก กำ�ไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

-

-

(52.70)

42.50

-

-

(52.70)

42.50

รวมตราสารทุน

-

-

336.60

389.30

60.62

58.86

397.22

448.16

336.60

389.30

60.62

58.86

397.22

448.16

(บริษัทเอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำ�กัด)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

รวมเงินลงทุน

บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สวทช. ได้วดั มูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ ขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมลู ค่าจ�ำนวน 336.60 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 52.70 ล้านบาท (ปี 2560 มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย จ�ำนวน 42.50 ล้านบาท)
บริษัทเอทีเซรามิกส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 และมีมติอนุมัติให้เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็นจ�ำนวน 14.70 ล้าน
บาท ท�ำให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนรวม 30.00 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2555 ได้มีการเรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 40 บาท จ�ำนวน 147,000 หุ้น เป็นเงิน 5.88
ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุน
ซื้อหุ้น บริษัทเอทีเซรามิกส์ จ�ำกัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้นและเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื่อด�ำเนินการเข้าสู่กระบวนการ
ช�ำระบัญชีและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียน
เลิกบริษัท สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจ�ำนวน 61.25 ล้านบาท เมื่อผู้ช�ำระบัญชีได้พิจารณาแล้ว
ปรากฏว่า เงินลงทุนหรือเงินค่าหุน้ ของบริษทั ได้ ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนีส้ นิ จึงได้รอ้ งขอให้ศาลมีค�ำสัง่
พิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทล้มละลาย โดยศาลได้มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 ทัง้ นี้ ได้มกี ารประชุมเจ้าหนีเ้ มือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างท�ำความเห็นค�ำขอรับช�ำระหนี้เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาการแบ่งช�ำระหนี้ต่อไป
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้ สวทช. สามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ “ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส�ำหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีกา้ วไกลไปด้วยกัน 1” ในจ�ำนวน 100.00 ล้านบาท จากวงเงินกองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนส�ำหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 ทั้งหมด จ�ำนวน 1,135.00 ล้านบาท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน 3 ราย ได้แก่ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท สวทช. จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 35.00 ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อย
แล้วนัน้ ต่อมาบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII
0117/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรียกช�ำระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จ�ำนวน 20.00 ล้านบาท โดย
เรียกช�ำระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย ซึ่ง สวทช. ได้ช�ำระเงินแล้ว 2 งวด จ�ำนวน 3.52 ล้านบาท
9. เงินลงทุนในหน่วยบริการ ประกอบด้วย
รายการ

2561

2560

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

17.32

17.32

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)

71.41

-

88.73

17.32

รวม

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่
15 มิถุนายน 2558 รับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริการออกแบบและวิศวกรรม
(DECC) ในวันที่ 30 กันยายน 2558 และเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยบริการของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไปภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารหน่วยบริการ
ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยบริการของ
สวทช. ตามบันทึกข้อความที่ วท 5405.57.01/287/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และได้รบั อนุมตั จิ ดั สรรทุนด�ำเนิน
การหน่วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกข้อความที่ วท 5401.57.21/525/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ตามที่ห้องปฎิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Testing Laboratory: CTL) ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ เป็นหน่วยบริการของ สวทช. นับตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยได้รบั อนุมตั เิ ปลีย่ นชือ่ เป็น “ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
(Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)” ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ วท
5401.0501.0301/253/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และได้รับอนุมัติจัดสรรทุนด�ำเนินการหน่วยบริการของ
สวทช.
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10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
2561

2560

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

3,133.47

3,107.08

ซื้อ

0.17

24.40

รับโอน

1.51

14.73

โอนออก

(1.24)

(12.74)

3,133.91

3,133.47

1,043.16

898.29

โอนออก

(1.18)

(12.74)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด

159.91

157.61

1,201.89

1,043.16

1,932.02

2,090.31

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน

ในระหว่างปี 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ สวทช. ได้รับโอนมาจากสินทรัพย์ระหว่างทาง จ�ำนวน
1.51 ล้านบาท (หมายเหตุ 11)
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2561

2560

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ง
ปลูก
สร้าง

อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ทาง

6.40

4,283.64

6,539.56

177.70

24.61

อาคาร
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

389.39 11,361.29

11,122.17

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
ซื้อสินทรัพย์

-

29.78

672.00

6.19

210.82

48.39

967.18

642.53

รับบริจาค

-

-

20.02

0.92

-

-

20.94

-

รับโอน

-

351.26

94.09

0.08

-

0.21

445.64

48.95

โอนออก

-

-

(0.32)

-

(82.11)

(390.59)

(473.02)

(79.79)

-

(1.49)

(0.01)

(29.20)

(3.10)

(33.83)

-

ปรับปรุง ค่าใช้จ่าย
บริจาค

-

(40.31)

(357.73)

(0.35)

-

-

(398.39)

(75.21)

จำ�หน่าย

-

(6.04)

(225.75)

(2.42)

-

-

(234.2)

(297.36)

6.40

4,618.33

6,740.37

122.11

124.09

44.30 11,655.60

11,361.29

-

2,767.50

5,198.04

101.69

-

-

8,067.23

7,777.63

โอนออก

-

-

(0.26)

-

-

-

(0.26)

(3.08)

บริจาค

-

(37.74)

(353.56)

(0.34)

-

-

(391.63)

(64.19)

จำ�หน่าย

-

(5.92)

(221.83)

(2.41)

-

-

(230.16)

(292.79)

ค่าเสื่อมราคา

-

219.56

437.31

14.90

-

-

671.77

649.66

ณ วันที่ 30 กันยายน

-

2,943.39

5,059.70

113.85

-

-

8,116.95

8,067.23

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

6.40

1,674.93

1,680.67

8.26

124.09

44.30

3,538.65

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

6.40

1,516.14

1,341.51

16.01

24.16

389.39

-

3,294.06

ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ราคาตามบัญชี

ในระหว่างปี 2561 สวทช. ได้ โอนอาคารระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 390.59 ล้านบาท เป็นอาคาร จ�ำนวน
339.71 ล้านบาท เป็นส่วนปรับปรุงอาคาร จ�ำนวน 7.27 ล้านบาท เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ จ�ำนวน 43.61
ล้านบาท (หมายเหตุ 10)
โอนสินทรัพย์ระหว่างทาง จ�ำนวน 111.34 ล้านบาท เป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารชัว่ คราว จ�ำนวน 4.28
ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 0.21 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน จ�ำนวน 1.51 ล้านบาท
(หมายเหตุ 10) อุปกรณ์และยานพาหนะ จ�ำนวน 50.56 ล้านบาท สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 25.55 ล้านบาท
(หมายเหตุ 13) และปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 29.23 ล้านบาท

152 รายงานประจำ�ปี 2561

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แสดงราคาทุน จ�ำนวน 4,618.33 ล้านบาท ได้รวม
อาคารหอพักสหกรณ์ซึ่งมีราคาทุน จ�ำนวน 109.61 ล้านบาท ซึ่ง สวทช. ได้รับรู้เป็นรายได้มาแล้วจนถึงงวดปัจจุบัน
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 64.65 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 44.96 ล้านบาท
(หมายเหตุ 19) โดยอาคารสหกรณ์ดังกล่าว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจาก
สหกรณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 และรับรู้อาคารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการรายได้จากการรับ
บริจาครอการรับรู้ โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ได้รับโอน
ตามอายุของสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งมีจ�ำนวน 30 ปี และจะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2573 ซึ่ง
ตามบันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างหอพักและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมือ่ วันที่
24 พฤศจิกายน 2548 สวทช. อนุญาตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารหอพักและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และเป็นผูม้ สี ทิ ธิในการจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้ ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ สวทช. มีสทิ ธิใ์ ช้พนื้ ทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสหกรณ์
12. สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
2561
อุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน

2560

ยานพาหนะ
ตามสัญญา
เช่าการเงิน

รวม

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

132.28

17.39

149.67

197.82

ทำ�สัญญาเพิ่ม

70.54

3.13

73.67

47.13

สัญญาสิ้นสุด

(43.36)

(9.57)

(52.93)

(95.28)

ณ วันที่ 30 กันยายน

159.46

10.95

170.41

149.67

67.14

11.01

78.15

120.76

(43.36)

(9.56)

(52.92)

(52.28)

47.42

3.52

50.94

52.67

71.20

4.97

76.17

78.15

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

88.26

5.98

94.24

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

65.14

6.38

-

71.52

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
สัญญาสิ้นสุด
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน
ราคาตามบัญชี
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13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้
2561

2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

356.91

360.20

ซื้อเพิ่มในงวด

42.26

33.49

รับโอน

25.87

5.27

โอนออก

(4.20)

(0.61)

-

(0.12)

จำ�หน่าย

(39.29)

(41.32)

ณ วันที่ 30 กันยายน

385.55

356.91

264.41

275.88

โอนออก

-

(0.08)

บริจาค

-

(0.12)

(30.19)

(41.23)

ค่าตัดจำ�หน่ายในงวด

32.01

29.96

ณ วันที่ 30 กันยายน

266.23

264.41

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

119.32

92.50

บริจาค

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

จำ�หน่าย

ในระหว่างปี 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับโอนสินทรัพย์ระหว่างทาง จ�ำนวน 25.55 ล้านบาท และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท (หมายเหตุ 11) และโอนเป็นค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 4.20 ล้านบาท
14. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

เงินมัดจำ�และเงินประกัน

9.10

10.19

ลูกหนี้อื่น

0.72

-

9.82

10.19

รวม
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15. เจ้าหนี้การค้า
2561
เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

2560
40.65

142.80

เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ

-

0.01

เจ้าหนี้การค้า-ฝากขายหนังสือ

-

0.04

เช็คจ่ายล่วงหน้า

176.43

-

รวม

217.08

142.85

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 มีรายการเจ้าหนี้การค้าคงค้างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วยรายการ
เช็คจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 176.43 ล้านบาท เนื่องจาก สวทช. อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ ERP
(Enterprise Resource Programming) จากระบบ SAP ไปเป็นระบบ Odoo (open source) และเพื่อให้การด�ำเนิน
งานธุรกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดท�ำกระบวนการตั้งหนี้
และเบิกจ่ายเช็คล่วงหน้าในระบบเดิมให้ทันรอบการจ่ายช�ำระหนี้กับคู่ค้าในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เพื่อป้องกัน
หากเกิดเหตุขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานระบบใหม่
16. รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

เงินรอรับรู้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

1,493.92

-

เงินรอรับรู้

12.35

6.72

รวม

1,506.27

6.72

ในปีงบประมาณ 2561 สวทช. ได้รับอนุมัติงบกลางจากส�ำนักงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,801.88 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock) โดยปีงบประมาณ 2561
รับรู้เป็นรายได้ทางบัญชีจากบัญชีรายได้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จ�ำนวน 307.96
ล้านบาท และรอรับรู้เป็นรายได้ จ�ำนวน 1,493.92 ล้านบาท
17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
2561
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
รวม

2560

406.94

345.59

49.23

69.40

456.17

414.99
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18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

เจ้าหนี้อื่น

3.6

41.06

เงินมัดจำ�และเงินประกัน

1.38

1.23

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

4.60

5.05

9.59

47.34

รวม

19. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ประกอบด้วย
2561

2560

อาคารสหกรณ์

44.96

50.44

อุปกรณ์

20.38

5.89

65.34

56.33

รวม

20. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย
2561
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

2560

718.26

692.45

ตั้งสำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน

29.55

49.42

ผลประโยชน์จ่ายจริงระหว่างงวด

(5.64)

(23.43)

742.17

718.26

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ณ วันที่ 30 กันยายน

วันที่ 30 กันยายน 2561 สวทช. มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 742.17 ล้านบาท เป็น
เงินส�ำรองบ�ำเหน็จพนักงาน ซึ่งค�ำนวณโดยเงินเดือน x ระยะเวลาการท�ำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ x (จ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี / จ�ำนวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี x 100)
การค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในลักษณะที่กล่าวข้างต้นเกิดจาก สวทช. มีเพียงภาระผูกพัน
เงินบ�ำเหน็จพนักงานรายการเดียว และผู้บริหาร สวทช. คาดว่าการค�ำนวณดังกล่าวจะไม่มีผลแตกต่าง ที่เป็นสาระ
ส�ำคัญหากใช้วิธีการค�ำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีได้ก�ำหนด
21. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สวทช. มีสนิ ทรัพย์สญ
ั ญาเช่าการเงิน เป็นอุปกรณ์จ�ำนวน 159.46 ล้านบาท และ
เป็นยานพาหนะจ�ำนวน 10.95 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 170.41 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาต�่ำ
มาก สวทช. จึงปันส่วนจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายเป็นเพียงรายการหนีส้ นิ และเมือ่ สัญญาสิน้ สุด สวทช. ต้องส่งมอบอุปกรณ์
และยานพาหนะคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
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2561

2560

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

47.71

39.83

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

46.53

31.69

94.24

71.52

รวม

22. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2561

2560

เงินมัดจำ�

33.41

34.15

เงินค้ำ�ประกัน

39.57

27.15

เงินสมนาคุณ

9.78

4.28

รายได้รอการรับรู้

0.72

-

รวม

83.48

65.58

23. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย
2561

2560

งบดำ�เนินงาน

2,623.85

2,055.71

งบบุคลากร

1,174.25

1,159.42

144.94

176.79

3,943.04

3,391.92

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - สิ่งก่อสร้าง
รวม

24. เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย
2561

2560

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

663.64

895.85

หัก เงินเหลือจ่ายส่งคืน

(30.02)

(176.58)

633.62

719.27

177.18

403.72

810.80

1,122.99

เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา
รวม
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25. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

รายได้จากการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาและบริการ

184.25

170.15

รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา

198.44

210.08

รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา

17.97

24.55

รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา

84.10

73.50

208.58

183.67

693.34

661.96

รายได้ค่าเช่าและบริการ
รวม

26. รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย
2561

2560
(จัดประเภท
รายการใหม่)

รายได้ค่าปรับ

22.35

13.13

5.61

4.74

11.93

9.03

รายได้จากการขายของที่ระลึก

0.97

1.29

รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ และค่าสมาชิกวารสาร

1.44

1.82

หนี้สูญได้รับคืน

0.02

0.01

12.84

9.04

-

3.82

55.16

42.88

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายรับจากการรับบริจาค

เงินเหลือจ่ายรับคืน
ส่วนเพิ่มจากเงินลงทุน
รวม

27. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2561
เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว
รวม
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2560

2,184.53

2,002.80

372.81

352.20

2,557.34

2,355.00

28. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย
2561

2560

เงินอุดหนุนการวิจัย

861.61

598.90

เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย

131.63

79.19

ทุนบัณฑิตศึกษา

112.84

105.58

เงินอุดหนุนอื่น ๆ

49.34

54.40

ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ

124.68

88.51

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

139.30

117.36

1,419.40

1,043.94

รวม

29. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
2561

2560

ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

159.91

157.61

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์

671.77

649.66

50.95

52.67

882.63

859.94

32.01

29.96

914.64

889.90

ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม
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30. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2560

156.70

127.78

ค่ารับรองและพิธีการ

23.09

22.02

ค่าเช่าสำ�นักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น

66.09

71.59

ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล

71.97

62.65

208.67

193.55

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา

97.41

85.90

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

48.94

53.40

ค่าใช้สอย

69.71

78.15

ค่าวัสดุ

321.25

284.44

ค่าสาธารณูปโภค

181.20

169.34

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และนิทรรศการ

191.62

209.73

ค่าสมาชิก

1.63

1.78

ค่าสอบบัญชี

1.21

1.31

126.42

127.23

1.24

1.82

(0.05)

(2.35)

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

6.90

3.63

ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์

6.76

11.01

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

0.54

0.29

1,581.30

1,503.27

ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์สำ�หรับโครงการ/งานบริการ
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ

รวม

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สวทช. มีภาระผูกพัน ที่ไม่ได้รับรู้ ในงบการเงิน จ�ำนวน 13,816.71 ล้านบาท
รายละเอียดมี ดังนี้
31.1.1 ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. มีคา่ ใช้จา่ ยในอนาคตส�ำหรับการเบิกจ่าย งบด�ำเนินงาน ครุภณ
ั ฑ์ งบก่อสร้าง และโครงการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 12,413.78 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ไม่เกิน 1 ปี
-

งบดำ�เนินงานหน่วยงาน

-

งบดำ�เนินงานโครงการ

-

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน
5 ปี

1,555.76

696.12

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย

669.60

2,171.19

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก

169.07

1,163.03

ดำ�เนินการเอง

699.19

3,387.52

งบก่อสร้าง

347.02

1,555.28

3,440.64

8,973.14

รวม

31.1.2 ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จ�ำนวน 1,402.93 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์
เช่าพืน้ ทีส่ �ำนักงาน และเช่าทรัพย์สนิ อืน่ โดยมีจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ตามสัญญาทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต
ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ดังนี้
2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี

7.68

9.26

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

5.75

6.07

62.63

0.20

76.06

15.53

เกิน 5 ปี
รวม

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความสะอาด
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมาบริการ
อื่น ดังนี้
2561
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2560
266.57

186.53

77.09

39.57

343.66

226.10
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- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
2561

2560

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
งานก่อสร้างอาคาร
อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

4.20

40.56

341.45

152.35

16.36

33.12

362.01

226.03

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ
สวทช. ได้จดั ท�ำสัญญาซือ้ วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
บริการอื่น ๆ จ�ำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้
2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี

200.76

226.16

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

420.44

522.36

รวม

621.20

748.52

31.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สวทช. มีหนี้สินที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้
คดีแพ่ง
สวทช. เป็นจ�ำเลยในคดีแพ่ง 1 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างงวดปี 2560
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีและให้ สวทช. ช�ำระเงิน 0.15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องแย้ง วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเสร็จ
แก่บริษัท
คดีปกครอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สวทช. เป็นผูถ้ กู ฟ้องคดีจ�ำนวน 2 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจ�ำนวน 10.64 ล้าน
บาท
1. สวทช. ถูกฟ้องในคดีการจ้างงานของพนักงานต่อศาลปกครอง โดยโจทก์ขอให้ สวทช. เพิกถอนมติของ
อนุบุคคลที่ยกค�ำอุทธรณ์ค�ำสั่งของ สวทช. ที่ไม่ต่อสัญญาและยุติสัญญาก่อนครบก�ำหนด และเรียก
ค่าเสียหาย 10.00 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ศาลพิพากษาว่าการไม่ต่ออายุสัญญา
การปฏิบัติงานของ สวทช. เป็นการผิดสัญญา ให้ สวทช. ชดใช้เงินค่าจ้างเป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงิน
0.12 ล้านบาท สวทช. ยื่นอุทธรณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ให้ยกฟ้อง และในวันที่ 20 สิงหาคม
2555 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ให้ สวทช. จ่ายเงินเดือนทุกเดือนตั้งแต่ออกจากงานจนถึงปัจจุบัน โดยปรับขึ้น
ทุกปีเสมือนยังท�ำงานต่อเนื่อง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงิน 5.00 ล้านบาท ต่อมา
วันที่ 11 มีนาคม 2556 สวทช. ยืน่ ค�ำแก้อทุ ธรณ์ ให้ยกฟ้องโจทก์ทงั้ หมด ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด
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2. สวทช. ถูกฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และขอให้คืนเงินที่ช�ำระไว้แล้ว
คนละ 0.16 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษา เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม
2560 ให้ สวทช. คืนเงินแก่ผฟู้ อ้ ง เป็นจ�ำนวนเงินคนละ 79,425.24 บาท โดยให้มผี ลย้อนหลังไปตัง้ แต่
วันออกค�ำสั่ง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์
32. การจัดประเภทรายการใหม่
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ส�ำหรับข้อมูลทางการเงินที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ค่าบริการ
- รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คูม่ อื และค่าสมาชิกวารสาร
- รายได้จากการถ่ายเอกสาร
- รายได้จากการขายของที่ระลึก
รายได้อื่น ๆ
- รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คูม่ อื และค่าสมาชิกวารสาร
- รายได้จากการถ่ายเอกสาร
- รายได้จากการขายของที่ระลึก
งบกระแสเงินสด
- ปรับปรุงงานระหว่างทำ�เป็นค่าวัสดุ
- ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าวัสดุ
- ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

เพิ่ม (ลด)

หน่วย : บาท
การจัด
ประเภทใหม่

3,185,566,137.25
167,173,708.60
6,390,627,254.63
12,886,285.59
2,697,736.79

2,697,736.79
2,697,736.79
2,697,736.79
(2,697,736.7)
(2,697,736.79)
(2,697,736.79)

3,188,263,874.04
169,871,445.39
2,697,736.79
6,387,929,517.84
10,188,548.80
-

54,062,181.58
-

(6,716,277.70)
6,716,277.70

47,345,903.88
6,716,277.70

665,062,044.38
1,815,484.84
3,676.18
1,285,926.70
39,770,279.77
-

(3,105,123.72)
(1,815,484.84)
(3,676.18)
(1,285,926.70)
3,105,123.72
1,815,484.84
3,676.18
1,285,926.70

661,956,920.66
42,875,403.49
1,815,484.84
3,676.18
1,285,926.70

1,591,095.67
6,693,604.33
-

(1,591,095.67)
(6,693,604.33)
8,284,700.00

8,284,700.00

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
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