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บทสรุปผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงผลงานวิจัยและ
พัฒนาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างและ
สะสมองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๔๘,๗๗๙ ล้านบาท 
หรือเท่ากับ ๗.๖๓ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร้อยละ ๙๘.๕๒ ของแผน (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
ร้อยละ ๒๖.๙๐ (๔) ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐.๔๑ จากปีที่ผ่านมา 
(๕) มีการปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน (๖) มีความสามารถของ
องค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่  ร้อยละ ๙๙.๒๐  
ของแผน โดยผลการด าเนินงานภาพรวมคิดเป็น ๙๙.๖๖ คะแนน 

 กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบ่งการด าเนินงานออกเป็น (๑) การพัฒนา 
ขีดความสามารถด้าน วทน. ของ ๕ หน่วยวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญของ สวทช. (Research Pillars) 
และ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ซึ่งประกอบด้วย 8 Research Sub 
Pillars และ 28 Research Groups จากการด าเนินงาน สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่มี SCIE ๕๔๔ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๕๘ ค าขอ ผลักดันให้เกิดการลงทุน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ  ๑๒,๑๗๙ ล้านบาท  
(๒) การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) 
โดย สวทช. ได้จัดตั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ 
(NOC) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (ThaiSC) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ 
(CPS) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ตัวอย่างการให้บริการ ได้แก่ 
NBT ให้บริการจัดเก็บข้อมูล พืชสมุนไพร ๖๘๘ ตัวอย่าง จุลินทรีย์ ๗๙๘ ตัวอย่าง และจีโนมมนุษย์  
๒ ,๓๙๕ ราย เพื่อการอนุรักษ์ วิจัย  และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน NOC ให้บริการทางเทคนิคด้าน 
Genotyping/Sequencing อาทิ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วย RNA sequence เพื่อใช้
ในงานวิจัยต่าง ๆ ThaiSC ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการค านวณระบบ TARA ส่วน CPS ให้ค าปรึกษา
ด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ/IoT กับ ๑๐ หน่วยงาน ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ยุค ๔.๐ และ TIIS ด าเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย  
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ใ ห้ค าปรึกษา  ทวนสอบ และฝึกอบรม โดยใช้ เครื่ องมือด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม  เป็นต้น  
(๓) การพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยให้บริการวิเคราะห์
และทดสอบ ๘๑,๔๗๗ รายการ ขยายการทดสอบใหม่ อาทิ การทดสอบแบตเตอรี่แพ็กตามมาตรฐาน  
UN ECE R100 การทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในภาชนะเซรามิกสัมผัสอาหาร การวิเคราะห์ด้านผิวสัมผัส
ด้วยเครื่อง Texture Analyzer และการวิเคราะห์องค์ประกอบของสสารด้วยเครื่อง Imaging Mass 
Microscope ซึ่งเป็นที่เดียวในอาเซียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมและต่อยอด
งานวิจัย เป็นต้น 

 กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) สวทช. 
สนับสนุนและบริหารงานวิจัยที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  ใน ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (10 TDGs) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน 
ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/
บริษัทข้ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ มีการด าเนินการร่วมกันแล้ว จ านวน ๓ หน่วยงาน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านพลังงาน สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. กับ 
ศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ได้จัดท า
แนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย อาทิ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มีการหลักฐาน
การบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งพัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย และพัฒนาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์และสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 กลุ่มสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน 
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคการผลิตและบริการ ๒๕๘ 
รายการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๓๑๖ หน่วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชี
นวัตกรรมแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๙ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการรับรอง ๔๕๖ โครงการ มูลค่า 
๒,๐๑๑.๑๖ ล้านบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs 
จ านวน ๑,๗๙๑ ราย และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
๔,๓๐๒ คน นอกจากนี้ สวทช ยังมีการพัฒนากลไกใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. การพัฒนาผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม การพัฒนากลไก Thailand Technology Rating System (TTRS) เพื่อประเมินศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนา Supply Chain 
ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. พัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ  ๑๒๓ ชุมชน  
ด้วยอุปกรณ์ด้าน Smart Farm ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค์รวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผ่านกลไกความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น อาทิ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่าน  
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Smart Tambon Model น าร่อง ๗ ต าบล ๕ จังหวัด มีเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ๓๖ เทคโนโลยี ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ๕๐๐ ชุมชน ใน ๕๓ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
จ านวน ๑๐,๗๘๖ คน และพัฒนาทักษะบุคลากร จ านวน ๑,๑๙๖ คน 

 กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะท างานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
จ านวน ๑๔๙ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ขับเคลื่อนกิจกรรม
หลักของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อาทิ การออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มอาคาร EECi Phase 1A พัฒนาระบบโรงเรือนปฏิบัติการ Plant Phenomics System เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตร ผ่านโมเดล
น าร่องในโครงการการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ส าหรับอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รองรับ
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ  พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Agriculture) ถ่ายทอด ๑๘ เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่สู่ ๕๗ ชุมชน ยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพื้นที่ EEC จ านวน ๑๑๙ ราย 
นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้บริหารและด าเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ผ่าน ๘ แพลตฟอร์มบริการ ให้บริการเชื่อมโยงและ
อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการท าธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จ านวน ๑๒๐ ราย 

 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม ๕๒๑ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
วิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จ านวน ๔๓๗ คน รวมทั้งดึงดูด
ผู้เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสนใจ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๕,๘๐๐ คน อาทิ การจัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย” 
และการแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”เป็นต้น 

 ผลการใช้จ่ายตามงบการเงิน ทั้งสิ้น ๖,๙๕๗.๕๘ ล้านบาท มีรายได้รวมเท่ากับ ๑,๘๗๑.๓๔ ล้านบาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๐๙ คน เป็นบุคลากรสายวิจัยและ
วิชาการ จ านวน ๒,๐๘๔ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๙๒๕ คน 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด BSC 

ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ส่วนผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได้ และค่าใช้จ่ายของ สวทช. ส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด   
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๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ มุ่งเน้นให้
เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ก ากับ ดูแลทิศทางการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อส าคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. เน้นการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยบูรณาการกับพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้นในทุกกิจกรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ร่วมกับการด าเนินงาน
ตามค่านิยมหลักของ สวทช.  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
ของภาคการผลิตและบริการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนคุณค่าของการลงทุน ความต้องการ และความ
เชื่อมั่นใน วทน. ที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ สวทช. จึงตั้งเป้าหมายจะน า วทน.  
ไปสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบสูง โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
ให้สร้างนวัตกรรมที่จะท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ หรือเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ สวทช. จะน า วทน. ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงการศึกษา การบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความยั่งยืนมากขึ้น 

สวทช. ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก วทน. ได้มากยิ่งขึ้น  โดย ณ สิ้นปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุไว้ ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของ สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่าของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ 

 

๒. กลยุทธ์การด าเนินงานของ สวทช. 

กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นด าเนินการในปี ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) ก าหนดจากประเด็นที่ สวทช. จะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการให้เกิดกลไกต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. พัฒนากลไกบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัย วทน. โดยขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในการท างานที่ 
สวทช. ได้เริ่มด าเนินการแล้ว ได้แก่ ประเด็นมุ่งเน้นที่ขยายขอบเขตมาเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
TDGs (Technology Development Groups) และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ ( integrated 
technology platform) 

๒. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใช้นวัตกรรม
มากขึ้น โดยด าเนินงานเชิงรุกร่วมกับกลุ่มงานอ่ืนในกระทรวง ได้แก่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
ในเรื่องกฎระเบียบ มาตรการการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดการใช้
นวัตกรรมมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดตั้งคอนซอร์เทียม  บัญชีนวัตกรรม กลไก 
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holding company กฎหมาย regulatory sandbox, Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ
ก าหนดมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการกับกลุ่มวิจัยด้านสังคมศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์ และการอุดมศึกษา 

๓. สร้างกลไกการท างานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSPs)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการท างานกับเขตส่งเสริม
นวัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ 
(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สู่ภูมิภาค 

๔. ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การเคลื่ อนย้ายของบุคลากร 
(mobilize) ที่คล่องตัว การดึงดูดผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบ  
การติดตามและประเมินผล เพ่ือคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ 
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๓. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

สวทช. มุ่งเน้นน าความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้างผลงาน
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ
เพ่ิมขึ้น หรือต้นทุนการผลิตลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๗.๖๓ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (มูลค่าผลกระทบ จ านวน ๔๘,๗๔๓ 
ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เท่ากับ ๖,๓๘๘ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คือ มีคอนซอร์เทียมไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน 
พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ๘๐ คน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ ๒,๐๐๐ 
คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่ ๑๐๐ ราย) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในขณะนั้น) มอบหมายให้ สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการที่เก่ียวข้องกับเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความก้าวหน้าการด าเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๕๒ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

 มีคอนซอร์เทียมใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม 
พัฒนาความร่วมมือในลักษณะคอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการแล้ว จ านวน ๖ 
เรื่อง ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการแยกส่วนของชีวมวล (กาก 
ชานอ้อย) เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (๒) ความร่วมมือด้านการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
และด้านการเกษตร (๓) ความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่แก่ครู นักเรียน และ
ชุมชน (๔) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเพ่ือ
ขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยรอบ และยกระดับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
การเกษตร (๕) ความร่วมมือ IoT Academic Network เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  Embedded 
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System and IoT ส าหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และ (๖) ความร่วมมือการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRM)  
สัตว์น้ าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าสมัยใหม่ 

 น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน 
จ านวน ๕๗ ชุมชน ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด จ านวน ๑๘ 
เทคโนโลยี 

 พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ๘๐ คน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การเกษตรในชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และ Young Smart 
Farmer จ านวน ๘๒ คน 

 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ รวม ๒,๐๐๐ คน ดึงดูดนักวิจัยชั้นน าและผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ จ านวน ๔๑ คน มาปฏิบัติงานวิจัยในบริบทของ EECi ประกอบด้วย Top Notch 
Researcher จ านวน ๑ คน Visiting Professors จ านวน ๑๒ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
จ านวน ๒๘ คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ EEC และบ้านวิทยาศาสตร์ 
สิรินธร โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๙๖๓ คน 

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่รวม ๑๐๐ ราย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับ SMEs จ านวน ๙๖ ราย และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี startup จ านวน 
๒๓ ราย ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงออกสู่ตลาด 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตามรายได้
จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอก
ว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ สวทช. หาช่องทางการหารายได้จากหลายแหล่งทุนควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีรายได้รวมเท่ากับ ๑,๘๗๑.๓๔ ล้านบาท (ไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล) และมีค่าใช้จ่ายตามงบการเงินเท่ากับ ๖,๙๕๗.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
เท่ากับร้อยละ ๒๖.๙๐ โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 
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KS3 ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ 
จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์สะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีท่ีผ่านมา) 

สวทช. ให้ความส าคัญในการน าทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คว ามลับ
ทางการค้า พันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ที่ผ่านมา สวทช. มีจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์สะสมถึงปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้นจ านวน ๔๔๒ รายการ และในปี ๒๕๖๒ สวทช. มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม 
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น ๔๕ รายการ ทั้งนี้   
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์
สะสมที่เพ่ิมขึ้น จ านวน ๔๖ รายการ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐.๔๑ จากปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
เป้าหมาย 

KS4 การปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่ (เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีกลไก
ในการก ากับดูแลสอดคล้องกับหลักการของโครงสร้างกระทรวงใหม่) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงระบบและกลไกการบริหาร
และจัดสรรทรัพยากร (งาน งบประมาณ บุคลากร) รวมทั้งกลไกการติดตามและประเมินผลหน่วยงาน/โปรแกรม  
ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อประเทศ 
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงานตามสิ่งส่งมอบ 
(TOPs & KPIs) ที่สามารถประมวลผล สืบค้นข้อมูล ความก้าวหน้าการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ในมิติการใช้จ่าย มิติการวัดผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และ Productivity ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการบริหารงาน พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินงาน โดยได้น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ทั้งหมดเสนอในการประชุม NSTDA 
Onboarding เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ระบบติดตามและประเมินผลหน่วยงาน/โปรแกรม เปิดใช้งาน Management Dashboard ใน 
๓ ระดับ ได้แก่ สวทช. Research Pillar และ Research Group เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถใช้ Management Dashboard ในการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานได้รวดเร็ว
ยิ่ งขึ้น  นอกจากนี้  ยั ง เปิดใช้ งาน Monitoring Dashboard ส าหรับกลุ่ ม  National S&T 
Infrastructure (NSTI) National Quality Infrastructure (NQI) Focus Center และ  Non–
research แล้ว พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานและสื่อสารการใช้งานให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
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KS5 ความสามารถขององค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่ 
(เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีการท างานแบบบูรณาการ (cross-discipline)) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ก าหนดให้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์กรในการ
บริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่ ใน ๓ ด้าน โดยมีผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ส่งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs (Technology Development Groups) ที่เป็นการ
ท างานแบบบูรณาการ มีผลการด าเนินงานตาม TOPs ของทั้ง 10 TDGs ในภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ ๙๘ โดย Food and Feed, Biochemicals,  Precision agriculture,  Medical Devices 
and Implants,  Biopharmaceutical,  Precision Medicine แ ล ะ  Dual-use Defense 
ด าเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ส่วน Cosmeceuticals ด าเนินการได้ร้อยละ 96 Mobility and 
logistics ด าเนินการไดร้้อยละ ๙๔ และ Energy ด าเนินการไดร้้อยละ ๙๑ 

 ระบบวัดและประเมินผลคนให้เชื่อมโยงลักษณะการสร้างงาน ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้าน
การบริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบการปรับเกณฑ์พิจารณาคุณภาพผลงานบุคลากรวิจัย (JF2000) 
และศักยภาพ (Competency) ที่ควรมีก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะ
ประกาศใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และได้สื่อสารหลักเกณฑ์ดังกล่าวในคณะท างานวิชาการ 
สวทช. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ระบบ Information sharing พร้อมใช้งาน จัดท าประกาศ สวทช. เรื่องนโยบายการจัดการ
และส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก สวทช. โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดท าชุดข้อมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ โครงการวิจัย ความเชี่ยวชาญนักวิจัย และข้อมูลลูกค้า เผยแพร่และใช้งานตามสิทธิ
การเข้าถึงภายใน สวทช. บน i.nstda.or.th เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดท าชุดข้อมูลโครงการวิจัย 
ความเชี่ยวชาญนักวิจัย และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สวทช. เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

KS1-A  มู ล ค่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๗.๖๓ เท่า 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

 มีคอนซอร์เทียมใน BIOPOLIS, 
ARIPOLIS, SPACE INNOPOLIS 
ไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม 

 น าต้นแบบระบบเกษตรสมยัใหม่
ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน  

 พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็น
เกษตรกรสมยัใหม่ ๘๐ คน  

 พัฒนาบุคลากรวิจยัและนักเรียน
ในพื้นที่ ๒,๐๐๐ คน  

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี 
SMEs และ startups ในพื้นที่ 
๑๐๐ ราย 

ร้อยละ ๙๘.๕๒ 

พันธมิตร/
ลูกค้า/
การเงิน 

KS2  สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๖.๙๐ 

KS3  ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน license สะสม เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๑๐.๔๑ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS4   ก า ร ป รั บ  ส ว ท ช .  เ ข้ า สู่
โครงสร้างกระทรวงใหม่ 

มีกลไกในการก ากับดูแลสอดคล้องกับ
หลักการของโครงสร้างกระทรวงใหม ่

ร้อยละ ๑๐๐ 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS5   ความสามารถขององค์กร 
ในการบริหาร ก ากับและ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
ระบบของกระทรวงใหม่ 

มกีารท างานแบบบูรณาการ  
(cross-discipline) 

ร้อยละ ๙๙.๒๐ 
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๓.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจ านวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจ านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๒๒๐ ฉบับ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ SCIE 
จ านวน ๕๔๔ ฉบับ ในจ านวนดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) จ านวน ๔๒๑ ฉบับ 
(หรือคิดเป็น ๓๒.๔๓ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) รายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  

๕๙๕
๖๔๒

๕๘๕ ๕๗๘
๕๔๖ ๕๔๔

๔๓๘ ๔๓๑ ๔๓๘ ๔๓๘ ๔๑๙ ๔๒๑

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Intra)

จ านวนฉบับ 

ปีงบประมาณ 
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๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๔๑๖ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จ านวน ๒,๓๓๓ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จ านวน ๘๓ ค าขอ) ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้ว จ านวน 
๓๗๔ ค าขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จ านวน ๓๒๖ ค าขอ และต่างประเทศ จ านวน ๔๘ ค าขอ)  
ซึ่ งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่ านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ปี   
และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จ านวน ๑,๑๘๖ ค าขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จ านวน 
๗๖๗ ค าขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับ
ทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีผังภูมิวงจรรวม จ านวน ๒๕ ค าขอ 
ความลับทางการค้า ๑๓๘ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๑๗๕ ค าขอ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๓๕๘ ค าขอ (หรือคิดเป็น ๒๗.๕๘ ค าขอต่อบุคลากร
วิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๑๓๙ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๑๖๒ ค าขอ ผังภูมิวงจรรวม ๔ ค าขอ ความลับทางการ
ค้า ๒๙ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๔ ค าขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดัง
ภาคผนวก ข – ซ 

 

 
รูปที่ ๒ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   

๒๙๖ ๓๑๒ ๓๒๑
๓๐๑

๓๘๓
๓๕๘

๑๖๔
๑๘๙ ๑๙๗

๑๕๑
๑๘๘

๑๓๙

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด สิทธิบัตร

จ านวนค าขอ 

ปีงบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ บุคลากร/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๖๖ รางวัล แบ่งเป็น 
รางวัลระดับนานาชาติ ๒๗ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๓๙ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ 

ตัวอย่างรางวัลที่น่าสนใจในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ได้แก่ 

 นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน Falling Walls Lab Thailand 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสังคม ประจ าปี ๒๕๖๒ ดร.อุดม แซ่อ่ึง นักวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Falling Walls 
Lab Thailand ประจ าปี ๒๕๖๒ จัดโดยองค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมันประเทศไทย (DAAD) ร่วมกับ 
สวทช. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคอมพาสสกายวิว กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัย 
“Breaking the Wall of Bacterial Wilt Disease” ผลงานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแบคทีรีโอฟาจ
เพ่ือใช้ควบคุมแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่สร้างความ
เสียหายแก่พืชหลายชนิดทั้งในประเทศและทั่วโลก อาทิ มันฝรั่ง มะเขือเทศ พริก เป็นต้น นอกจากนี้ 
คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายาส าหรับการเก็บรักษาแบคทีรีโอฟาจที่เหมาะสมส าหรับการ
น าไปประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่ได้น าไปสู่การใช้ประโยชน์แบคทีรีโอฟาจเพ่ือการควบคุมโดยชีววิธีอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทางแก้ไขปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

 นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้รับรางวัล PTIT Award ประจ าปี ๒๐๑๙-๒๐๒๐ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล 
นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุส าหรับพลังงาน และคณะ ได้รับรางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Innovation 
Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “การวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยี
กักเก็บพลังงาน” โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ เพ่ือใช้งานกับยานยนต์ พลังงานทดแทน และส าหรับ
งานด้านความมั่นคง มีผลงานการคิดค้นในหลายระดับสู่การใช้งานจริง อาทิ วัสดุใหม่ที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญให้แบตเตอรี่มีความจุที่มากและอายุการใช้งานยาวนานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่  
การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยในการออกแบบโครงสร้างของเซลล์แบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงและราคาถูก การออกแบบแพ็กแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีความทนทานในระดับสูง
ผ่านมาตรฐานสากลส าหรับการใช้งานด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจ าลองในการเลือกใช้งานประเภท
ของแบตเตอรี่รวมถึงระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับแหล่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพ 
การท างานที่สูงและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ถูกน าไปใช้จริง โดยสามารถสร้างผลกระทบสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศในระดับพันล้านบาทต่อปี 
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 นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับรางวัล Information Security Leadership (ISLA) Asia-Pacific 
Awards ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior Information Security Professional ในการประชุม (ISC)² 
Secure Summit APAC 2019 เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Conrad ประเทศฮ่องกง  
โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบุคลากรด้าน Information Security ที่มีผลงานเด่น มีภาวะผู้น า และอุทิศ
เวลาในด้าน Information Security แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

 นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา 
นักวิจัยกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัย “ตัวพาอนุภาคนาโน 
เพ่ือการน าส่งยาในร่างกายอย่างแม่นย า” โดยออกแบบและสังเคราะห์ตัวพาอนุภาคนาโนหลากหลายชนิด 
เพ่ือการน าส่งแบบมุ่งเป้าประสิทธิภาพสูงของยา วัคซีน ชีววัตถุ และสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากสมุนไพร 
โดยน าองค์ความรู้มาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น  
การพัฒนานาโนวัคซีนเกาะติดเยื่อเมือก เพ่ือใช้ในการให้วัคซีนแบบแช่ ช่วยป้องกันและลดความเสียหาย
จากการเกิดโรคติดเชื้อในปลานิล อนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันกานพลูเพ่ือลดความเสียหายระหว่าง 
การขนส่งและเคลื่อนย้ายที่เกิดจากความเครียดของสัตว์น้ า และล่าสุดได้พัฒนานวัตกรรมการคุมก าเนิด
สุนัขและแมวเพศผู้ ด้วยเทคโนโลยีการน าส่งสารสกัดจากธรรมชาติที่ออกฤทธิ์เหนี่ยวน ากระบวนการ 
ฝ่อของท่อสร้างอสุจิในอัณฑะ ช่วยให้สามารถท าหมันเพศผู้ โดยไม่ต้องผ่าตัด ลดความเจ็บปวด  
และลดโอกาสติดเชื้อจากแผลผ่าตัด เป็นต้น 

 สวทช. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ สวทช. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จ านวน 
๓ รางวัล จากเวทีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดี เด่น ประจ าปี  ๒๕๖๒ จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลส าหรับทุนหมุนเวียนที่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย 
ตามภารกิจ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลส าหรับทุนหมุนเวียนที่มี 
การจัดการบริหารพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามกรอบการประเมินด้านที่ ๔ (ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านปฏิบัติการ ด้านบริหารทุนหมุนเวียน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรางวัลผู้บริหารทุน
หมุนเวียนดี เด่น  เป็นรางวัลยกย่องผู้ บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่ านการประเมินของ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
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๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคสาธารณะ โดยใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไ ด้จากการวิจัยและ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการน า
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์   
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๕๘ รายการ ให้แก่ ๓๑๖ หน่วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) จากการด าเนินงานที่
ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย และ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย 
จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

 
รูปที่ ๓ จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน ๔๖ รายการ ให้แก่ ๔๑ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
บริษัทเซ็นทรลัเวิลด์ไวด์ล จ ากดั “เม็ดพลาสติกเข้มข้นเพ่ือผลิตฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุและ

รักษาคุณภาพของผลิตผลสดที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฝ้าและไม่มีปัญหา
เร่ืองการเปลี่ยนสีของฟิล์มระหว่างการเก็บ (EMA-1+)” เป็นการพัฒนาฟิล์ม
พลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษา
คุณภาพของผลิตผลสด ฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซที่ ใ ช้ใน
กระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ดี ท าให้เกิดบรรยากาศ
ดั ดแปลงแบบสมดุ ลขึ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์  โ ดยมี ปริ มาณก๊ าซออกซิ เ จน  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงช่วย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายใน ส่งผลให้
ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี ฟิล์มมีความใส ไม่เป็นฝ้า และมีความ
แข็งแรง สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได้  
๒-๕ เท่า และสามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด 

บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ ากัด “กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในขั้นตอนเดียว” เป็นการ
น าเนื้อมังคุดไปผลิตน้ าส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพ โดยใช้ต้นเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธ์ิ
ในกระบวนการหมัก เพื่อควบคุมกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการหมักกรดน้ าส้ม ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการหมักเพื่อ
เปลี่ยนน้ าตาลเป็นเอทานอลโดยยีสต์ และขั้นตอนการเปลี่ยนเอทานอลเป็นกรด
น้ าส้มโดยแบคทีเรียอะซิติค จากการวิจัยในเบื้องต้นโดยการทดสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของแบคทีเรียอะซิติคและยีสต์ที่แยกได้ทั้งในอาหารเหลวสังเคราะห์และ
จากไวน์และน้ ามังคุด ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียอะซิติค
และยีสต์ที่มีศักยภาพส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการหมัก  ช่วยลด
ระยะเวลาการหมักจากปกติ ๑ ปี ให้เหลือเพียง ๒ เดือน ได้น้ าส้มสายชูหมักที่มี
คุณภาพสม่ าเสมอ ตามมาตรฐานที่ก าหนด ยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร 
และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที. จ ากัด ผลงานวิจัย “ผงมันเทศสีม่วงและผงสังขยามันเทศสีม่วง” เป็นกระบวนการ
ผลิตผงมันเทศสีม่วงที่มีส่วนประกอบตามธรรมชาติจากเนื้อมันเทศสีม่วง 
สามารถละลายได้ทั้งในน้ าเย็นและน้ าอุ่น มีสี กลิ่น และรสชาติของมันเทศสีม่วง
ตามธรรมชาติ สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และขยายก าลังการผลิตได้ง่าย 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ลงทุนไม่สูงมาก มีความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์ ส่วนสูตรผงสังขยามันเทศ 
สีม่วงนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ผงสังขยามันเทศสีม่วงส าเร็จรูป ที่ผลิตจากวัตถุดิบ 
ผงมันเทศสีม่วง โดยกระบวนการผลิตผงมันเทศสีม่วง ที่สามารถชงละลายได้ทั้ง
ในน้ าเย็นและน้ าอุ่นพร้อมรับประทาน ไม่ต้องผสมนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติ
ความอร่อยของมันม่วง สามารถน าไปผลิตเพื่อจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด 
จังหวัดพัทลุง 

“ยางข้นเกรดพิเศษส าหรับท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง (น้ ายาง ParaFIT)” 
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ ายางพาราข้นทางการค้า มีปริมาณแอมโมเนีย 
ต่ ากว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้าร้อยละ ๓๐-๗๕ เป็นมิตรกับคนท างาน 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพ
การท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมได
ซัลไฟด์น้อยกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) ร้อยละ ๓๐  
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน้ ายางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง รวมทั้ง
ใช้เวลาในการบ่มน้ ายางก่อนน าไปใช้งานสั้นกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า  
(ใช้เวลาเพียง ๓ วันหลังจากวันผลิต ในขณะที่น้ ายางพาราข้นทางการค้าต้องใช้
เวลา ๒๑ วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ ายางพาราสด และ
ประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ ายางพาราข้น 

บริษัทอุบลเกษตรพลังงาน จัดกัด 
 

"กระบวนการผลิตฟลาวมันส าปะหลังไซยาไนด์ต่ า"  เป็นการพัฒนา
กระบวนการผลิตฟลาวมันส าปะหลังในระดับอุตสาหกรรมจากมันส าปะหลัง 
ชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง จนได้เป็นฟลาวที่มีปริมาณไซยาไนด์ต่ าและ
ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งฟลาวมันส าปะหลังนี้สามารถน าไปใช้ทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรตี่าง ๆ  เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลเูตน โดยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลที่ประยุกต์มาจากกระบวนการผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสามารถท าการผลิตในปริมาณที่
มากเพียงพอต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่จะน าฟลาวมันส าปะหลังไปใช้
ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้การใช้มันส าปะหลังชนิดขมมาแปรรูปเป็นฟลาวมัน
ส าปะหลังนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมันส าปะหลังอีกด้วย 

บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด "สูตรผสมจากฟลาวมันส าปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ า" เป็นการต่อยอดพัฒนาสูตร
แป้งผสมที่ใช้ฟลาวมันส าปะหลังเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตขนมปัง
ปราศจากกลูเตน โดยปรับเนื้อสัมผัสให้ฟลาวมันส าปะหลังมีสมบัติวิสโคอิลาสติก 
(สมบัติหยุ่นหนืด) และสมบัติรีโอโลยี (สมบัติการไหล) ที่เหมาะสมต่อการผลิต
ขนมปัง ท าให้ขนมปังขึ้นฟู และมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี นุ่มใกล้เคียงกับขนมปัง
ทั่วไปในท้องตลาด และไม่ผ่านการฟอกขาว ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยโรคเซลิแอค 
กลุ่มคนท่ีมีอาการแพ้กลูเตน และรักสุขภาพ 
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ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

“เคร่ืองตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก” สามารถตรวจวัด
สภาพแวดล้อมเบื้องต้น เช่น ระดับน้ า อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ 
ปริมาณน้ าฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บ
ไปยังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวเครื่องมีขนาด
กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา สามารถ
ปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์การตรวจวัดให้เหมาะสมตามความต้องการได้ง่าย สามารถ
วัดระดับน้ าในล าน้ า โดยไม่มีส่วนสัมผัสน้ า รองรับพลังงานไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ 
หรือการใช้โซลาร์เซล มีระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า และมีต้นทุนการผลิตไม่สูง
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 

บริษัทมารีน ลดีเดอร์ จ ากัด "เคร่ืองอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ (ChemEYE 4.0)" เป็นเครื่อง
อ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ซึ่งจะอ่าน
ค่าสีของน้ าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ าจากบ่อ
เพาะเลี้ยง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน้ า
ด้วยตาเปล่า ที่ส่งผลให้เกิดการแปรผลความเข้มข้นที่ผิดพลาดจากการเทียบเคยีง
สีกับแผ่นอ้างอิง โดยระบบของเครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรม
วิเคราะห์และประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
ผ่ า น ร ะ บ บ  Bluetooth ห รื อ  Wi-Fi ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
ในรูปแบบดิจิทัลท าได้ง่าย ส่งผ่านข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และ
สามารถเก็บสถิติคุณภาพน้ าได้อย่างรวดเร็วแม่นย า 

บริษัทไอดไีดร์ฟ จ ากดั "เฟิร์มแวร์สั่งการเซนเซอร์วัดฝุ่นและค่าสภาพแวดล้อม" ใช้สั่งงานระบบ
ฮาร์ดแวร์ส าหรับวัดค่าฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อม ทั้งฝุ่นละเอียด (PM2.5) 
และฝุ่นหยาบ (PM10) และวัดค่าสภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิ และความช้ืน 
พร้อมทั้งควบคุมการเช่ือมต่อสื่อสารสู่ภายนอก และใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งในการเชื่อมต่อกับระบบจัดการข้อมูล และแสดงผล โดยสามารถวัด
ฝุ่นละเอียด และฝุ่นหยาบได้ในช่วง ๐ ถึง ๑๐๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ วัดค่าความช้ืนได้
ในช่วง ๑ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง
บวกลบ ๓ เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ และวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -๓๐ ถึง 
๑๐๐ องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ ในช่วงบวกลบ ๐.๓ องศา
เซลเซียส และสามารถแสดงต าแหน่งปัจจุบันของเครื่องได้ 
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บริษัทไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด "แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ" เป็นอุปกรณ์ที่ ใ ช้วัดสภาพอากาศ 
ประกอบด้วย ส่วนบันทึกข้อมูล ส่วนประจุแบตเตอรี่ ส่วนสื่อสารระยะไกล และ
ส่วนเช่ือมต่อเซนเซอร์ ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม 
ทิศทางลม ปริมาณน้ าฝน และทิศทางของแสง สถานีฯ สามารถเก็บข้อมูลได้โดย
ไม่ต้องใช้บุคคล และสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสามารถส่ง
ข้อมูลสภาพอากาศหรือเซนเซอร์อื่น ๆ เข้ามาที่ฐานข้อมูลที่ เ ช่ือมต่ อกับ
อินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเช่ือมต่อ
ระบบเซนเซอร์ ระบบแบตเตอรี่ และส่วนบันทึกข้อมูล ท าให้สามารถใช้งานได้
ในช่วงที่ไม่มีการเก็บประจุแบตเตอรี่ และใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง 
สามารถน าไปใช้ในการเฝ้าระวังเตือนภัยดินโคลนถล่ม หรือน้ าป่าไหลหลากได้ 

ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 
บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด "Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC 2660” เป็นเช้ือราแมลงที่สามารถ

ก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และมีศักยภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ในนาข้าวและไร่มันส าปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เช้ือราสายพันธุ์นี้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ท าได้โดยใช้สปอร์ของเช้ือราฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูก 
ในช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช้ือราสายพันธุ์นี้สามารถผลิตได้โดยใช้
กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการหมักแบบแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องมี
การศึกษาชนิดของอาหารแข็ง ความช้ืนเริ่มต้นในอาหารแข็ง การชักน าให้สร้าง
สปอร์ การลดการปนเปื้อนระหว่างการเลี้ยงเช้ือและระบบการผลิต เพื่อให้ได้
สปอร์ในปริมาณสูงแต่ต้นทุนต่ า 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด "Metarhizium anisopliae สายพันธุ์  BCC 4849” เป็น เ ช้ือราแมลง 
ที่สามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และมีศักยภาพในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืชกลุ่มไรแดงในมันส าปะหลังและกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ การใช้เช้ือรา 
สายพันธุ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพท าได้โดยการฉีดพ่นสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อ
ราที่ความหนาแน่นที่เหมาะสม (๑ x ๑๐๘ สปอร์ต่อมิลลิลิตร) ให้ทั่วแปลงปลูก
ในช่วงเวลาเย็น ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของแมงและแมลงศัตรูพืช เช้ือรา
สายพันธุ์นี้สามารถผลิตได้โดยใช้กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบแข็ง  
บนอาหารแข็งหรือธัญพืชที่เหมาะสม โดยก าหนดความช้ืนเริ่มต้นในอาหารแข็ง 
และต่อมาชักน าให้ผลิตสปอร์ ซึ่งระบบการผลิตที่เหมาะสมและลดการปนเปื้อน
ระหว่างการเลี้ยงเช้ือ จะท าให้ได้สปอร์ในความหนาแน่นท่ีสูงแต่ต้นทุนต่ าได้ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสแอนด์เอรีเอเจ็นท์แล็บ "ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพ่ือการตรวจหาเชื้อ 
ก่อโรคในอาหาร" เป็นการพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์ส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับตรวจเชื้อ Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus และ Escherichia 
coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหารเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา ซึ่งสามารถตรวจเช้ือทั้ง ๓ ชนิดได้โดยใช้
เครื่องตรวจวัดร่วมกันเพียงเครื่องเดียว โดยไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับ
ตรวจเชื้อ Vibrio cholerae ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน tcpA ของเชื้อ Vibrio 
cholerae สายพันธุ์ O1 และ O139 ส่วนไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับ
ตรวจเช้ือ V. parahaemolyticus ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน toxR และ 
ไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับตรวจเช้ือ Escherichia coli 0157:H7  
ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน wzx ผลการตรวจสอบการติดเช้ือด้วยเทคนิค
แลมป์ร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นมีความจ าเพาะสูง โดยให้ผลการ
ทดสอบเป็นลบกับเช้ือแบคทีเรียอื่น และสามารถตรวจเชื้อที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง
อาหารได้น้อยที่สุดที่ ๒ CFU ต่อปริมาณอาหาร ๒๕ กรัม ซึ่งการพัฒนาต้นแบบ
ชุดตรวจดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการตรวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร  
ที่ ง่ายต่อผู้ใช้งาน มีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก และงาน
ภาคสนาม อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย น าไปสู่แนวทางในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

“หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงส าหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์” เป็นจุลินทรีย์ 
ที่คัดเลือกเพื่อใช้หมักเป็นอาหารหมัก silage สูตรที่ได้จากงานวิจัยสามารถใช้
หมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หรือแม้กระทั่ง
เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อน ามาหมักด้วยจุลินทรีย์ทดลองเปรียบเทียบ 
พบว่าจะท าให้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖ - ๘  
ไขมันเพิ่มเป็นร้อยละ ๒.๕ - ๓ ซึ่งมีสารอาหารใกล้เคียงกับหญ้ารูซี่สด อีกทั้ง 
ยังสามารถหมักพืชประเภทแป้ง เช่น ฟักทอง มันส าปะหลัง เพื่อน ามาเป็น
อาหารข้นได้ด้วย 

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
บริษัทเอสบี ดไีซนดส์แควร์ จ ากดั “เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (Joey-Active 

Bed)” เป็นเตียงนอนส าหรับช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียง 
ให้ตื่นตัวและแอคทิฟมากขึ้น ด้วยกลไกและการออกแบบท่ีช่วยให้ลุกขึ้นนั่งและ
ลุกขึ้นยืนที่มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ด้วยมีกลไกช่วย 
ปรับหมุนจากท่านอนเป็นท่านั่ง และช่วยในการลุกจากท่านั่งเป็นท่ายืน และมี
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อุปกรณ์ในการป้องกันการหกล้ม รวมทั้งมีรีโมตที่ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่
เป็นผู้สูงอายุ ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย มีขนาดปุ่มกดใหญ่ มีภาพอธิบายเข้าใจ
ง่าย และมีสีสันท่ีดูง่าย 

บริษัทเอเมทเวริ์คส์ จ ากดั “ระบบส าหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากสัญญาณเซนเซอร์ต่อเนื่องและการแจ้งเตือนตาม
เวลาจริง” สามารถแจง้ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ เกี่ยวกับผู้ถูกตรวจวดั
อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อผู้ถูกตรวจวัดอยู่ในสภาวะเสี่ยง 
ตามที่ระบุไว้ในระบบส าหรับผู้ถูกตรวจวัดนั้น  ๆ ท าให้ผู้ดูแลสามารถเข้า
ช่วยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผู้ถูกตรวจวัดตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ถูกตรวจวัด นอกจากนี้  ข้อมูล 
ที่ตรวจวัดได้ยังสามารถน ามาเพื่อให้แพทย์หรือผู้ดูแลใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบการวินิจฉัยวิธีการที่ควรใช้ในการดูแลผู้ตรวจวัดต่อไป 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

"โปรแกรมระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที" เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วย
แปลงเสียงพูดของผู้ใช้งานให้เป็นข้อความ ด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความหรือรู้จ าเสียงพูด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ก าลังเป็นที่สนใจ เริ่มน ามาใช้งาน
ในการติดต่อสื่อสารกับสมาร์ตโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกต์อื่น ๆ ได้อย่างจริงจังมากขึ้น เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ 
ที่ผลิตส าหรับภาษาไทย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยีราคาสูง  
เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรมได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ 
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

บริษัทกูรูสแควร์ จ ากัด "แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) ส าหรับบุคคลที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้" ทีมวิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแอปพลิเคชัน
ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (เวอร์ชัน ๕.๐ ขึ้นไป) มีคุณสมบัติช่วย 
ในการค้นหาค าศัพท์เป้าหมายและค าใกล้เคียง ช่วยแก้ไขการพิมพ์ผิดแบบแอลดี 
และสามารถแสดงการอ่านออกเสียงค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์ได้ 

บริษัทไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด “เคร่ืองด่ืมเสริมแคลเซียมส าหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจาก
กระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร” เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ประกอบด้วย
แคลเซียมในรูปที่ละลายน ้าได้ดี น ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว และโซเดียมคลอไรด์  
ใช้เพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายของแม่ และให้แม่น าแคลเซียมมาใช้สร้างน ้ านม 
รวมทั้งลดการสลายกระดูกเพื่อน าแคลเซียมมาใช้ในการสร้างน ้านม เมื่อใช้
ร่วมกับวิธีป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกส าหรับผู้หญิงในระยะให้
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นมบุตร จะช่วยในการป้องกันภาวะกระดูกบาง (osteopenia) และกระดูกพรุน 
(osteoporosis) ในแม่ระยะให้นมบุตรได้ 

บริษัทออส ไฮดรอกซี จ ากดั “วัสดุทดแทนกระดูกส าหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ (Hydroxyapatite 
bone graft substitutes)” เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย ได้การ
รับรองโรงงานผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ก าหนดขอบข่ายของ
ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ส าหรับน าไป 
ใช้งานเป็นวัสดุทดแทนกระดูกส าหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ มีส่วนประกอบ
หลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักของกระดูกธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถเหนี่ยวน าเซลล์กระดูกให้
เจริญเติบโตในบริเวณที่มีการปลูกถ่าย หรือทดแทนได้ดีในระยะเวลาเพียง ๑๖ 
สัปดาห์ 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปดิิกส์ โซลูชัน จ ากัด “กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนชนิดปรับความยาวได้” เป็นการพัฒนากระดูก
และข้อโลหะต้นแขนส่วนบน โดยใช้โลหะผสมโคบอลต์ โครเมียม และอัลลอย 
เกรดสูง ซึ่งเป็นโลหะมาตรฐานท่ีน ามาใช้กับมนุษย์ได้ ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์
ที่ใช้เช่ือมกับกระดูกจริงของผู้ป่วย ท าจากวัสดุไททาเนียมมีคุณสมบัติแข็งแรง
ทนทาน แต่เบา และเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน ผ่านการทดสอบ 
การใช้งานทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก โดยพบว่าไม่มีการติดเช้ือ หรือปัญหา
การหลุดของช้ินส่วนแต่อย่างใด ซึ่งการผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน
ภายในประเทศ ท าให้มีต้นทุนต่ า ช่วยเหลือคนไข้ได้มาก ลดการเสียชีวิต 
โดยเฉพาะคนไข้เด็ก นับเป็นอีกนวัตกรรมใช้ได้จริงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

บริษัทเลยเ์ทกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด "เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส าหรับการฝึกอบรมช่วยชีวิต (AED 
Trainer)" เป็นการพัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต 
พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กโทรดที่ใช้ส าหรับสาธิตที่มีราคาย่อมเยา เพื่อทดแทน 
การน าเข้าเครื่องจากต่างประเทศ ที่มีราคาแพงกว่า ๒-๕ เท่า โดยได้รับ 
การแนะน าขั้นตอนการใช้งาน (AED Training) จากคณะกรรมการมาตรฐาน 
การช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมจริง
ในหลักสูตรการช่วยชีวิต โดยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ที่สามารถใช้ช่วยฝึกสอนการใช้งานเครื่อง 
AED ของจริงที่มีหน้าที่วิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและสามารถส่ง
กระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่
สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาท างานปกติอีกครั้ง ถือเป็นการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรมและน าไปใช้เป็น
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เครื่องมือในการฝึกอบรมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าถึงการใช้อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ ตลอดจนเกิดความเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องในการช่วยเหลือชีวิต
มนุษย์ในภาวะวิกฤติได้ 

บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จ ากัด " ชุ ด ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง พ า ห ะ แ อ ล ฟ า ธ า ลั ส ซี เ มี ย แ บ บ แ ถ บ สี  
(Immunochromatographic)" เป็นการพัฒนากรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่
เป็นพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย โดยพัฒนาวิธีการผลิตน้ ายาหรือแอนติบอดี ที่มี
ความจ าเพาะต่อฮีโมโกลบินบาร์ตที่พบในตัวอย่างเลือดของบุคคลที่เป็น
พาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย และไม่ท าปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินชนิดอื่น ๆ จึงมี
ความจ าเพาะสูง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า (ปรากฏแถบสีม่วงแดงบน
กระดาษชนิดพิเศษ) ผลตรวจมีความถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ ใช้เวลาเพียง ๓ นาที 
ไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นใด และไม่ต้องการบุคลากรที่มีความช านาญสูง 
ในการวิเคราะห์ เหมาะส าหรับใช้ตรวจในภาคสนาม ( field study) เพื่อตรวจ
กรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทออกัส คอมมูนิเทค จ ากดั "ระบบฟ้ืนฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ"  เป็นอุปกรณ์
ตรวจสอบและฟื้นฟูความสามารถในการทรงจ า มีลักษณะเป็น Game-based 
Scenario ส าหรับฝึกฝนสัญญาณคลืน่สมองแบบป้อนกลับผา่นการเล่นเกมส์ทีถ่กู
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสามารถของสมาธิการ 
จดจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจ าช่วงปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยหลักการ Neurofeedback Training ในการฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของคลื่นสมองผ่านการเล่นเกมส์ ท าให้ผู้เล่นทราบถึงระดับสมาธิจดจ่อของ
ตนเอง และเรียนรู้ในการรักษาสภาวะสมาธิจดจ่อในขณะเล่นเกมส์ อุปกรณ์
สามารถติดตั้ง เคลื่อนย้าย และใช้งานได้ง่าย ผ่านการทดสอบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้สูงอายุปกติและกลุ่มที่เริ่มมีความสามารถการรู้คิด
บกพร่องระยะแรก ระบบนี้สามารถน าไปติดตั้งใช้งานได้หลากหลายสถานที่  
ทั้งภายในศูนย์กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก 
และในอนาคตสามารถขยายไปยังชุมชน หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้เอง 

บริษัทบี เอ็น ซุนพีเรียมาร์เกต็ติ้ง จ ากัด " เ ด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) ส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น"  เทคโนโลยี Dental Platform ได้ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้รถเข็น เป็นอุปกรณ์แบบพับได้ส าหรับเอน
ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังเตียงท าฟัน  
ลดโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย 
ช่วยให้สามารถท าการตรวจและรักษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยออกแบบให้ชุดรองรับรถเข็นมีลักษณะเป็นแอ่งป้องกันการไหล  
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เบาะรองหลังสามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับเก้าอ้ีรถเข็นได้หลายขนาด มีแหล่ง
พลังงานส ารอง ส าหรับใช้กรณีฉุกเฉิน โครงสร้างมีจุดศูนย์กลางการหมุนเอนทีต่่ า 
สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้วยการเข็นได้อย่างสะดวก 

ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรและเวชส าอาง 
บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง” หรือสเปรย ์

นาโนอิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง
จากสารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชันด้วย
เทคโนโลยีพื้นฐาน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบ  
นาโนอิมัลชันแบบใส มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ ามนั
สารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้อง
คุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหยท าให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี ความคงตัวที่ดี   
มีประสิทธิภาพไล่ยุง อย่างน้อย ๓.๕ - ๔.๕ ช่ัวโมง 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “นาโนอิมัลชันส าหรับไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยชนิดน้ ามัน 
ยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก และน้ ามันหญ้าแฝก” เป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
ไล่ยุงที่อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชัน ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย 
ชนิดน้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก และน้ ามันหญ้าแฝก ปริมาณรวมร้อยละ  
๑๐ - ๔๐ โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชันทั้งหมด สารลดแรงตึงผิว
ปริมาณร้อยละ ๒ - ๒๐ โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชันทั้งหมด สารเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนปริมาณร้อยละ ๒ - ๑๐ โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชัน
ทั้งหมด และน้ าปริมาณร้อยละ ๕๐ - ๘๐ โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชัน
ทั้งหมด นาโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ไล่ยุงนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนัง
ของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีความคงตัวดี ท าให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ ามัน 
และกลิ่นของน้ ามันหอมระเหย ท าให้นาโนอิมัลชันดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการ
ไล่ยุงนานขึ้น 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “อนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย” เป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เจลทาผิว บรรเทาอาการคัน องค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุ
ด้วยสารส าคัญทางเภสัชกรรม ส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย  
โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธ์ิหลัก อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บอนุภาค
เมนทอล เพื่อให้มีประสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานข้ึน และมีความสามารถ
ในการซึมผ่านเข้าสู่ ช้ันผิวหนังที่ดี  ช่วยเสริมฤทธิ์และเสริมคุณสมบัติของ
สารส าคัญที่กักเก็บ และมีความคงตัวที่ดี เหมาะส าหรับน าไปเตรียมเป็นสูตร
ต ารับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 
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บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

“อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ไล่ยุง” เป็นการเตรียม
อนุ ภ า ค น า โ นด้ ว ย เ ทค นิ ค อิ มั ล ซิ ฟิ เ ค ชัน  โ ด ย มี ส า รออกฤทธิ์ ไ ล่ ยุ ง 
ไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณร้อยละ ๕ - ๒๐ โดยน้ าหนักเป็นสารออกฤทธิ์หลัก 
และเป็นสารสังเคราะห์หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร่งใส  
ซึ่งมีการปรับองค์ประกอบของสารทั้งตัวช่วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว 
เพื่อให้ได้เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าให้เกิดนาโนอิมัลชันท่ีมีความโปรง่ใส  
โดยใช้พลังงานต่ า (low energy method) มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่าย
ต่อการผลิต ลดขั้นตอน และต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี เป็นการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันให้มีขนาดในช่วง ๕๐ – ๒๐๐ นาโนเมตร โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของสารลดแรง 
ตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งยังคงได้นาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง 
สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า ๖ 
ช่ัวโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จ ากัด 
บริษัทคนดี กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ไทยเฮิร์บ เทค จ ากดั 

ผลงานวิจัย “สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจาก
อบเชยและกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก”เป็นผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ
ของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ๙ ชนิด (กานพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไคร้
บ้าน ไพล ตะไคร้หอม พริกไทยด า โหระพา และมะพร้าว) พบว่าในการควบคุม
ไรฝุ่ น  D. pteronyssinus น้ ามั นหอมระ เหยจากกานพลูและอบ เชยมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่นสูงสุด จึงน ามาพัฒนาเป็นสูตรน้ ามันหอมระเหยจาก
อบเชยและสูตรน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูเพื่อก าจัดไรฝุ่นดังกล่าว 

บริษัทบี แล็บ จ ากัด "เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุน้ ามันหอมระเหย" เป็นผลิตภัณฑ์
สูตรต ารับเจลที่มีอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บน้ ามันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบ 
ได้แก่ น้ ามันลาเวนเดอร์ น้ ามันไพล และน้ ามันเปปเปอร์มิ้นต์ โดยจัดเป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเทคโนโลยีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันในกลุ่มนาโน 
สตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ (Nanostructure Lipid Carrier) หรือ NLC และ
เทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation Technology) เข้ามาใช้ในการกักเก็บ
น้ ามันหอมระเหยพร้อมทั้งควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญในอนุภาคดังกล่าว 
โดยใช้น้ ามันหอมระเหยในปริมาณน้อยเพื่อฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

บริษัทไฮกูด๊ส์ โปรดักท์ จ ากดั "ครีมบ ารุงผิวสูตรต ารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสาร
สกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิว" สารสกัดว่านเพชรหึงมีคุณสมบัติต้านเอนไซม์อิลาสเตสและลดการ
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สร้างเอนไซม์คอลลาจิเนสของผิว สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องส าอางที่ช่วยลดริ้วรอยและป้องกันการเสื่อมของผิวได้ งานวิจัยนี้ได้ท าการ
กักเก็บสารสกัดว่านเพชรหึงในรูปแบบของอนุภาคนาโนสตรกัเจอร์ลปิิดแครเิออร์ 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างไขมันแข็งและไขมันเหลวเป็นส่วนประกอบหลัก 
ไขมันทั้งสองชนิดเตรียมจากไขมันที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งครีมบ ารุงผิว
สูตรต ารับดังกล่าวใช้ทาภายนอกร่างกาย สูตรต ารับของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว
ตามการประดิษฐ์นี้ได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้ได้สูตรต ารับครีมที่สามารถเข้ากับอนุภาค
นาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงได้ดี โดยมีความ
คงตัวที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับอาสาสมัคร สามารถช่วยให้ผิวขาวและ
ลดริ้วรอยได้จริงในอาสาสมัคร 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยก์าร
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร 

"ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นที่ออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ า" เป็นการพัฒนาสูตรต ารับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้นานมากขึ้น ด้วยกระบวนการทางนาโน
เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงได้นานขึ้น ในขณะเดียวกันก็
สามารถป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด โดยที่ฤทธิ์ทั้งสองไม่มีผลหักล้างซึ่งกันและ
กัน องค์ประกอบของครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่น ประกอบด้วย ครีมเบสประเภท
กันน้ า สารป้องกันแสงประเภทกายภาพ และสารออกฤทธ์ิไล่ยุงประเภทสารสกดั
จากธรรมชาติ ที่ถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง ในส่วนของการเตรียมการผลิตก็ไม่ยุ่งยาก สามารถขยายการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมได้ โดยมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบ 
Nanostructured Lipid Carriers (NLC) ท าให้มีคุณสมบัติออกฤทธ์ิไล่ยุงได้นาน 
๖ ช่ัวโมง มีสารกันเสียด้วยปริมาณน้อยกว่าร้อยละ ๑ ปราศจากน้ าหอม และ
เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ 
มีอายุที่นานขึ้น 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

บริษัทซีพีแรม จ ากัด "จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose)" เป็นเครื่องจ าแนกกลิ่นที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  
การปนเปื้อน และการเสื่อมสภาพ วิธีใช้งาน คือ น ากลิ่นตัวอย่างที่ต้องการให้
เป็นกลิ่นต้นแบบใส่ให้เครื่องจดจ า จากนั้นเมื่อมีกลิ่นใหม่ที่ผลิตได้ ก็น ามาให้
เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะระบุได้ว่ากลิ่นใหม่นี้ เหมือนหรือแตกต่างจากกลิ่น
ต้นแบบท่ีพึงประสงค์ 

บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ ากัด "อุปกรณ์ระบุต าแหน่งด้วยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร์ทีเค"  เป็นอุปกรณ ์
รับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้เทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะ
มีความสามารถหลักในการประมวลผลค่าพิกัดแล้ว ยังมีช่องทางการสื่อสาร 
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ทั้งทางอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และบลูทูธ เพื่อรับส่งข้อมูลหรือรับค าสั่งจาก
ภายนอก อุปกรณ์ฯ มีโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้ปรับแต่งการท างานของ
อุปกรณ์ โดยออกแบบเฉพาะส าหรับท างานกับอุปกรณ์ดังกล่าว เฟิร์มแวร์ที่ฝังอยู่
ในอุปกรณ์ออกแบบและปรับแต่งมาให้ค านวณค่าพิกัดได้รวดเร็ว หาค่าพิกัด 
RTK แรกที่แม่นย าได้ภายใน ๑ - ๒ วินาที 

บริษัทซายน์ อินโนวาเทค จ ากัด "ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง (OnSpec Prime)" วิจัยและ
พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูง โดยพัฒนาฟิล์มบางโครงสร้างนาโน
ของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มี
ขายในท้องตลาดถึง ๑๐๐ เท่า ในขณะที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่า พ้ืนผิว
ขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้
ได้ กับการตรวจวัดสารตั วอย่ า งที่ มี ความเจือจางมากในระดับ  trace 
concentration ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณ 
รามานแบบปกติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การตรวจพิสูจน์
สารตกค้างทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง การตรวจพิสูจน์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ 
เช่น สารเสพติด สารระเบิด สารหมึกปากกา และการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ 
เช่น สารชีวโมเลกุล เป็นต้น 

ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร่) 

ผลงานวิจัย “สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ” เป็นการพัฒนาสูตรน้ ายา
เคลือบสิ่งทอและกระบวนการเคลือบที่ท าให้สิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยึดติด
ของสีที่ดีขึ้นเมื่อท าการตกแต่งผ้าด้วยการระบายสี แม้ว่าผ้าจะมีคุณสมบัติ
สะท้อนน้ าและน้ ามัน การต้านเ ช้ือแบคที เรียบนสิ่ งทอ การกันรังสียูวี   
การสะท้อนน้ า และการเพิ่มแรงดึงขาด เป็นต้น นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ (วิทยาลัยเทคนิคแพร่) จัดตั้งโรงงานต้นแบบเคลือบผ้า 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการ
ให้บริการเคลือบผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ให้กับ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ สวทช. น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณประโยชน์ จ านวน ๙๖ รายการ 
ให้แก่ ๑๖๖ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตกรในพ้ืนท่ี 

 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

 ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลวังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

“การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันส าปะหลัง เพื่อยกระดับผลผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดย สวทช. ร่วมจัดฐาน
การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิ เ ค ร า ะห์ ดิ น  ก า รป้ อ งกั น โ ร คและแมลงด้ ว ย ไบ โอคอนโทรล  
(บิวเวอเรีย/เมตะไรเซียม) การให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด การอารักขาพืช
และการสาธิตการไถระเบิดดินดาน ส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีปลูกและ
มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาที่ดีขึ้น ท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

เกษตรกร หมู่บ้านผาคับ ต าบลบ่อเกลือใต้  
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

“เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา” โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธ์ุ ปลูกต้นอ่อน และการแปรรูปต้นอ่อนข้าวสาลี รวมถึงเทคโนโลยี
การปลูกผักปลอดภัยให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีพืชผักปลอดภัยบริโภค 
ในครัวเรือนและโรงเรียนได้เพียงพอ ลดการซื้อพืชผักจากภายนอกที่มี
สารเคมีตกค้าง เกิดการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตข้าวสาลี และแปรรูปข้าวสาลี
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ภูฟ้า” มีการซื้อขายข้าวสาลีระหว่างกลุ่ม 
ผู้ปลูก กับกลุ่มแปรรูปชาต้นอ่อนข้าวสาลี ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอแม่แจม่  
จังหวัดเชียงใหม ่

 หมู่บ้านแม่นาจร ต าบลแม่นาจร 

 หมู่บ้านแม่หลุ ต าบลกองแขก 

 หมู่บ้านป่าแดด ต าบลท่าผา 

“การประยุกต์ใช้เคร่ืองอัดก้อนฟางอัดเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”  
จากสถานการณ์การเผาในปัจจุบัน ท าให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน
จัดเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย พบว่าส่วนหนึ่งมาจาก
การเผาเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะมีปริมาณมากและยากต่อการ 
ขนย้าย จึงมีการถ่ายทอดการน าต้นแบบเครื่องอัดก้อนฟางแบบก้าน
กระแทกส าหรับติดรถไถเดินตาม ด้วยวิธีการอัดให้เป็นก้อนเพื่อสะดวกต่อ
การขนย้าย ลดพื้นที่จัดเก็บ ช่วยสร้างมูลค่าผลผลิตจากการอัดก้อนเศษ
วัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร และลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร หรือเช้ือเพลิงการเผาไหม้ อีกทั้งยังเป็นการลดการแก้ปัญหา
โดยการเผาทิ้ง ท่ีท าให้เกิดปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย 
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เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

 หมู่บ้านแม่เหาะ ต าบลแมส่ะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง 

 หมู่บ้านชุมชนกลางเวียง ต าบลจองค า 
อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน 

 หมู่บ้านพะนอคี ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

“การป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” เป็นงานวิจัย
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน (1 Lanna Thai Coffee Hub) ด้วยพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนจัดเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตกาแฟอะราบิกาเป็น
อย่างยิ่ง แต่อุปสรรคของการผลิตกาแฟในพื้นที่ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ขาดองค์ความรู้ในการจัดการ
สภาพแปลง ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า คุณภาพของเมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ) 
และผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน เกิดผลเสียจากศัตรูระหว่างการผลิต และเช้ือรา
ระหว่างการเก็บรักษา เป็นเหตุให้เกิดสารพิษโอคราท็อกซิน เอ ซึ่งมีผลต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค สวทช. จึงถ่ายทอดการใช้สารล่อมอดเจาะผลกาแฟ 
ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและตาย
อยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก สามารถลดความเสียหาย
ของผลผลิตจากร้อยละ ๓๐ เหลือร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้เทคโนโลยีจากงานวิจัย
ยังใช้งานง่าย เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ก าจัด
แมลง สามารถน ามาทดแทน หรือลดการใช้สารเคมีก าจัดแมลงได้ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 หมู่บ้านสันติสุข 

 หมู่บ้านผ่านศึกเขต ๒ 

 หมู่บ้านประสานมิตร 

 หมู่บ้านคลองบัว 

 หมู่บ้านเขาวัง 

 หมู่บ้านพัฒนานิคมพัฒนา 

“การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือการเลี้ยง
โคเนื้อ” สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์  จังหวัดสระแก้ว 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว และมหาวิทยาลัยพะเยา  
น าเทคโนโลยีจากงานวิจัยการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาพัฒนาเป็น
อาหารสัตว์ในรูปแบบอาหารหมัก ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น เพื่อลด
ต้นทุนค่าอาหาร ถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแนะน าให้
เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบมากในจังหวัด มาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารโค งานวิจัยที่น ามาถ่ายทอด คือ การพัฒนา
อาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน และการพัฒนา
อาหารหมักจากเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมด้วยผลไม้เศรษฐกิจตาม
ฤดูกาลเพื่อเลี้ยงโคขุน ช่วยลดต้นทุนอาหารหยาบเฉลี่ย ๒๐ บาท/ตัว/วัน 
และจะช่วยลดต้นทุนอาหารข้นเฉลี่ย ๓๐ บาท/ตัว/วัน ท าให้เกษตรกร
สามารถประหยัดค่าอาหารหมัก (อาหารหยาบและข้น) เลี้ยงโคเนื้อได้ 

เกษตรกร อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่ 

 หมู่บ้านป่าแงะ ต าบลดอนแก้ว 

 หมู่บ้านทุ่งโป่ง ต าบลแม่แรม 
เกษตรกร อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

“เทคโนโลยีการเลี้ยงหนอนแม่โจ้” หรือหนอนแมลงวันลาย (Black 
Soldier Fly: BSF) สวทช. ถ่ายทอดต้นแบบการผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์จาก BSF ที่ได้จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร ด้วยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ที่วางไข่บนเศษผัก 
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 หมู่บ้านแม่ก๋อน ต าบลทุ่งข้าวพวง 

 หมู่บ้านทุ่งข้าวพวง ต าบลทุ่งข้าวพวง 
เกษตรกร อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 หมู่บ้านฝายกวาง ต าบลฝายกวาง 

ผลไม้ หรือในถังน้ าหมัก ขยะอินทรีย์ต่าง ๆ จึงเป็นอาหารช้ันเลิศของ
หนอนแม่โจ้ อาหารที่กินเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันประมาณร้อยละ ๓๐ 
โปรตีนประมาณร้อยละ ๔๐ มีโอเมก้า ๓, ๖ และ ๙ ปริมาณสูง และยังมี
กรดลอริกที่ยับยั้งเช้ือก่อโรคต่าง ๆ หนอนแม่โจ้จึงเป็นอาหารโปรตีน
คุณภาพสูงส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ ไก่ชน  
ปลาคาร์ฟ และปลาสวยงาม เป็นต้น ไม่เพียงหนอนแม่โจ้จะจัดการขยะ
อินทรีย์ได้มีประสิทธิภาพและเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูงแล้ว  
หนอนแม่โจ้ยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืนอีก ไม่ว่าจะเป็น ควบคุมแมลงวันบ้าน 
หรือการใช้มูลหนอนแม่โจ้ปลูกพืชและบ ารุงดิน เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมี
ความเป็นไปได้ที่จะผลิตหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นอาหารมนุษย์ รวมถึงการแปร
รูปหนอนแม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงที่
สะอาดและถูกสุขอนามัย 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดล าปาง 

“การสร้างแนวกันไฟให้กลายเป็นปุ๋ย (ดอยตุงโมเดล)"  โดยการใช้
เช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุ่ม Trichoderma sp. 
ร่วมกับ Bacillus sp.) เป็นแนวทางลดการเผาในแนวเขตกันไฟ โดย
เปลี่ ยนการเผากิ่ ง ไม้ ใบไม้  เพื่ อมาท า เป็นแนวกันไฟด้วยการ ใ ช้ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น ร่วมกับการใช้แหล่งไนโตรเจนธรรมชาติ สวทช.
ภาคเหนือ ร่วมกับจังหวัดล าปาง ฝึกอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายผ่าน 
คณะท างานศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จังหวัดล าปาง โดยแนะน าวิธีการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์
เข้มข้นในการท าแนวกันไฟทดแทนการเผาอย่างง่ายที่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรสามารถท าได้ หลังจากการอบรมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในพ้ืนที่
ป่า ร่วมกันท าแนวกันไฟและใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ยกลับมาให้
เกษตรกรใช้ในพื้นที่เกษตรได้กว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึง ๔,๐๐๐ บาท/เดือน หรือคิดเป็น 
๔๘,๐๐๐ บาท/ป ี

เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอรร์ ี
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

 หมู่บ้านทรายมูล ต าบลสะเมิงใต ้

 หมู่บ้านแม่ยางห้า ต าบลบ่อแก้ว 

“การผลิตปุ๋ยจากวัสดุปลูกเหลือใช้ และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
ที่ย่อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต่อต้านเชื้อสาเหตุโรค
พืช และการใช้ประโยชน์เพ่ือลดการเกิดโรคส าหรับการผลิตไหลสตรอว์-
เบอร์รี” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักและหันมาท าเกษตรอินทรีย์  
ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารก าจัดศัตรูพืชที่ผลิต
ขึ้นเอง ปลอดภัยจากสารเคมีรอ้ยละ ๑๐๐ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของ
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อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น และมี
รายได้มากขึ้นจากการจ าหน่ายสตรอว์เบอร์รี  ซึ่งราคาจ าหน่ายสตรอว์- 
เบอร์รีออแกนิคแพงกว่าการปลูกสตรอว์เบอร์รแีบบใช้สารเคมีถึง ๒ เท่าตัว 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

 หมู่บ้านทุ่งหก 

 หมู่บ้านทุ่งหล่าย 

 หมู่บ้านวอแก้ว 

“การผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุง
สุญญากาศ” เป็นการศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่
น ามาสีแบบข้าวกล้อง ผ่านกรรมวิธีการ แช่ บ่ม ให้งอกแล้วนึ่ง ก่อนน าไป
ตากแห้งท าให้ข้าวกล้องสามารถเก็บในอุณหภูมิธรรมชาติได้นาน ไม่มี
ปัญหามอดกิน โดยที่ไม่ต้องบรรจุในถุงสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมมะลิ หรือแบบผสมทั้งสามชนิด 
ช่วยให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสูงขึ้น (กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท) 
เมื่อเทียบกับข้าวกล้องอินทรีย์ทั่วไป ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมียอดขาย
เดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

 หมู่บ้านใหมไ่ชยธงรัตน์ ต าบลห้วยโก๋น 

 หมู่บ้านห้วยปูด ต าบลขุนน่าน 

“เทคโนโลยีการใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่” เป็นเทคนิค
การใช้และการขยายเช้ือราเมธาไรเซียม แอนนิโซเฟียร์ (Metarhizium 
anisopliae) เพื่อก าจัดแมลงศัตรูข้าวไร่ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ 
ในการเลี้ยงเช้ือ เช่น ข้าวสาร (ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า) ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์บด ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี เป็นต้น หัวเช้ือราเมธาไรเซียมฯ ๑๐๐ กรัม 
สามารถเลี้ยงและขยายเช้ือสดได้ ๑๐ ลิตร โดยอัตราการใช้เชื้อสด ๓๐ ซีซี
ผสมกับน้ า ๒๐ ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ ๑ ไร่ ทั้งนี้ควรฉีดพ่นซ้ าทุก ๆ  
๒ สัปดาห์ และควรโรยเชื้อรารอบโคนต้นท่ีพบการระบาดด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ ์

 อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

“การผลิต เมล็ด พันธุ์ ถั่ ว เขี ยวสาย พันธุ์ ใหม่ ” สวทช.  ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี 
๕ สายพันธ์ุ ที่มีจุดเด่นคือ ขนาดเมล็ดใหญ่ (๑,๐๐๐ เมล็ด น้ าหนักมากกว่า 
๗๕-๘๐ กรัม) ให้ผลผลิตสูง ๒๕๐–๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบ
จุด โรคราแป้ง และเป็นพันธุ์ท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมการเพาะปลูก โดย
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อไวรัส เอ็น พี วี 
ควบคุมแมลงศัตรูพืชส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้กับเกษตรกร 
จากการด าเนินงานมีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ได้ ๓๒,๒๒๐ กิโลกรัม ในพื้นที่ ๑๑๔ ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕๐ ต่อไร่) และมีรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ฯ ๙๐๗,๒๐๐ บาทต่อปี 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ ต่อปี) 
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เกษตรกร อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี “การปลูกและการแปรรูปพืชหลังนา: งา” สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและยกระดับการผลิตงาที่มี
คุณภาพ (พันธุ์ การป้องกันโรคแมลงศัตรู ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ร่วมกับเทคโนโลยีการใช้เช้ือรา 
บิววาเรียในการจัดการศัตรูพืช และเทคนิคการปลูกงาเพื่อยกระดับ
คุณภาพและปริมาณผลผลิตและการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปลูกและการแปรรูปพืชหลังนา: งา” 
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกพืช
หลังนาเป็นจ านวนมาก จากการด าเนินงานมีเกษตรกรปลูกงาหลังฤดูท านา 
จ านวน ๒๓ คน รวมพื้นท่ี ๗๖ ไร่ ได้ผลผลิต ๒,๑๐๐ กิโลกรัม สร้างรายได้
จากการปลูกงาในพื้นที่ จ านวน ๑๖๘,๕๙๔ บาท 

 วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือชีวภณัฑ์และ 
แปรรูป ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี

 กลุ่มผูผ้ลติผักปลอดภัย ต าบลหนองยาว 
อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ระดับมาตรฐาน” เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ เช้ือราไตรโคเดอร์มา: ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า เช้ือราบิวเวอร์เรีย: 
ป้องกันและก าจัดเพลี้ย และเชื้อราเมธาไรเซียม: ก าจัดแมลงปีกแข็ง ให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิต การใช้ และการตรวจสอบสาร
ชีวภัณฑ์พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและจัดการแมลง
ศัตรูพืชในแปลง/สวนได้อย่างถูกวิธี ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต 
เช้ือชีวภัณฑ์และแปรรูป ผลิตก้อนเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าใช้และจ าหน่าย 
สร้างรายได้สุทธิจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้ผลิตผัก
ปลอดภัย ผลิตเช้ือราบิวเวอเรียทั้งแบบก้อนและแบบน้ าใช้และจ าหน่าย 
สร้างรายได้ ๑,๙๐๕ บาทต่อเดือน 

เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรยี์ (ปัถวีโมเดล)  
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

“การ เลี้ ย ง ไส้ เ ดื อน ดิน เ พ่ือผลิ ตปุ๋ ยอิ นท รีย์ ”  ส วทช .  ร่ วมกับ  
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือน 
วิธีการเลี้ยง และวิธีการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือน รวมทั้งพัฒนาระบบการเลี้ยง
เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและน้ ามูลไส้เดือน โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ (ปัถวีโมเดล) เน้นการเรียนรู้หลักชีววิทยาของไส้เดือนดิน วิธีการ
เลี้ยง ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลี้ยง วิธีคัดแยก วิธีการเก็บรักษา การใช้
ประโยชน์จากมูลไส้เดือน น้ าหมักมูลไส้เดือน และการท าธุรกิจ หลังจาก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มเกษตรกรได้ทดลองปล่อยไส้เดือนดิน 
สายพันธุ์พื้นบ้านบริเวณสวนผลไม้ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยผสมกับดินให้กับสวน
ผลไม้ และดินเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ช่วยลดการฉีดพ่นสารเคมีในสวน และ
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ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ ๒๐ และช่วยให้งดการฉีดยาฆ่าหญ้าในสวน
ทุเรียนได้ร้อยละ ๑๐๐ อีกทั้งได้เลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ AF เพื่อผลิตมูล
และฉี่ไส้เดือนดินจ าหน่าย สร้างรายได้ ๕,๖๐๐ บาท (๘ เดือน) 

เกษตรกร ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ ์

“การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเทียน” สวทช. ร่วมกับบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด พัฒนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตรใหก้บั
กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจ าหน่ายให้กับกลุ่มเซ็นทรัล และ Tops 
Supermarket โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการปลูกและดูแลรักษา
ข้าวโพดเทียน ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์ การวางแผนการปลูก การผลิต
ข้าวโพดฝักสดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การแนะน าข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด
พันธุ์ใหม่ (ข้าวโพดเทียนเหลือง ข้าวโพดเทียนลาย) ซึ่งมีความสามารถ 
ในการต้านทานโรค (พันธุ์จากผลงานวิจัยของ สวทช.) ให้กับเกษตรกร 
แกนน าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า 
เกษตรกรได้ท าการปลูกข้าวโพดเทียนเหลือง และส่งข้าวโพดฝักสดให้กับ 
Tops Supermarket สร้างรายได้เข้าชุมชน สัปดาห์ละ ๔,๕๐๐ บาท และ
พบว่าการปลูกข้าวโพดเทียนเหลืองสามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ร้อยละ 
๖๐ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๐ เมื่อเทียบกับพันธุ์เดิมที่ปลูก 

เกษตรกร หมู่บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

“เทคโนโลยีผ้าทอพ้ืนเมือง” เป็นการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ ช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ และเพิ่มมูลค่าให้ผ้าทอพื้นเมือง โดย
ถ่ายทอดเทคโนยี “การปั่นเส้นด้ายฝ้ายด้วยการถีบจักร” (ของเดิมวงล้อจะ
หมุนด้วยมือหมุน) เป็นการปรับเส้นใยฝ้ายทอมือให้มีขนาดที่เล็กลง ท าให้
ใช้วัตถุดิบในการผลิตต่อช้ินน้อยลง แต่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้จ านวน
มากขึ้น เส้นฝ้ายมีหลายสีผสมกัน เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุน 
สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง สามารถปั่นฝ้ายได้ด้ายฝ้ายเพิ่มขึ้น
เท่าหนึ่งจากวัตถุดิบเท่าเดิม (เดิมทอผ้าพันคอได้ ๑ ผืน หลังจากใช้การ 
ปั่นฝ้ายด้วยการถีบจักร สามารถทอผ้าพันคอได้ ๒ ผืน ในปริมาณวัตถุดิน
เท่าเดิม) สร้างได้ราย ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐) และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผ้าพันคอ ๓ สี (ด้ายฝ้าย ๑ เส้น มี ๓ สี) ซึ่งในอนาคต
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับปลูกฝ้ายสีออร์แกนิค เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่มีปัญหาสารเคมีตกค้าง และปัจจุบันได้
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จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมพลังปัญญาผ้าทอมือจากฝ้ายสีธรรมชาติ และพัฒนา
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมในฤดูฝ้ายบานอีกด้วย 

เกษตรกรในพื้นที ่

 หมู่บ้านหนองสมณะ ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 หมู่บ้านนางอย ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 หมู่บ้านนาหวาย ต าบลท่าก้อน  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

“การผลิตมะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สแนคสลิมในระบบโรงเรือน
พลาสติก” สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
ส าหรับการเพาะปลูก และการบริหารจัดการแบบครบวงจร ร่วมกับเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การปลูกผักในระบบโรงเรือน
พลาสติก การจัดการระบบน้ าแปลงการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
การควบคุมก าจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกร หลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรได้น าเทคโนโลยีโรงเรือนฯ ไปสร้างจริง และ
น าองค์ความรู้ไปปลูกมะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สแนคสลิมในโรงเรือน 
โดยเกษตรกรบ้านหนองสมณะ จังหวัดล าพูน ปลูกมะเขือเทศฯ ในโรงเรือน 
สร้างรายได้ ๑๒,๐๐๐ บาท (๔ เดือน) เกษตรกรบ้านนางอย จังหวัด
สกลนคร ปลูกมะเขือเทศฯ ในโรงเรือน สร้างรายได้ ๑๕,๖๐๐ บาท  
(๔ เดือน) และเกษตรกรบ้านนาหวาย จังหวัดสกลนคร ปลูกมะเขือเทศฯ 
และพริกกะเหรี่ยงในโรงเรือน สร้างรายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท (๕ เดือน)  
ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนท าให้การจัดการโรคแมลงเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกร หมู่บ้านปางวัว ต าบลเชยีงบาน  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

“การสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว”  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นเทคโนโลยีที่ เกษตรกรน าไปใช้ได้สะดวก  
เห็นผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นแนวทางส าคัญในการยกระดับ
ศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สวทช. ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง
เป็นการบ่มเพาะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 
เกษตรกรน าองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่เน้นเรื่องการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว (การเลือกผลสุก  
การตากเมล็ดพันธุ์) การให้น้ า/ปุ๋ย และการจัดการโรคแมลง ในระบบ
โรงเรือนพลาสติก ไปปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยผลิต 
เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ผลิตเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยมลู กผสม และ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สร้างรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ เป็นเงิน 
๖๑,๔๐๐ บาท 
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เกษตรกร บ้านสิบสองพัฒนา และบ้านแม่คะ 
ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

“การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้
ดิน และเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือผลิตผักเศรษฐกิจ” เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว และเป็นปุ๋ย
หมักชีวภาพส าหรับการผลิตผักเศรษฐกิจของเกษตรกรพื้นที่สูง อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา พืชที่ปลูกได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ และพริกหวาน 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมีและค่าวัสดุปลูก ซึ่งแต่เดิม
เกษตรกรปลูกพืชด้วยระบบการปลูกแบบไร้ดิน โดยใช้กาบมะพร้าวเป็น
วัสดุปลูก มาใช้วัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ต้นข้าวโพด 
เปลือกฝักข้าวโพด และซังข้าวโพด น ามาเป็นวัสดุปลูกทดแทนวัสดุปลูกที่
ใช้อยู่เดิม จากการด าเนินงานพบว่าสามารถลดต้นทุนกาบมะพร้าวได้ 
๑๖ ,๘๐๐ บาทต่อปี และยังไม่ต้องเสียเวลา/เสียค่าขนส่งในการสั่ง 
กาบมะพร้าวจากแหล่งอื่นอีกด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงราย 

 หมู่บ้านป่าซาง ต าบลโป่งแพร่  
อ าเภอแม่ลาว 

 หมู่บ้านบ้านศรดีอนมลู ต าบลศรีถอ้ย 
อ าเภอแม่สรวย  

“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีร่ี” สวทช. ภาคเหนือ 
ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ โดยน ามูลฯ ไปพึ่งแดดไล่ความชื้นแล้วเก็บใน
ภาชนะบรรจุ สามารถน าไปท าปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ าอินทรีย์ ข้อดีคือ 
มีปริมาณไนโตรเจนสูง ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต เหมาะส าหรับใช้กับพืชผัก
ที่รับประทานใบหรือพืชที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตทางใบ มีปริมาณธาตุ
อาหารคงที่  เนื่องจากหนอนไหมอีรี่กินพืชเพียงสองชนิดช่วยเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดินและพืช ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี วิธีการใช้งาน
ผสมปุ๋ยน้ าอินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน ๘๐ ซีซี ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ราดให้ทั่ว
ในแปลงปลูกทุก ๆ ๗ วันท าให้พืชเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตดี และ 
ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างร้อยละ ๑๐๐ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยน้ า
อินทรีย์ได้กว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย “เคร่ืองกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งหมุนกระแทก” 
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเครื่อง
กะเทาะกะลาแมคคาเดเมียขนาดเล็กท่ีมีก าลังการผลิตที่เหมาะสม กับแมค
คาเดเมียที่หลุดจากเครื่องกะเทาะขนาดใหญ่ในโรงงาน (ประมาณ ๑๐๐ 
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง) เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียแมคคาเดเมียที่ไม่ถูกกะเทาะ
กะลาออกจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ (ประมาณร้อยละ ๑๐) และลดการใช้
แรงงานคนที่ต้องท าการกะเทาะซ้ า หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
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เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียขนาดเล็กฯ พบว่า เครื่องกะเทาะมีก าลัง
การผลิต ๑๐๓ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ได้ผลที่แกะเปลือกออกเป็นเมล็ดสุดทา้ย 
๑๔๑ กิโลกรัม น าไปจ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ ๑,๗๕๐ บาท ท าให้
โรงงานเกิดรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากหากไม่มีเครื่องกะเทาะกะลาผลแมคคา
เดเมียขนาดเล็กฯ ผลแมคคาเดเมียที่หลุดจากเครื่องใหญ่ จะต้องทิ้งไปเป็น
เศษวัสดุไม่ท าให้เกิดมูลค่า 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ หมู่บ้านเมืองบัว 
ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

“เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในระบบปิด” สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในระบบปิดหลังฤดูท านา 
ประกอบด้วย การเตรียมบ่อซีเมนต์ การเตรียมพ่อแม่พันธ์ุปู การให้อาหาร
ส าหรับพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ปูนา (โดยปกติปูนาจะออกลูกเพียงปีละ 
๑ ครั้ง แต่เพื่อให้มีปูจ าหน่ายตลอดทั้งปี สามารถบังคับให้ปูผสมพันธุ์และ
ออกลูกได้) การล้างท าความสะอาดบ่อเลี้ยง โรคปู ตลาดปู และการ 
แปรรูปเป็นอาหาร หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตามผล มีเกษตรกร 
๑๘ คน สร้างรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนา คิดเป็นมูลค่า ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
และเกิดเกษตรกรแกนน าเลี้ยงปูนา ๒ คน โดยขยายผล (ขายพ่อแม่พันธุ์) 
ไปยังพื้นที่อื่น คิดเป็นมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวส่งผลใหเ้กิดรายได้ในชุมชน รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

วิสากิจชุมชน ต าบลแม่ฟ้าหลวง  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

“การแปรรูปกระเจี๊ยบและมะตูมด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง” สวทช. 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างเตาอบแห้งด้วย
ลมร้อนที่เหมาะสมส าหรับอบแห้งผัก ผลไม้ และผลผลิตอื่น ๆ ที่มีความ
ปลอดภัย อบแล้วมีสีสันน่ารับประทาน และเก็บรักษาได้นาน เตาต้นแบบ
มีประสิทธิภาพและความเร็วในการอบแห้ง ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนใน
การอบแห้ง ลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของจุลินทรีย์ในระหว่าง
การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจ าหน่าย หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้สุทธิจากการขายกระเจี๊ยบอบแห้งและ
มะตูมอบแห้งได้ ๑๐๒,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๖ เดือน) 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ ต าบลเมืองจัง  
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

“การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” สวทช. ร่วมกับศูนย์เรียนรู้
โจ้โก้ เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดอบรมเกษตรกรในระบบ
โรงเรียนชาวนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าว การประเมิน
พันธุ์ข้ าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้ งระบบ ให้ เกษตรกรมีความรู้   
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร นักวิชาการ และ
นักวิจัย จนสามารถพัฒนาพันธุ์ใหม่ ได้แก่ พันธุ์น่าน ๕๙ ที่ให้ผลผลิตสูง 
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และมีกลิ่นหอม มีคุณภาพการหุงต้มคล้าย กข๖ ทรงต้นเตี้ย และต้านทาน
โรคไหม้ จากการอบรมมีเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน ๖ 
กลุ่ม ก่อนมีโครงการเกษตรกรผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วน
ใหญ่และเหลือขายข้าวเปลือกให้โรงสี ซึ่งได้ผลผลิตน้อยมาก หลังมี
โครงการเกษตรกรสามารถขายเมล็ดพันธุ์ได้ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงเหลือ ๖ กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเอง  
สามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธ์ุได้ ๒๗,๓๐๐ บาท 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ าเภอกัลยาณิวฒันา จังหวัด
เชียงใหม ่

 หมู่บ้านห้วยบะบ้า ต าบลแจ่มหลวง 

 หมู่บ้านโปกกะโล้ง ต าบลแม่แดด 

 หมู่บ้านห้วยยาใต้ ต าบลแจ่มหลวง 

“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่และพืชผลทางการ
เกษตร” เนื่องจากข้อจ ากัดของปัญหาหมอกควัน ท าให้ชุมชนไม่สามารถ
เผาตอซังเพ่ือมาเป็นปุ๋ยร่วมกับปุ๋ยเคมีส าหรับข้าวไร่ได้ สวทช. จึงถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลสภาพดิน 
การวิเคราะห์ดิน การจัดการโรคแมลง และอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนา
ข้าว แนะน าวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้วัสดุในพื้นที่ รวมทั้งแจก
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมฯ ทดลองใช้เพิ่มผลผลิต 
จ านวน ๓๐ กระสอบ (คิดเป็นมูลค่า ๗,๕๐๐ บาท) และเก็บข้อมูลผลผลิต 
ตลอดจนเทคนคิการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ที่เหมาะสมในพ้ืนท่ี หลังการอบรมฯ 
เกษตรกรให้ความสนใจน าไปต่อยอดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในพื้นที่ของ
ตนเอง รวมทั้งอ าเภอเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ จึงจัดท า
โครงการเพิ่มผลผลิตลดพื้นที่ท าไร่หมุนเวียน ขยายไปสู่การท าเกษตร
ผสมผสาน สนับสนุนวัสดุในการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกร ๕๐๐ 
กระสอบ (คิดเป็นมูลค่า ๑๒๕,๐๐๐ บาท) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการน าไปใช้
ในพื้นที่ผลิตข้าวของชุมชน โดยคาดว่าหลังด าเนินการเสร็จสิ้นหนึ่งปีจะ
สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวเฉลี่ยได้ ๔๐–๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

 หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ 

 หมู่บ้านสหกรณ์นคิม ต าบลหนองหาร 

“การผลิตปุ๋ยหมักจากปัสสาวะมนุษย์เพ่ือน ามาใช้ในการเกษตรอินทรีย์ 
อย่างถูกสุขอนามัย” สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท าวิจัยศึกษาหา
ต้นแบบการใช้ปัสสาวะมนุษย์เพื่อการผลิตพืชอย่างถูกสุขอนามัย โดย
พัฒนาสุขภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้คัดแยกปัสสาวะและอุจจาระออกจากกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ าปัสสาวะโดยตรงของผู้ที่ต้องการน าน้ าปัสสาวะ
ไปใช้ และได้น้ าปัสสาวะที่มีคุณภาพเหมาะสมในการน าไปใช้ผลิตพืช  
การลดกลิ่นแอมโมเนียในปัสสาวะโดยการหมกักากน้ าตาลกับน้ าปัสสาวะที่
อัตราส่วน ๑:๒ และการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช พบว่าอัตราส่วน
การเจือจางที่เหมาะสมในการน าน้ าปัสสาวะไปใช้ในการปลูกพืชอย่าง
ปลอดภัย ความเข้มข้นของน้ าปัสสาวะไม่เกินร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ได้จัดอบรม
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ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกและจัดเก็บปัสสาวะและอุจจาระ
มนุษย์  เพื่ อน ามา ใ ช้ ในการ เกษตรอินทรี ย์ อย่ า งถู กสุ ขลั กษณะ  
ช่วยให้ประหยัดต้นทุนในเรื่ องปุ๋ย และช่วยลดปัญหามลภาวะต่อ
สภาพแวดล้อม หลังการอบรมมีการติดตั้งสุขภัณฑ์ต้นแบบคัดแยกปัสสาวะ
และอุจจาระ จ านวน ๑๑๙ ชุดในพื้นที่  (ตลาดสด ทัณฑสถานหญิง  
ปั้มน้ ามัน ปตท. โรงอาหารมหาวิทยาลัยฯ) หลังการคัดแยกและน ากลับมา
ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ เกษตรในมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการอบรม  
และแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงน าไปทดลองใช้ พบว่าสามารถ
ลดการซื้อปุ๋ยน้ าสกัดสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นที่สามารถผสมใช้ทั้งพืชใบ 
ดอก และผล (๓๕๐ บาท/ลิตร) ได้ถึง ๑๐.๕๙ ล้านบาท 

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จ ากดั “เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค” สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารอาหารผสม
ส าเร็จรูป Total mixed ration (TMR) ซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาจากการ
น าอาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่ เหมาะสม  
ราคาถูก และเกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัตถุดิบเศษวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น รวมทั้งโคมีการตอบสนองต่อ
อาหารค่อนข้างดีในอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และคุณภาพ
ซาก ท าให้เกษตรกรใด้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้น จากต้นทุนการผลิตที่ลดลง 
พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยองค์ความรู้สูตร
อาหาร TMR เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ และปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร
ได้ด้วยตนเองผ่านการลองผิดลองถูก หรือใช้โปรแกรม excel ในการ
ค านวณ หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่าจากการทดลองผลิตอาหาร 
TMR ส าหรับโค สามารถลดต้นทุนค่ าอาหารสัตว์ ได้ ร้ อยละ ๕๐  
ช่วยแก้ปัญหาต้นทุนค่าอาหารข้นในการเลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่น ามา
ผสมอาหารโคหายากขึ้นจนเกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงได้ 

บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด “เทคโนโลยีการโอนย้ายมวลสารด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์"  สวทช. 
ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องโอนย้ายมวลสาร (mass 
transfer) วาซาบิเข้าไปยังเนื้อถั่วแระด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส ์(pulsed 
electric field) เ พื่ อ ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ลั ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต  
ท าให้ได้เครื่องต้นแบบที่สามารถผลิตถั่วแระรสวาซาบิได้ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมง (ผลิตได้มากกว่าปกติถึง ๔ เท่า) เครื่องต้นแบบได้มีการใช้จริงใน
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สายการผลิตถั่วแระรสวาซาบิในล็อตแรกออกจ าหน่าย คิดเป็นมูลค่า 
๘.๘๐ ล้านบาท (จ าหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น) 

เกษตรกร หมู่บ้านหลิม-ดง ต าบลอมก๋อย  
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

“การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มะขามป้อม” ในพื้นที่อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ มีมะขามป้อมจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลไม้ของป่าที่มีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย สวทช. ภาคเหนือ จึงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (๒) การจัดท าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มะขามป้อม และ  
(๓) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  
ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) เกษตรกรที่
ได้รับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการฯ ได้ส่งวัตถุดิบมะขามป้อมให้แก่บริษัทเอกชนที่ร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้รับซื้อมะขามป้อมเพื่อ
น าไปแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อน าไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร
มะขามป้อม มียอดจ าหน่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ีภายใต้แบรนด์ไอโอเวกกี ้

เกษตรกร บ้านโคกฉิ่ง ต าบลชัยบรุ ี 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

"การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์" สวทช. ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
ชลสิทธ์ิ ซึ่งทนน้ าท่วม และอยู่ใต้น้ าได้ถึง ๒ สัปดาห์ มีคุณสมบัติการหุงต้ม
แบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี ให้กับ
เกษตรกร จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  
เดิมเกษตรกรมีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว โดยการใช้องค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ แต่ยังขาดองค์ความรู้ในด้าน
หลักการทางวิชาการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สวทช. จึงร่วมกับศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลังสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธ์ิ” เพื่อเพ่ิมผลผลติ
ทางการเกษตรและลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานเพื่อใช้ในชุมชนและสามารถจ าหน่ายได้ รวมทั้งจัดอบรม
หลักสูตร “การผลิตข้าวตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices: GAP)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดี  
ในการผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
สุทธิ ๓๔๔,๘๗๒ บาทต่อปี (ขายเมล็ดพันธุ์ได้ ๙.๕ บาทต่อกิโลกรัม  
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ในช่วงน้ าท่วมสามารถปลูกข้าวหอมชลสิทธิได้ จากเดิมขายเมล็ดพันธุ์ ๗ 
บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงน้ าท่วมไม่สามารถปลูกข้าวได้) 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค “ระบบจัดการแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนฟอสเฟต ส าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า (ระยะที่ ๑)” เป็นการพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม
ไอออน ส าหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ๓๐ คัน และสถานีประจุไฟฟ้าแบบ
รวดเร็ว ๒ สถานี โดยส่งมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อท าหน้าท่ีในการ
ตรวจวัดและเฝ้าระวังแรงดันและอุณหภูมิของเซลลข์องแบตเตอรี่ประเภท
ลิเธียม เพื่อให้การใช้งานแบตเตอรี่และการอัดประจุเป็ นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) “พอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุนส าหรับการบูรณะกระดูกเบ้าตาบริเวณฐาน” 
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาเพื่อการบูรณะเบ้าตาบริเวณฐาน 
(orbital floor) ที่มีลักษณะผิดรูปหรือแตกหักอันเนื่องมาจากสาเหตุตา่ง ๆ 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษามีราคาค่อนข้างสูง สวทช. จึงวิจัย
และพัฒนาปรับเปลี่ยนของขนาดพอลิเอทิลีนพรุนที่ใช้ส าหรับการผลิตเป็น
กะโหลกเทียมหรือลูกตาเทียม ให้มีลักษณะเป็นแผ่นมีความหนาประมาณ 
๑ มิลลิเมตร แต่ยังคงลักษณะความพรุนตัว เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
เป็นแผ่นกระดูกเทียม โดยผลิตให้มีรูปทรงเป็นแผ่นสี่ เหลี่ยมขนาด  
๕๐x๔๐x๑ มิลลิเมตร จากการน าไปใช้จริงกับผู้ป่วย (จ านวน ๓ แผ่น) 
พบว่ากระดูกเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุนที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถใช้งาน
ได้ดีในระหว่างการผ่าตัด สามารถบูรณะรูปทรงของกระดูกเบ้าตาบริเวณ
ฐานของผู้ป่วยให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงดังเดิม ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีหลัง
การผ่าตัด ไม่พบอาการแทรกซ้อนหรือการปฏิเสธของร่างกาย หรือการ
อักเสบติดเช้ือจากการใช้งานกระดูกเทียมฯ ที่เตรียมขึ้น มีการปิดของ
บาดแผลที่ดี ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ  จากการ
พัฒนาดังกล่าวสามารถลดต้นทุนวัสดุจากต่างประเทศได้ประมาณ 
๑๓,๐๐๐–๑๔,๐๐๐ บาท 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ “เคร่ืองมือส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์ และระบบสารสนเทศ”
เป็นการพัฒนาระบบเพื่อใช้ส ารวจพฤติกรรมการบริโภค ผักผลไม้ อาหาร
เสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ โดยน าต้นแบบของระบบติดตาม
และประเมินผลออนไลน์ (Thai School Lunch) มาต่อยอดใช้กับข้อมูล
การส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์ฯ ระบบมีฟังก์ชันการท างาน 
ประกอบด้วย (๑) ระบบลงทะเบียน (๒) ระบบบริหารจัดการค าตอบ และ 
(๓) ระบบรายงานผล เพื่อน าไปใช้ในการส ารวจและจัดท ารายงาน เพื่อ
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ทราบถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “ ร ะ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล อ อ น ไ ล น์  https://www. 
thaischoollunch.in.th/lunchtracking/”  คือ  ระบบประมวลผล
ข้อมูลการจัดส ารับอาหารกลางวันด้วยระบบ Thai School Lunch ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่จัดท าระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ 
ต่อยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพส าหรับโรงเรียนจากระบบแนะน า
ส ารับอาหารกลางวัน โดยเสริมระบบติดตามประเมินผลออนไลน์เข้าไป 
ช่วยให้โรงเรียนติดตามและสามารถประเมินคุณภาพส ารับอาหารของ
โรงเรียนเองได้ 

สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย “เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญและเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร” เป็นการพัฒนาเว็บเซอร์วิสฯ 
ส าหรับใช้ภายใต้โครงการวิเคราะห์ความต้องการและจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร แบ่งออกเป็น  
๒ ส่วน คือ (๑) เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เช่ียวชาญ และ (๒) เว็บเซอร์วิส
ส าหรับเช่ือมต่อฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ โดยเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
http://foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php ช่วยให้สมาคม
การธุรกิจแห่งประเทศไทยได้เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เช่ียวชาญและ
เช่ือมต่อฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ซึ่งน าไปใช้ต่อยอดในโครงการวิเคราะห์
ความต้องการและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ด้านการวิจัยพัฒนา 
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “ระบบบริการความรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล จากองค์ความรู้
เร่ืองข้าวเวอร์ชัน ๓” เป็นการออกแบบ สร้างฐานความรู้ (ontology) 
และออกแบบฐานข้อมูลจากเว็บไซต์องค์ความรู้เรื่องข้าว (database) โดย
ใ ช้ ฐ านความรู้ เ ชิ ง ค ว ามหมาย เป็ นตั ว เ ช่ื อม โย งคว ามรู้ ต่ า ง  ๆ  
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
แต่ละบุคคล การเช่ือมโยงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จากเดิมที่
เป็นแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (static) ไปเป็นแบบท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ (dynamic) โดยเป็นระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ที่ผู้ใช้งานต้องการเป็นรายบุคคลในรูปแบบเว็บไซต์ 

บริษัท โรงพยาบาลหริภญุชัย เมโมเรียล จ ากัด “โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้มารับบริการด้านสาธารณสุข” 
สวทช. ภาคเหนือ และส านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบคิวผู้รับบริการและน าเสนอสื่อ 
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สารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาการรอรับบริการของโรงพยาบาล 
อันเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้รับบริการ เกิดความเครียด และรู้สึกเบื่อที่จะรอรับ
บริการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้กับโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
จังหวัดล าพูน ท าให้ระบบการจัดคิวผู้มารับบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบใหม่ปรับเปลี่ยนจากระบบแสดงคิว
เพียงอย่างเดียว เป็นระบบบริหารจัดการคิวที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ (แสดงปฏิทิน นาฬิกา คิวเรียกช่ือ และสื่อ 
สารสนเทศของโรงพยาบาล) 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วทิยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

“e-Museum และ Museum Pool” เนคเทค ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ 
ขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์   
(e-Museum) และระบบน าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค 
สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าเทคโนโลยีมา
อนุรักษ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึง
ง่าย โดยน าร่องในพิพิธภัณฑ์ ๖ แห่งในจังหวัดล าปาง ท าให้เกิดพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ จ านวน ๖ เว็บไซต์ ได้แก่ (๑) พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก  
(๒) พิพิธภัณฑ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
(๓) มิวเซียมล าปาง (๔) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งล้านนา (๕) พิพิธภัณฑ์บ้าน
ป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ (๖) พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์
ของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเว็บไซต์ 

สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ 
จังหวัดพิษณุโลก 

“ระบบติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิ” เป็นอุปกรณ์วัด บันทึก และส่งข้อมูล
อุณหภูมิ ที่สามารถต่อหัววัดอุณหภูมิได้สูงสุด ๔ หัววัด เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตู้แช่เย็นต่าง ๆ ที่ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่ก าหนด 
โดยส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิเข้าสู่ เครือข่าย (LAN) และเก็บบันทึกเป็น
ฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย (server) อุณหภูมิที่มีค่าผิดปกติจากที่ก าหนด 
ระบบจะแจ้งเตือน Push Notification บนสมาร์ตโฟน และแจ้งเตือน
อีเมลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
และไม่เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ฯ  โ ม ไ บ ล์ :  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น พ จน า นุ ก ร มฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรม
ภาษาไทยท่ีครอบคลุมค าศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ ค าใน “พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ค าศัพท์แต่ละ
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รายการประกอบด้วย ชนิดของค า ค าอ่าน นิยาม ที่มาของค า และค าที่
เกี่ยวข้อง เช่น แม่ค า ลูกค า การแสดงผลการใช้งานมี ๒ รูปแบบ คือ 
รูปแบบหมวดอักษร และรูปแบบการค้นค า ผู้ ใ ช้สามารถค้นค าได้ 
ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของค า ท้ังยังค้นค าจากประวัติ 
การใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย และสามารถค้นค าแบบออฟไลน์โดยไม่
จ าเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีภาพประกอบจากฉบับหนังสือ  
จึงเหมาะส าหรับประชาชนและเยาวชนไทยเข้าถึงข้อมูลวิชาการของ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android และ Windows Mobile มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นสะสมตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ รวม ๓๑.๔๗ ล้านบาท 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” 
เป็นแอปพลิเคชันค้นการอ่านและการสะกดค าภาษาไทยที่ถูกต้องจาก
หนังสือ "อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน" ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ หมวด คือ “หมวดอ่านอย่างไร” เพื่อทราบ 
ค าอ่านที่ถูกต้อง และ “หมวดเขียนอย่างไร” เพื่อทราบการสะกดค า 
ที่ถูกต้อง โดยพิมพ์ค าที่ต้องการทราบค าอ่านหรือการสะกดค าลงไป แม้ว่า
ผู้ใช้สะกดค าผิดแอปพลิเคชันก็จะแนะน าการสะกดค าที่ถูกต้องให้ และ
สามารถค้นหาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนที่ถูกต้องของส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ การอ่านค าวิสามานยนามทั่วไป การอ่านพยัญชนะ
ไทย การอ่านสระไทย การอ่านวรรณยุกต์ไทย การอ่านตัวเลขต่าง ๆ  
การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ การเขียนค าวิสามานยนาม และการเขียนช่ือ
ธาตุ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 
อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอ่าน
อย่างไรเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android และ Windows Mobile มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นสะสมตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ รวม ๓๑.๔๗ ล้านบาท 

กรมสรรพสามิต “การจัดท าโครงสร้างและก าหนดความหมายข้อมูลหลักของกรม
สรรพสามิต (Data Taxonomy) ส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต (ระยะ
ที่ ๒) และการพัฒนาระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจาก
ข้อมูลคุณลักษณะสินค้า”  กรมสรรพสามิตต้องการจัดท า  Data 
Taxonomy เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลหลักของสินค้าทั้งหมดของกรม
สรรพสามิต ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานสากล สามารถให้บริการได้
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กว้างขวางขึ้น และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนคเทค สวทช.  
จึงจัดท า Data Taxonomy ของสินค้า (เพิ่มเติม) ๖ ประเภท (จากระยะที่ ๑) 
รวมทั้งปรับปรุง Data Taxonomy ของสินค้าที่ได้จัดท าในระยะที่ ๑ 
จ านวน ๒ ประเภท นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตจากข้อมูลคุณลักษณะส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต จ านวน 
๒๒ รายการสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานในด้านการปฏิบัติงานและ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติ 
พรบ. ภาษสีรรพสามิตปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับล่าสุด 

กรมสรรพากร “แบบจ าลองส าหรับการประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์” เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
(ซอฟต์แวร์) ส าหรับติดตามผลการช าระภาษี และแบบจ าลองส าหรับ
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดท าประมาณการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ ช่วยให้กรมสรรพากรสามารถประมาณการรายได้ภาษี
สรรพากรได้ด้วยความเช่ือมั่นที่สูงขึ้น โดยระบบสามารถแสดงผลการ
จัดเก็บภาษีในภาพรวม และแยกย่อยตามพื้นท่ีหรือประเภทธุรกิจ สามารถ
คาดการณ์การช าระภาษีในระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน มีความ
ยืดหยุ่นในการเพิ่ม/ลด สามารถคาดการณ์การจัดเก็บภาษีจากการปรับ
โครงสร้างแผนภาษี หรือเพิ่มนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดพะเยา 

 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลภูซาง อ าเภอภซูาง 

 ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง 

 ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง 

“ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพ่ือการ
เตือนภัยน้ าท่วม” เป็นการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเตือนภัยน้ าท่วมใน
จังหวัดพะเยา โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลการไหลของ
น้ าในแม่น้ าสายหลักและสายย่อยพร้อมส่งข้อมูลในระยะไกล ติดตั้งสถานี
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าแบบโทรมาตร (จ านวน ๑๐ สถานี) ท่ีส่งข้อมูล
แบบตามเวลาจริง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนสามารถใช้ใน
การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการน้ าทั้งกรณีน้ าล้นตลิ่งและ 
น้ าท่วมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดท าระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลที่ได้รับจากระบบสถานีโทรมาตรตรวจวัด และจัดท าระบบ
เก็บรวบรวมและการแสดงผลข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือข้อความสั้นทางมือถือ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อร่วมดูแลรักษาให้ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ต าบลแมล่าว อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง น าผลลัพธ์ที่ได้
จากระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย เช่ือมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ให้เข้าใจได้ง่ายทางเว็บไซต์ www.pyflood.com ท าให้จังหวัดพะเยา 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเตือนภัยน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีฐานข้อมูลสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ าในกรณีน้ าท่วม 
รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าจากกว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งท ากินของ
ประชาชนจังหวัดพะเยา 

โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ หมู่บ้านห้วยคิง ต าบลแมเ่มาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

“ต้นแบบระบบตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ ในบ่อเหมืองลึกแบบ
ออนไลน์ (เหมืองถ่านหินลิกไนท์)” สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น าเทคโนโลยีเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ
ส าหรับฝุ่นละอองลอยขนาดเล็ก PM2.5 มาพัฒนาเป็นต้นแบบระบบ
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ ในบ่อเหมืองลึกแบบออนไลน์ ที่สามารถ
น าไปใช้งานตรวจวัดฝุ่น TSP (Particulate Matter), PM10 และ PM2.5 
ในบ่อเหมืองระดับลึกกว่า ๕๐๐ เมตร และส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
ทราบถึงข้อมูลสัดส่วนปริมาณของฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในบ่อเหมือง รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งที่มาและจัดการแก้ปัญหา
ฝุ่นละออง รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลฝุ่นละอองในอากาศในการเฝ้าระวังใน
พื้นที่ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า หลังติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นฯ ที่สามารถ
รวมการตรวจวัดฝุ่นทั้ง ๓ ชนิดให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน ส่งผลให้การไฟฟ้าฯ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องได้ถึง ๔.๐๕ ล้านบาท (แต่เดิมใช้
เครื่องตรวจวัดฝุ่นทั้ง ๓ ชนิดที่ไม่ได้รวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน) อุปกรณ์ที่
ประกอบเป็นระบบมีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูกกว่า
ต่างประเทศ สามารถควบคุมจากระยะไกล และรายงานผลการวัดแบบ
ออนไลน์ ได้  มี การตรวจสอบความถูกต้ องของผลการวัดทั้ ง ใน
ห้องปฏิบัติการและสถานที่จริง โดยเปรียบเทียบผลการวัดกับอนุภาคและ
เครื่องมือวัดมาตรฐาน ท าให้ได้ระบบการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เหมาะสมกับการวัดฝุ่นในบ่อเหมือง 

 สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS) 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาแบบแบ่งพิมพ์” สวทช. 
พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการค าบรรยายแทนเสียง ซึ่งเป็นการให้บริการ
ที่ช่วยแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา หรือรายการ
โทรทัศน์ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูดแทนการฟัง
เสียง ระบบถอดความเสียงแบบทันต่อเวลาที่พัฒนาขึ้น ถูกน าไปใช้เพื่ อ
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ให้บริการค าบรรยายแทนเสียงส าหรับการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี 
บรมร าชาภิ เ ษก  เ มื่ อ ช่ ว ง เ ดื อน เ มษายน -พฤษภ าคม  ๒๕๖๒  
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และช่องทาง
ออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube (มียอดผู้ เข้าชมผ่านทาง 
YouTube ทั้งสิ้น ๑๕,๒๑๐,๗๗๔ ครั้ง) และน าไปใช้เพื่อให้บริการค า
บรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาจริง ในการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียน
ร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีปัญหาทางการได้ยิน จ านวน 
๒๐ คนต่อช้ันปี เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถติดตาม
เนื้อหาท่ีอาจารย์สอนไปพร้อมกับนักศึกษาปกติได้ 

ผู้ประกอบการสิ่งทอ หมู่บ้านบ่อสร้าง  
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

“การเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี” เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอในจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งในเชิงพาณิชย์แลอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีนาโนและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ในชุมชน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและการประกวดผลงานต้นแบบ ท าให้มี
การเพิ่มมูลค่าของร่มด้วยคุณสมบัตินาโน ท าให้ร่มบ่อสร้างไม่มีกลิ่นเหม็น
ของสีน้ ามันที่อาจมีสารตกค้างจากตะกั่ว มีน้ าหนักเบา สามารถลดต้นทุน
ในการบริหารจัดการได้มากเนื่องจากค่าแรงคนท่ีใช้ในการเคลือบยางตะโก
จะหายไป และได้เทคโนโลยีนาโนขึ้นมาแทนซึ่งไม่ต้องพึ่ งกระบวนการ 
ตากแห้งร่มเหมือนกับการเคลือบยางตะโก ที่ส าคัญการผลิตร่มบ่อสร้าง
ด้วยการเคลือบน้ ายานาโนนั้น ใช้เวลาไม่นานแต่ได้ร่มจ านวนมากขึ้น 
เพราะไม่ต้องพึ่งสภาพอากาศในการตากแห้งร่ม ท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้นจาก
การลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

กลุ่มทอผ้า บ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง  
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

“การเพ่ิมคุณภาพสิ่งทอพ้ืนเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี” สวทช. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้คุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผ้าฝ้ายและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ช่วยแก้ปัญหาผ้าฝ้ายแข็งกระด้าง ให้มีความนุ่มลื่น  
ช่วยป้องกันสีซีดจาง สะท้อนน้ า ยับยั้งแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอมติดทนนาน 
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ช่วยแก้ไขปัญหา 
ผ้าฝ้ายได้อย่างตรงจุด โดยเสื้อผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบคุณสมบัตินาโนแล้ว
ราคาขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 
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๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้
จนเกิดการลงทุนเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ด าเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม
ร่วมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น ๑๒,๑๗๘.๖๙ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มาจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สามารถสร้าง
ผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๔๘,๗๔๒.๕๓ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลงาน ได้แก่ 

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 
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๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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(๑) ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (DS-RMS) เป็นระบบสารสนเทศที่
ติดตั้งเพ่ือดูแลความปลอดภัยและมั่นคงของเขื่อน โดยอาศัยการวัดค่าต่าง ๆ จากเซนเซอร์ที่ติดตั้งในบริเวณเขื่อน 
ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเขื่อน ข้อมูลแผ่นดินไหว และข้อมูลสถานการณ์น้ าในเขื่อน และ
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือประเมินสุขภาพเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ ช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินความ
ปลอดภัยเขื่อนตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบทราบผลการประเมินแบบเรียลไทม์ โดยเริ่มใช้
งานระบบเมื่อปี ๒๕๕๙ เพ่ือติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ทั้ง ๑๔ เขื่อนทั่วประเทศ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
เขื่อนสิริกิติ ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนรัชชประภา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนน้ าพุง จังหวัดสกลนคร  
เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนแม่จาง 
จังหวัดล าปาง และเขื่อนของโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
เนคเทค สวทช. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
เทคโนโลยีของเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนมาบูรณาการใช้ในการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในเขื่อนใหญ่ของ กฟผ. ส่งผลให้การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เขื่อน สามารถท าได้รวดเร็วขึ้น และอ่านค่าการวัดได้แบบเรียลไทม์ ลดการน าเข้าระบบตรวจสอบติดตามความ
ปลอดภัยเขื่อนจากต่างประเทศ ตลอดจนลดการจ้างงานบ ารุงรักษาจากต่างประเทศได้ เพ่ิมความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ 
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ิมความเชื่อม่ันต่อบุคลากรของ กฟผ. และความเชื่อม่ันต่อความปลอดภัยของชุมชนพ้ืนที่
รอบบริเวณเข่ือน คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวม ๒,๐๒๗ ล้านบาท 
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(๒) น้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียต่ ามากส าหรับผสมกับแอสฟัลต์ เอ็มเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาน้ ายาง
ข้นเกรดพิเศษ ชื่อว่า "น้ ายาง ULA (Ultra-Low Ammonia latex)" ซึ่ งมีปริมาณแอมโมเนียต่ ามากและ 
มีเสถียรภาพด้านความร้อนสูง ท าให้มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับผสมกับแอสฟัลต์ เพ่ือใช้ทดแทนน้ ายางพาราข้น
ทางการค้า จุดเด่นของน้ ายาง ULA คือ มีปริมาณแอมโมเนีย (อยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๑๐-๐.๑๕) ต่ ากว่าน้ ายาง 
พาราข้นทางการค้า มีเสถียรภาพต่อการปั่น (ไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ วินาที) สูงกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า ก่อให้เกิด 
ไอระเหยของแอมโมเนียออกสู่บรรยากาศน้อยกว่า และมีเสถียรภาพต่อความร้อนดีกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า 
ไม่ต้องบ่มน้ ายางในถังพักไว้ ๒๑ วันเหมือนน้ ายางพาราข้นทางการค้า จึงสามารถน าไปใช้งานได้ทันทีภายใน  
๑-๒ วันหลังจากวันผลิต และมีอายุการเก็บรักษานานกว่า ๖ เดือน ปัจจุบันได้ถ่ายทอดผลงานดังกล่าวให้กับ
บริษัทเอกชนแล้ว ส่งผลให้บริษัทขายน้ ายางข้นมีรายได้เพ่ิมจากการขายน้ ายางข้นที่มีแอมโมเนียต่ ามาก และบริษัท
ผลิตแอสฟัลต์มีรายได้เพ่ิมจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ (PARA AC) นอกจากนั้นยังส่งผลให้ชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิม
จากการขายน้ ายางสดให้แก่บริษัทขายน้ ายางข้น และช่วยให้กรมทางหลวงประหยัดงบประมาณท าถนนจาก 
ถนนแบบเดิม (ตารางเมตรละ ๒๒.๐๓ บาทต่อปี) รวมทั้งช่วยลดปริมาณแอมโมเนียจากการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม  
คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวมกว่า ๗๔๐ ล้านบาท 
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๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย (Research 
Pillars) ได้แก่ (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (๒) เทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Manufacturing Technology) (๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
สารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience 
and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ร่วมกับ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือ
แพทย์ (A-MED) และ (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)  
ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Biopharmaceutical (๒) Precision Agriculture  
(๓) Food and Feed (๔) Biochemicals (๕) Energy (๖) Medical Devices and Implants (๗) Precision 
Medicine (๘) Cosmeceutical (๙) Mobility and Logistics และ (๑๐) Dual-use defense ผ่านกลไกการ
สนับสนุนและบริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบ
วิจัย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์  
(๔) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๕) ด้านอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่ส าคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 
 
(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ ChemEYE 4.0 (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Precision Agriculture) : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Electronics and Information Technology พัฒนาเครื่องอ่าน
ปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ หรือ ChemEYE 4.0 ที่สามารถอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ โดยจะอ่านค่าสีของน้ าที่เกิดปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ าจาก  
บ่อเพาะเลี้ยง สามารถตรวจสอบสารเคมีได้หลายชนิด เช่น ไนไตรท์ กรด -ด่าง แอมโมเนียม คลอรีน และ 
ความกระด้าง ซึ่งสามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที ช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสี
ของสารเคมีในน้ าด้วยตาเปล่า ที่ส่งผลให้เกิดการแปรผลความเข้มข้นที่ผิดพลาดจากการเทียบเคียงสีกับแผ่นอ้างอิง 
ระบบประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลเป็น 
ความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth หรือ Wi-Fi ช่วยให้การบันทึกข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิทัลท าได้ง่าย ส่งผ่านข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถเก็บสถิติคุณภาพน้ าได้
อย่างรวดเร็วแม่นย า และสามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 
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แป้งมันส าปะหลังส าหรับท าขนมและเบเกอรี่ปราศจากกลูเตน (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Food 
and Feed) : ปัจจุบันประชากรโลกประมาณ ๖๐๐–๗๐๐ ล้านคน เป็นผู้ป่วยโรคเซลิแอค (celiac disease) หรือ
โรคแพ้ภูมิตัวเอง ที่มีต้นเหตุมาจากกลูเตนที่เป็นโปรตีนซึ่งพบในธัญพืชจ าพวกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวไรย์ 
วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการท าขนมปัง พาย เค้ก ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ รวมถึงยังพบกลูเตนได้ในเกี๊ยว แป้งทอดกรอบ 
มักกะโรนี สปาเกตตี เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่รักษาโรคนี้ได้ ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Bioscience and 
Biotechnology ร่ วมกับสถาบันค้นคว้ าและพัฒนาผลิ ตผลทางการ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันส าปะหลังในระดับอุตสาหกรรม เปลี่ยนมันส าปะหลัง
ชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูงเป็นฟลาวที่มีปริมาณไซยาไนด์ต่ าและปลอดภัยต่อการบริโภค สามารถใช้ทดแทน 
ฟลาวสาลีได้ ประกอบกับทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and Engineering Technology ได้ต่อยอดพัฒนาสูตร
แป้งผสมที่ใช้ฟลาวมันส าปะหลังเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตขนมปังปราศจากกลูเตนได้ส าเร็จ โดยได้ปรับ  
เนื้อสัมผัสให้ฟลาวมันส าปะหลังมีสมบัติวิสโคอิลาสติก (สมบัติหยุ่นหนืด) และสมบัติรีโอโลยี (สมบัติการไหล)  
ที่เหมาะสมต่อการผลิตขนมปัง ท าให้ขนมปังขึ้นฟู และมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี ที่ส าคัญขนมปังยังมีการใส่เมล็ด
แฟลกซ์หรือเมล็ดลินินที่อุดมไปด้วยใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื้อขนมปังมีความฟูนุ่มใกล้เคียงกับขนมปัง
ทั่วไปในท้องตลาด และไม่ผ่านการฟอกขาว ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยโรคเซลิแอค กลุ่มคนที่มีอาการแพ้กลูเตน  
และรักสุขภาพ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัทชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จ ากัด เพ่ือผลิตฟลาวมันส าปะหลัง
จ าหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อทางการค้า SAVA แป้งอเนกประสงค์ปราศจากกลูเตน 
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เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนสารพัดประโยชน์ (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Biochemicals) : ทีมวิจัย
จากหน่วยวิจัย Nanoscience and Nanotechnology ได้พัฒนาเส้นใยนาโนเซลลูโลส ซึ่งเป็นเส้นใยที่ละเอียด
พิเศษขนาดนาโน ที่ผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่หลายไมครอนมาผ่านกรรมวิธีการผลิต
ให้ได้เส้นใยเซลลูโลสที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ในขณะที่มีความยาวเส้นใยหลายสิบถึงหลายร้อยไมโครเมตร 
ทีมวิจัยฯ ได้พัฒนาเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนจากวัสดุชีวภาพ เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย ภายใต้ชื่อ FRAcelle โดย
สามารถควบคุมขนาดและความยาวของเส้นใยนาโนเซลลูโลสได้ตามต้องการ สามารถผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลส 
ให้อยู่ในรูปแบบที่กระจายตัวอยู่ในน้ าหรือตัวท าละลายอินทรีย์ได้ โดยมีลักษณะทางกายภาพเป็นเจลและ 
ความหนืดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของนาโนเซลลูโลสที่กระจายตัวอยู่ในตัวท าละลายหรือรูปแบบแห้งได้ตามต้องการ 
นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์ของนาโนเซลลูโลสที่ต้องการได้ เส้นใยนาโนเซลลูโลส  
ที่พัฒนาขึ้นมีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแรง อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ผิวสูง สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  
สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของร่างกาย เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ า อีกทั้งมีความแข็งแรงเชิงกล  
และมีความโปร่งใสสูง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ด้านวัสดุเสริมแรง 
ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านระบบน าส่งยาหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ด้านอาหารและเวชภัณฑ์ และด้านชีวการแพทย์ 
เป็นต้น 
 

 
 

การสังเคราะห์และพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อใช้ใน
ระบบกรองน้ า (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Biochemicals) : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Nanoscience and 
Nanotechnology ได้สังเคราะห์และพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากของเหลือ เนื่องจากปัจจุบันถ่านกัมมันต์สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพราะมีคุณสมบัติในการกรองสี กลิ่น รส ดักจับสารแขวนลอยที่ปนมากับน้ า 
หรือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือตัวดูดซับสารอินทรีย์และโลหะหนักในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการสังเคราะห์
ถ่านกัมมันต์นั้นท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และลักษณะการน าไปใช้งาน ทีมวิจัยฯ ได้สังเคราะห์
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ถ่านกัมมันต์จากของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะในการสังเคราะห์  
ที่มีผลต่อสมบัติของถ่านกัมมันต์ ได้แก่ อัตราส่วนกระตุ้นของสารต่อวัตถุดิบ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น 
เ พ่ือให้ ได้ถ่านกัมมันต์ที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสม เช่น มี พ้ืนที่ผิ วสู ง  มีรูพรุนแบบเมโซพอรัส (รูพรุนที่มี  
เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๒-๕๐ นาโนเมตร) มีคุณสมบัติชอบน้ า (Hydrophilic) เป็นต้น ในการน าไปพัฒนาเป็น
ตัวกรองน้ าเกลือต่อไป 
 

 
 

อนุภาคนาโนใบหม่ี-บัวบก ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical): 
ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Nanoscience and Nanotechnology ประสบความส าเร็จในการพัฒนาอนุภาคลิโพนิโอ
โซมของสารสกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก จากการพัฒนาระบบห่อหุ้มที่ช่วยเพ่ิมความคงตัวของสารสกัด 
พร้อมทั้งพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพเชิงเคมี เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้ในการขึ้นสูตรต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
และมีความปลอดภัย เนื่องจากอนุภาคลิโพนิโอโซมของสารสกัดใบหมี่ บัวบก และใบหมี่ผสมบัวบก เป็นการหุ้มสาร
สกัดสมุนไพรด้วยอนุภาคนาโน ท าให้มีความคงตัวเพ่ิมสูงขึ้น ลดปัญหา สี กลิ่น และการตกตะกอน รวมถึง 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการกระตุ้นรากผม ผลจากการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการกับเซลล์ผิวหนังและเซลล์รากผม
พบว่า มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมได้ดีเทียบเท่ากับยารักษาอาการผมร่วงที่มีอยู่ใน
ท้องตลาด และลดการอักเสบในเซลล์รากผม ทีมวิจัยฯ เลือกใช้สารสกัดสมุนไพร ๒ ชนิด ที่ท างานส่งเสริมกัน ทั้งใบ
หมี่ที่ช่วยกระตุ้นเซลล์รากผม และใบบัวบกที่ช่วยลดการอักเสบผิวหนัง สาเหตุหนึ่งของผมร่วง โดยกระตุ้นเซลล์  
รากผมได้ดีกว่าร้อยละ ๒๐–๓๐ เมื่อเทียบกับสารสกัดแบบดั้งเดิม หลังจากพัฒนาให้สารสกัดมีความคงตัว โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของสี ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อ มีค่า pH ที่เหมาะสมกับเครื่องส าอาง มีการกระจายตัวที่ดี 
ในสูตรต ารับ รวมถึงผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร ทีมวิจัยฯ ได้พัฒนาต้นแบบแชมพู ครีมนวดผม 
และแฮร์โทนิค จากสารสกัดใบหมี่ผสมบัวบก ที่ปราศจากพาราเบน แอลกอฮอลล์ และสารก่อความระคายเคืองอ่ืน ๆ 
พร้อมยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว 
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เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Cosmeceutical) : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยวิจัย Bioscience and Biotechnology ได้คิดค้นต้นแบบกระบวนการ
ผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์แบบต้นน้ าที่มีผลผลิตสูงและมีความบริสุทธิ์สูง มีมวลโมเลกุลใหญ่ สามารถปรับ
ขนาดโมเลกุลของเบต้ากลูแคนให้มีขนาดแตกต่างกันเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยจุดเด่น
ของเทคโนโลยี คือ เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี β-Prime มีความบริสุทธิ์เริ่มต้นสูง 
สามารถปรับขนาดโมเลกุลได้หลายขนาด เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นวัตถุดิบ
ต้นน้ าที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบอาหารเสริม เครื่องส าอาง การแพทย์และ
เภสัชกรรมได้ ประโยชน์ของการน าเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ไปใช้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ ลดภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง ส่วนการน าไปใช้เสริมความงามสามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง ช่วยให้
มีคุณสมบัติเพ่ิมความชุ่มชื้นและลดรอยแผลเป็น ปัจจุบันทีมวิจัยฯ ได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว  
โดยเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เริ่มถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเสริม 
ความงามของมนุษย์ มีผลิตภัณฑ์ท้ังที่เป็นอาหารเสริม และเครื่องส าอาง โดยมีมูลค่าการตลาดมากกว่าหมื่นล้านบาท 
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น้ ายางพาราข้นส าหรับท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง (ParaFIT) : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and 
Manufacturing Technology ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ ายางข้น ParaFIT เพ่ือใช้ 
แปรรูปเป็นหมอนและที่นอนยางพาราที่ได้คุณภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ์โฟมยางจากน้ ายางพารา เช่น หมอน และ  
ที่นอนยาง ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีคุณสมบัตินุ่มสบาย ช่วยกระจายแรงกดทับ ช่วยการไหลเวียนโลหิต 
และระบายอากาศได้ดี แต่ในน้ ายางพาราข้นมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์  และเตตระเมทิลไทยูแรม 
ไดซัลไฟด์ ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ ายางพาราข้นบูดเน่าก่อนน าไปใช้งาน แต่แอมโมเนียเป็นสารที่ระเหยง่ายและ  
มีกลิ่นฉุน ท าลายระบบหายใจ และท าให้น้ ายางพาราข้นที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามีคุณสมบัติไม่คงที่   
ส่วนซิงก์ออกไซด์และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์เป็นสารก่อมะเร็ง ทีมวิจัยฯ จึงพัฒนาน้ ายาง ParaFIT เพ่ือใช้
แทนน้ ายางพาราข้นทางการค้า น้ ายาง ParaFIT ที่พัฒนาขึ้น มีปริมาณแอมโมเนียต่ ากว่าน้ ายางข้นทางการค้า 
ร้อยละ ๓๐–๗๐ เป็นมิตรกับคนท างานและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณซิงก์ออกไซด์และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์
น้อยกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้าร้อยละ ๓๐ ใช้เวลาบ่มน้ ายางก่อนน าไปใช้งานสั้นกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า 
(ใช้เวลาเพียง ๓ วันหลังจากวันผลิต ในขณะที่น้ ายางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลาถึง ๒๑ วัน) ปัจจุบันทีมวิจัยฯ 
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ ายาง ParaFIT สู่สหกรณ์เกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นหมอน
และที่นอนยางพาราคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ ตะลุงลาเท็กซ์ ท าให้มียอดจ าหน่ายดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยลด
เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ ายางพาราสด ช่วยลดความเสี่ยงที่น้ ายางจะเกิดการบูดเน่า ช่วยลดปริมาณของเสีย
ในกระบวนการผลิต ช่วยลดกลิ่นฉุนของแอมโมเนียในโรงงาน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ไม่คงที่ 
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการจ้างงาน เกิดกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เป็นแหล่งผลิต
หมอนและที่นอนยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพัทลุง 
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ชุดตรวจการตั้งท้องแม่โค Early P-Check : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Bioscience and Biotechnology 
หรือ BIOTEC ร่วมกับหน่วยวิจัย Electronics and Information Technology พัฒนาชุดตรวจการตั้งท้องแม่โค 
Early P-Check ที่ประกอบด้วย (๑) ชุดตรวจคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (competitive ELISA) ส าหรับตรวจหาระดับ
ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ านมของโคนม โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความถูกต้องแม่นย า  
มีความจ าเพาะเจาะจง และใช้เวลาในการรอตรวจสอบการตั้งท้องของโคนมสั้นกว่าวิธีอ่ืน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้
เครื่องมือที่มีราคาแพง และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะความช านาญในแปลผล และ (๒) เครื่องอ่านและแปลผล
ปริมาณโปรเจสเตอโรน Wellscan ออกแบบมาส าหรับการอ่านค่าและแปลผลปริมาณโปรเจสเตอโรนจาก 
น้ านมวัวที่ผ่านกรรมวิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า โดยสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  
มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถช่วยแยกแม่โคในกลุ่มที่ตั้งท้องและไม่ตั้งท้องออกจากกันได้
อย่างชัดเจน ให้ผลสอดคล้องกับการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความถูกต้องเทียบเท่ากับ 
ชุดตรวจทางการค้าที่มีราคาแพง โดยชุดตรวจ Early P-Check สามารถตรวจได้ใน ๒๔ ชั่วโมงหลังการผสมเทียม 
มีความถูกต้องแม่นย า มีคุณภาพทัดเทียมกับชุดตรวจที่น าเข้าจากต่างประเทศ อีกท้ังยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 
๔๐ เท่า 
 

 
 

(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับงานด้านยุทโธปกรณ์ (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Energy 

และ Dual-use defense) : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and Manufacturing Technology ร่ วมกับ 
หน่วยวิจัย Electronics and Information Technology และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและ
การประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) พัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ระดับภาคสนามส าหรับ 
ใช้งานด้านความมั่นคง ประกอบด้วย เซลล์แบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน วงจรควบคุมการท างานของแบตเตอรี่ 
(Battery Management System: BMS) บรรจุภัณฑ์ของแต่ละโมดูล และแพ็กแบตเตอรี่ รวมถึงพัฒนาต้นแบบ
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เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ส าหรับใช้งานร่วมกัน เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการผลิตชุดแบตเตอรี่ทดแทนชุดแบตเตอรี่ที่ใช้
งานเดิม (และสามารถใช้กับยุทโธปกรณ์เดิมได้) ที่ปัจจุบันได้ยกเลิกการผลิต มีราคาสูง อายุการใช้งานสั้น และไม่
สามารถซ่อมบ ารุงได้ภายในประเทศ ต้นแบบชุดแบตเตอรี่ดังกล่าว มีความจุกว่าเดิมถึง ๓ เท่า (สามารถใช้งานได้ 
๒๔ ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่ต้องชาร์จ) มีความสามารถในการชาร์จเร็ว ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านความ
ปลอดภัยในระดับเซลล์และระดับแพ็ก ผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าและทางกลตามมาตรฐานสากล ( IEC, EN, MIL) 
ใช้ส่วนประกอบภายในประเทศ ราคาต่ ากว่าราคาน าเข้า สามารถบ ารุงรักษาเองได้ในประเทศ และสามารถใช้งาน
ได้จริง โดยได้ส่งมอบต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับใช้งานกับปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็ว ให้กับ  
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี และน าไปใช้งานจริงในการปฏิบัติการซ้อมยุทธการ  
ณ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ใช้พึงพอใจ และผ่านการประเมินจากกรมมาตรฐานทหาร กองทัพบก  
ให้สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทออสก้าโฮลดิ้ง จ ากัด เพ่ือใช้สิทธิ ใน
ผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ 
 

  
 

ผงสีและผิวเคลือบสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and 
Manufacturing Technology ได้พัฒนาผงสีสะท้อนรังสีอาทิตย์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid-state 
reaction) โดยศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบของวัตถุดิบตั้งต้นการเติมสารเจือ และสภาวะการเผา 
เพ่ือให้ได้ค่าสีตามที่ต้องการ และได้ค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้สูง อีกทั้งพัฒนาสีและเคลือบเซรามิก  
โดยศึกษาตัวแปร เช่น องค์ประกอบของวัตถุดิบตั้งต้น และปริมาณของผงสีที่เหมาะสม เป็นต้น จากผลการวิจัย
และพัฒนาได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตผงสีแดง ส้ม และน้ าเงินที่มีค่าสะท้อนรังสีอินฟราเรด
ใกล้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผงสีที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด และได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตสีและ
เคลือบเซรามิกที่มีสมบัติสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ ซึ่งทีมวิจัยฯ ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรการผลิตผงสีส้มสะท้อนรังสี
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อินฟราเรดใกล้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผงสีให้ดีขึ้น เพ่ือใช้ในการท าสี 
(paint) และพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ในระดับภาคสนาม 
 

 
 
(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 

วัคซีนส าหรับป้องกันโรคในปลาแบบดูดซึมทางเหงือกและเกาะติดเยื่อเมือก (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Biopharmaceutical : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Nanoscience and Nanotechnology ร่วมกับคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนินการออกแบบสังเคราะห์นาโนวัคซีนและศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการป้องกันโรคในปลานิลทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม ท าให้ได้นาโนวัคซีนแบบดูดซึมทาง
เหงือกและเกาะติด เยื่ อ เมือก เ พ่ือใช้ ในการให้วัคซีนแบบแช่  ที่ สามารถใช้ ได้กับปลาทุกขนาดและ 
ครั้งละจ านวนมาก เมื่อเทียบกับวิธีแบบเดิมที่ใช้ฉีดด้วยเข็มทีละตัวทั้งบ่อ ซึ่งวิธีใหม่นี้มีต้นทุนที่ต่ า ประหยัดเว ลา 
และแรงงาน โดยงานวิจัยดังกล่าวสามารถขยายผลและต่อยอดน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือ  
เชิงสาธารณประโยชน์ได้ เพ่ือลดความเสียหายจากการเกิดโรคระบาดในปลานิล โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลา
ต่อโรค และลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่อาจน าไปสู่การเกิดภาวะเชื้อดื้อยา พร้อมทั้งมีการสาธิตใช้งานจริงที่ณันต์ธชัย
ฟาร์ม อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการใช้วัคซีนดังกล่าวจะช่วยให้ปลาแข็งแรง ลดการใช้ยาและ
สารเคมีได้ ท าให้อัตราจ านวนปลาเพ่ิมขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยง และท่ีส าคัญได้เนื้อปลาที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค 
สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงปลาและผู้บริโภคปลาโดยตรง นอกจากนี้ผลงานวิจัย
ดังกล่าวยังท าให้ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา (ผู้วิจัย) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์ โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในหัวข้อผลงาน  
“ตัวพาอนุภาคนาโน เพ่ือการน าส่งยาอย่างแม่นย า” 
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ตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปอดด้วยเทคนิคไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNA) ที่มีความไวสูง (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เ ป้ า ห ม า ย  Precision Medicine) : ที ม วิ จั ย จ า ก ห น่ ว ย วิ จั ย  Nanoscience and Nanotechnology  
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตัวบ่งชี้ของโรคมะเร็งปอดด้วยเทคนิคไมโครอาร์เอ็นเอที่มีความไวสูง โดยทีมวิจัยฯ 
ได้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจหา MicroRNA (miRNA) ที่มีความไวสูงกว่าวิธีดั้งเดิมถึง ๑,๐๐๐ เท่า 
โดยการใช้ไพรเมอร์หลายตัวและเทคนิคการเพ่ิมปริมาณเป้าหมายที่อุณหภูมิเดียว ร่วมกับการใช้วัสดุนาโนกราฟีน 
โดยสามารถตรวจหา miRNA ที่เป็นตัวบ่งชี้ของโรคมะเร็งปอดได้อย่างจ าเพาะและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในการ
ทดลองกับตัวอย่างเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปอด และในตัวอย่างเซรั่มของผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์การเกิด
การกลายพันธุ์ของ miRNA ได้ละเอียดถึงระดับ ๑ ต าแหน่ง นาโนเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นจึงมีศักยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์ความผิดปกติในระดับ Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ตีพิมพ์ 
ในวารสาร Analyst ในหัวข้อ “Ultrasensitive detection of lung cancer-associated miRNAs by multiple 
primer-mediated rolling circle amplification coupled with a graphene oxide fluorescence-based 
(MPRCA-GO) sensor” นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังท าให้ ดร. เดือนเพ็ญ จาปรุง (ผู้วิจัย) ได้รับคัดเลือกเป็น 
Analyst Emerging Investigator ส าหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และมีผลงานโดดเด่น จากวารสาร Analyst และ 
Royal Society of Chemistry อีกด้วย 
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ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities 

Software: LD SW) (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices and Implants) : เนื่องด้วยความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities หรือ LD) ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายหรือภาวะ

สติปัญญาบกพร่อง แต่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสมอง ท าให้เกิดความผิดปกติของกระบวนการ

เรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่าน การเขียนสะกดค า การล าดับความคิด การค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  (A-MED) สวทช. จึงด าเนินโครงการพัฒนา

เครื่องมือช่วยการอ่าน การเขียน กระบวนการคิด และการคิดค านวณส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้น 

ประกอบด้วย ต้นแบบโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) ต้นแบบโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย  

(Thai Word Search) ต้นแบบโปรแกรมตรวจค าผิดไทย (Thai Spell Checker) และต้นแบบโปรแกรมพิมพ์ไทย 

(Thai Word Processor) ทุกโปรแกรมสามารถอ่านออกเสียงโดยใช้ “วาจา” ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูด

ภาษาไทย และท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๗ วินโดวส์ ๘ และ วินโดวส์ ๑๐ คณะผู้วิจัยฯ ได้ส่งมอบ  

LD SW ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จ านวน ๕๐๐ ชุด เพ่ือมอบให้หน่วยงานในเครือข่ายสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาทิ โรงพยาบาลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดต่าง ๆ จ านวน ๒๐๐ 

หน่วยงาน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับ LD SW สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์หรือจัดท าสื่อเฉพาะมาช่วยสอน

เด็ก LD และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของครูในการสอนและการดูแลเด็ก LD จากการใช้สื่อเดิมช่วยในการ

เรียนการสอน คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวม ๑๐๑ ล้านบาท ปัจจุบันชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนฯ ได้รับการบรรจุ

เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการของบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วย 
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แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) ส าหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices and Implants) : ปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning 

Disabilities: LD) เป็นปัญหาส าคัญที่ลดทอนศักยภาพของคนไทย ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการรู้หนังสือของคนไทยต่ า 

และอาจเกิดปัญหาสังคม กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน ๓๔๙,๗๕๓ คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๖๒) 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  (A-MED) สวทช. จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเสริม

ศักยภาพกลุ่มคนที่มีปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาแอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการใช้งานให้กับ

บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และการพิมพ์ ท างานเสมือนคีย์บอร์ดภาษาไทยบนสมาร์ตโฟนหรือ

แท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความแตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปคือ มีปุ่มสัญลักษณ์ตัวอักษร LD  

ทางด้านล่างซ้ายเพ่ือใช้ส าหรับการค้นหาค าศัพท์ไทย เมื่อกดที่ปุ่มตัวอักษร LD นี้จะแสดงรายการค าศัพท์ที่ถูกต้อง 

หรือค าศัพท์ใกล้เคียงให้ผู้ใช้เลือก นอกจากนี้ ยังมีปุ่มกดฟังเสียงอ่านออกเสียงค าศัพท์ และแสดงความหมายของค า

พร้อมเสียงอ่านเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ก่อนกดเลือกค าศัพท์ที่ต้องการ  แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ดเหมาะส าหรับ

การใช้งานบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาด ๕.๕ นิ้วขึ้นไป บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ๕.๐  

เป็นต้นไป หน่วยความจ า (RAM) ๒ กิกะไบต์ และใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บประมาณ ๔๐ เมกะไบต์ แอปพลิเคชัน 

แอลดีคีย์บอร์ดผ่านการทดสอบระดับภาคสนามและน าไปทดลองใช้งานกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

การเขียนที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) และปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทกูรูสแควร์ 

จ ากัด (เมษายน ๒๕๖๒) เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 
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(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

(ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use defense) : จากปัญหาสภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละอองรวมถึง
มลภาวะทางอากาศในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่ประสบปัญหามลภาวะทาง 
ฝุ่นละออง วิกฤตการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการตื่นตัวและสนใจศึกษา สังเกตการณ์ และน าข้อมูลเรื่องค่าฝุ่นละออง
มาใช้ประโยชน์เชิงแก้ปัญหาเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่มีในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีข้อมูลยืนยันความแม่นย า และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องมีการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดทุกปี (calibrate) ท าให้การใช้งานยุ่งยากและสิ้นเปลือง ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือ
ความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. จึงพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5  
แบบฐานเวลาจริงด้วยเทคโนโลยี IoT ที่สามารถรายงานผลของค่าฝุ่นละอองจากที่ต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์  
ที่ประกอบด้วยชุดเซนเซอร์ที่มีความแม่นย าที่สุดในกลุ่มเซนเซอร์ราคาถูก เพ่ือให้อุปกรณ์ตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นมี
ราคาถูกกว่าหรือเทียบเท่ากับของต่างประเทศ และน าเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อผ่าน
เครือข่าย ท าให้สามารถ calibrate ผ่านซอฟต์แวร์/เครือข่ายได้ ส่งผลให้มีความแม่นย าสูงขึ้น และท าให้อุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต รวมทั้งสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง  
และแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์แอปพลิเคชันได้โดยตรง 
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อากาศยานไร้คนขับตรวจการแพร่กระจายคลื่นวิทยุชุมชนไม่ถูกกฎหมาย  (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Dual-use defense) ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในระบบ FM มีการใช้งานอยู่อย่าง

ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่สถานีวิทยุฯ เหล่านั้นมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับออกอากาศ  

ไม่เป็นตามข้อก าหนด เช่น การติดตั้งสายอากาศในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ท าให้สัญญาณวิทยุบางส่วนแพร่กระจาย

คลื่นไปในทิศทางอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องการ เช่น ชี้ขึ้นท้องฟ้าไปรบกวนการท างานของคลื่นวิทยุทางด้านการบินที่มีการ 

ใช้งานในย่านความถี่ที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลต่อความปลอดภัยทางการบินส าหรับพลเรือน รวมถึงมีผลกระทบอย่าง

มากกับกิจการสถานีวิทยุ FM ทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์ 

เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. และพันธมิตร (มหาวิทยาลัยสุรนารี และวิทยุการบิน) ในการพัฒนาต้นแบบระบบ

ตรวจสอบการแพร่กระจายสัญญาณวิทยุชุมชนด้วยอากาศไร้คนขับ ผลการทดสอบระบบดังกล่าวพบว่า สามารถ

ตรวจสอบการแพร่กระจายสัญญาณรอบเสาส่งสัญญาณวิทยุชุมชนได้ ระบบสามารถตรวจสอบและเก็บข้อมูลแบบ

อัตโนมัติผ่านโปรแกรมควบคุมที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบการแพร่กระจายสัญญาณของ

สายอากาศ ณ เสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่าสายอากาศดังกล่าวติดตั้ง

ได้ถูกต้องตรงตามข้อก าหนด มีทิศทางการแพร่กระจายคลื่นพุ่งไปด้านหน้าของเสาส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นทิศทางที่

ต้องการ ไม่มีทิศทางการแพร่กระจายคลื่นชี้ขึ้นฟ้าไปรบกวนการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ ดังนั้นถ้าน าระบบดังกล่าวไปใช้

ทดสอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืน ๆ จะช่วยให้ระบุได้ว่าการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับออกอากาศ 

(โดยเฉพาะสายอากาศ) ว่ามีการติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง  

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ เกี่ยวกับ

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางการบินให้กับประเทศ อีกท้ังสามารถน าความรู้จากโครงการไปพัฒนาต่อยอด

ให้กับงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในการส ารวจเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากต่อไป 
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เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูง (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-
use defense) : เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึน หนึ่งในสารเสพติดที่มีการตรวจ
พบได้บ่อยและมีการด าเนินคดี คือ สารเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีส่วนผสมของ 
สารแอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในการ
ตรวจจับสารเสพติดนั้น ผู้ปฏิบัติการจะเริ่มตรวจจับจากผู้เสพขยายผลไปสู่ผู้ขาย ซึ่งในการตรวจจับสารเสพติด  
ในตัวผู้เสพ จะเลือกใช้วิธีการตรวจปัสสาวะของผู้เสพเป็นหลัก ซึ่งในบางสถานที่ที่ท าการตรวจจับไม่เหมาะสมต่อ
การตรวจสอบทางปัสสาวะ และใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน จากปัญหาการตรวจสอบขณะลงพ้ืนที่ทีมวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. จึงมีแนวคิดวิจัยและพัฒนา
เครื่องมือแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพส าหรับตรวจหาสารเสพติด โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้เทคนิคการตรวจสอบ  
สารเสพติดจากลมหายใจของผู้ต้องสงสัยเบื้องต้น ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และง่ายต่อการน าลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ปัจจุบันทีมวิจัยได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจวัด 
สารเสพติดจากลมหายใจ และท าการทดสอบเครื่องมือต้นแบบตรวจหาสารเสพติดแบบพกพาทั้งในระดับ
ห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม ณ สถานบ าบัดและรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พบว่า
เครื่องต้นแบบสามารถตอบสนองต่อก๊าซของสารมาตรฐาน โดยเซนเซอร์ที่สามารถตอบสนองต่อก๊าซของ 
สารมาตรฐานจัดอยู่ในกลุ่มทังสเตนออกไซด์ด้วยโลหะทองค า (Au@WO3) และจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ร่วมกับการทดสอบภาคสนามมีผลการทดสอบการตอบสนองที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามต้องท าการปรับปรุง
เซนเซอร์ดังกล่าวต่อไป เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกับอาสาสมัครทั้ง ๙๒ คน ที่มีการคัดกรอง
เบื้องต้นจากปัสสาวะ พบว่าเซนเซอร์ยังมีการท างานที่คลาดเคลื่อนกับผลการตรวจปัสสาวะ ซึ่งอาจเกิดจาก
ระยะเวลาในการขับของเสียในลมหายใจกับปัสสาวะที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะเวลาในการดูดซึมทางร่างกาย 
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n-Breeze แผ่นกรองนาโนสู้ฝุ่น PM 2.5 (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual–use defense) : 
สืบเนื่องจากค่าฝุ่นละอองในหลายพ้ืนที่ยังคงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ การป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง
จึงเป็นสิ่งส าคัญ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง อาทิ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 หรืออาจใช้วิธีการ
อ่ืนทดแทนในสภาวะที่สินค้าก าลังเป็นที่ต้องการ ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Nanoscience and Nanotechnology 
จึงพัฒนาเส้นใยและเทคโนโลยีการขึ้นรูปสิ่งทอให้เป็นแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษด้วยเทคนิค 
อิเล็กโตรสปินนิ่ง ท าให้ได้เส้นใยขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมาก มีสมบัติสามารถ  
ดักจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศขนาดระหว่าง ๐.๓–๒.๕ ไมครอน เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดให้
อยู่ในรูปแผ่นกรอง และสามารถน าไปใช้ผลิตร่วมกับหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา เพ่ือเพ่ิมสมบัติพิเศษและเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ หรือ n-Breeze ท าให้ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย
ธรรมดายังคงมีน้ าหนักเบา รูปแบบการใช้งานสะดวก และสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ช่วยลด
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จากการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถ
กรองอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศขนาด ๐.๓–๒.๕ ไมครอนได้ร้อยละ ๙๐–๙๕ นอกจากนี้ เทคโนโลยีการขึ้นรูป
ดังกล่าว ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น การน าไปใช้กับเครื่องฟอกอากาศ ทั้งในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือแม้แต่สถานพยาบาล จากการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบมัลติฟังก์ชันเพ่ือ  
เพ่ิมคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ อาทิ การสะท้อนน้ า ป้องกันรังสียูวี ความสามารถในการกรองเชื้อแบคทีเรียบางชนิด  
แต่ยังคงมีน้ าหนักเบา คงทนแข็งแรง และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น EN149 เป็นต้น 
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กระบวนการผลิตยางล้อ (มาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด า)  : ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย 
Materials and Manufacturing Technology ได้พัฒนามาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด า เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตยางล้อ โดยการผสมน้ ายางสด เขม่าด า และสารเติมแต่งในเครื่องผสมที่มีการออกแบบเฉพาะ 
โดยไม่ต้องใช้น้ ากรดช่วยจับตัวน้ ายาง และไม่เหลือน้ ายางทิ้งในกระบวนการผลิต จากการวิจัยสามารถท า  
มาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด าที่มีความเข้มข้นของเขม่าด าร้อยละ ๓๐–๕๐ สามารถลดการสูญเสีย 
เขม่าด าในระหว่างการผสม และลดพลังงานในการผสมลงได้ร้อยละ ๓๐–๕๐ รวมทั้งช่วยลดการใช้น้ ามันลง 
ร้อยละ ๔๐–๖๐ ช่วยลดระยะเวลาในการวัลคาไนซ์ยางคอมพาวด์ให้สั้นลง และช่วยลดอุณหภูมิในการขึ้นรูปล้อยาง
ลงได้ร้อยะล ๑๐-๒๐ ท าให้ผลิตภัณฑ์ล้อยางที่ได้มีกลิ่นเหม็นน้อยลงอย่างชัดเจน ปัจจุบันทีมวิจัยฯ ได้ยื่นจด
ความลับทางการค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์มาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด า  จ านวน ๒ ฉบับ  
และมีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด าในระดับอุตสาหกรรม 
และการขึ้นรูปยางล้อรถจักรยาน 

 
 

(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ติดตามเส้นทางเหยี่ยวอพยพ ณ เขาดินสอ 

ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร : สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขา
ดินสอ ด าเนินการวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการติดตามเส้นทางเหยี่ยวอพยพ โดยน าเทคโนโลยีเครื่องส่ง
สัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพ่ือติดตามการอพยพและระบุต าแหน่งของเหยี่ยวนกเขา ๒ ชนิด คือ 
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis) และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis) ทีมวิจัยฯ ท าการ
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีน้ าหนักไม่เกินร้อยละ ๔ ของน้ าหนักตัวของเหยี่ยว โดยติด
ที่ตัวเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน ๔ ตัว และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น ๔ ตัว ในลักษณะสะพายหลัง ซึ่งทุกขั้นตอน
ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับเหยี่ยว ซึ่งเทคโนโลยีที่น ามาใช้มีความ
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แม่นย าในระยะ ๐.๕-๑.๕ กิโลเมตรและสามารถติดตามเส้นทางการอพยพและต าแหน่งของเหยี่ยวได้ ด้วยการ
ดาวน์โหลดหรือตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ http://www.argos-system.org/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน 
CLS view บนมือถือ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว นับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวชุมชนได้ จากการด าเนินงานวิจัยดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมให้พ้ืนที่เขาดินสอเป็น
จุดศึกษาวิจัยและจุดชมเหยี่ยวอพยพที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลก ท าให้ผู้คนตระหนักและสนใจถึง
ความส าคัญของเหยี่ยวรวมถึงภัยคุกคามที่เกิดกับเหยี่ยว และช่วยสร้างโอกาสให้พ้ืนที่เขาดินสอ ต าบลบางสน 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญของประเทศไทยและ 
ในระดับโลกได้เป็นอย่างด ี
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๓.๓.๒ โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure) 

การด าเนินงาน National S&T Infrastructure (NSTI) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์โอมิกส์
แห่งชาติ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุน และสามารถส่งมอบ เพ่ือบริหารจัดการต่อในภาพของประเทศต่อไป 
นอกจากนี้ NSTI ยังสร้างกลไกขับเคลื่อน ผลักดัน ติดตามการด าเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงสู่การวิจัย เพ่ือตอบ
โจทย์ประเทศ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ได้แก่ 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีเป้าหมายเพ่ือ
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ วัสดุชีวภาพ (biomaterial) และข้อมูล
ชีวภาพ (biodata) ครอบคลุม พืช จุลินทรีย์ และข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย เพ่ือการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ สร้างเครือข่าย
พันธมิตรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  มีตัวอย่าง 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์เบื้องต้น (basic screening) เช่น กรดไขมัน 
เอนไซม์ สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ (วิบริโอ) และต้าน
การสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียแกรมลบ (วิบริโอ) จ านวน ๒๔๔ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๒๐๐ 
สายพันธุ์) 

 จัดเก็บข้อมูล DNA barcode ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง จ านวน ๗๙๘ สายพันธุ์ (เป้าหมาย 
๗๐๐ สายพันธุ์) แบ่งเป็น ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๖๘๑ สายพันธุ์ และเห็ดที่เก็บตัวอย่างใหม่ ๑๑๗ 
สายพันธุ์ 

 จัดเก็บรักษาจ านวนตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา (fungorium) ที่ตรวจสอบยืนยันชนิด
ของตัวอย่างแห้งเห็ดราใหม่ จ านวน ๒,๔๐๐ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ สายพันธุ์) 

 จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่มไซลาเรีย และเห็ด ที่ได้รับการยืนยันความ
แท้จริงของชนิดจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ จ านวน ๒,๓๖๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๙๕๐ ตัวอย่าง) 

 จัดเก็บรักษาพืชสมุนไพรในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue bank) รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๑๕๐ ตัวอย่าง) หรือ ๑,๔๑๐ ขวด และกล้วยไม้ จ านวน ๑๑ ตัวอย่าง หรือ ๔๖ ขวด 
นอกจากนี้ยังด าเนินการอนุบาลพืชสมุนไพรที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในโรงเรือน จ านวน ๑๙๕ ชนิด 
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 จัดเก็บข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของประชากรไทย รวมทั้งสิ้น 
๒,๓๙๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๙๐๒ ราย) ได้แก่ ข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม (Whole Genome 
Sequencing: WGS) จ านวน ๑,๐๑๕ ราย ทั้งเอ็กซ์โซม (Whole Exome Sequencing: WES) 
จ านวน ๑,๐๙๒ ราย และสนิปส์จีโนไทป์ของประชากรไทย จ านวน ๒๘๘ ราย รวมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลล าดับเบสของไมโครไบโอม จ านวน ๕๘ ตัวอย่าง 

 ค้นพบราชนิดใหม่ในประเทศไทย จ านวน ๔ ชนิด และได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว ได้แก่ 
Hermatomyces trangenesis sp. nov. เป็นราที่คัดแยกได้จากก้านใบของต้นสาคู จังหวัดตรัง 
Tamhinispora saraburiensis เป็นราที่คัดแยกได้จากเศษล าต้นไผ่ย่อยสลาย จังหวัดสระบุรี 
Daldinia subvernicosa เป็นราที่คัดแยกได้จากพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
Tretoheliocephala cylindrospora sp. nov. เป็นราที่คัดแยกได้จากเศษกิ่งไม้ที่ย่อยสลาย 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาราแต่ละชนิดสามารถน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา
ต่อไป 

นอกจากนี้ NBT ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรักษาที่แม่นย า (Precision medicine) หรือการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุกรรมในการรักษาและวินิจฉัยก่อนที่จะมีการเกิดโรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการรักษาโรค  
ที่ส าคัญในอนาคต จึงได้จัดเก็บข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (WGS) ของประชากรไทย พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูล
อ้างอิงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรไทย (Thai variation reference database) เพ่ือใช้
เปรียบเทียบ อ้างอิง และคัดกรองต าแหน่งการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จ าเพาะกับ
กลุ่มโรค ฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการในระบบสาธารณสุข และสร้างเครื่องมือ 
ที่ช่วยท านายและแปลผลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ (Clinical Decision Support System: CDSS)  
ในรูปแบบของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้อย่างจ าเพาะเจาะจง (customized analytic platform) โดย
เน้นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาหลักด้านสาธารณสุขของไทย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคพันธุกรรมหายาก โรคเรื้อรัง 
ชนิดไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ และท านายการแพ้ยารุนแรงได้ 

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) มีเป้าหมายเพ่ือเป็นศูนย์ส าหรับการ
ศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีโอมิกส์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีโอมิกส์
ประยุกต์ เพ่ือตอบโจทย์ทางด้านการเกษตร อาทิ การปรับปรุงพันธุ์พืช ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และด้านอุตสาหกรรม อาทิ การสร้างมาตรฐาน Metabolites/Peptides ในพืชและอาหาร โดยมี
ตัวอย่างผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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 จัดท าฐานข้อมูล DNA fingerprint ของเสือโคร่งเลี้ยงในประเทศไทย ที่ใช้ตรวจสอบ Identify 
เสือโคร่งอนุรักษ์ ป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ปัจจุบันได้ genotype DNA fingerprint ของเสือโคร่งเลี้ยงในประเทศไทย จ านวน ๒,๓๖๒ ตัว
ได้ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างจัดท า web database 

 จัดท าฐานข้อมูล DNA barcode ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย (เป้าหมาย พืช ๒๐๐ ตัวอย่าง และ
จุลินทรีย์ ๘,๐๐๐ ตัวอย่าง) ปัจจุบันได้ DNA barcode ของสาหร่าย ๕๐ ตัวอย่าง และจุลินทรีย์ 
๒,๐๐๐ ตัวอย่าง รวมทั้งได้จีโนไทป์ของใบบัวบก ๒๐๐ ตัวอย่าง ขมิ้นชัน ๔๐ ตัวอย่าง เชื้อรา 
Magnaporthe ที่ก่อโรคไหม้ในข้าว ๑๐๐ ตัวอย่าง ข้าวโพด ๑๓๐ ตัวอย่าง ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ 
๒๐๐ ตัวอย่าง ถั่วเขียวผิวด าใน germplasm ๒๐๐ ตัวอย่าง และจีโนไทป์แตงกวา มะระ แตงโม 
พริก และมะเขือเทศ ๘,๐๐๐ ตัวอย่าง 

 ประสบความส าเร็จในการพัฒนา SNP markers เพ่ือใช้จ าแนกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ และตรวจสอบ 
F1 (customizable) ในพืชตระกูลแตง โดยสามารถวิเคราะห์จีโนไทป์ของแตงกวาได้มากกว่า 
๘,๐๐๐ ตัวอย่าง และประสบความส าเร็จในการพัฒนาจ าแนกชนิด/สายพันธุ์/พันธุ์โดยใช้วิธี 
High Throughput โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้มากขึ้น ๑๐ เท่า จากเดิม ๑๐๐ 
ตัวอย่าง เป็น ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง 

 ประสบความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการ SNP Genotyping แบบ High Throughput ด้วยเทคนิค 
Mass Array ส าหรับคัดเลือกยีนควบคุมคุณภาพแป้ง เพ่ือใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพด และอยู่
ระหว่างทดสอบการใช้ SNP marker ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งพัฒนาวิธีการ SSR Genotyping แบบ 
High Throughput ในอ้อย เพ่ือวิเคราะห์ยีนทนแล้งใน germplasm ของอ้อย จ านวน ๒๓๐ 
สายพันธุ์ 

 ประสบความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วย RNA sequence 
เพ่ือใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น การศึกษากลไกการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกใน
ปะการัง และกลไกการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อย 

 ประสบความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์ไบโอแอคทีฟเปปไทด์ ไดเ้ปปไทด์ต้าน
จุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ จ านวน ๒ ชนิด ที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในทางเดิน
อาหารไก่ จ านวน ๙ ชนิด 

 ให้บริการทางเทคนิคแบบครบวงจรทางด้าน Genotyping/Sequencing จ านวน ๑๐ กิจกรรม 
เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการต่อยอด เพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
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(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ  
โ ด ย เน้ น ง านด้ า น  Computational Science, DATA Analytic และ  Artificial Intelligence (AI) ร วมทั้ ง 
บูรณาการทรัพยากรเพ่ือช่วยแก้โจทย์ปัญหาของประเทศที่ซับซ้อน หลากมิติ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางเศรษฐกิจ มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง ให้พร้อมส าหรับติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยลงนามสัญญากระบวนจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกผู้รับจ้างเข้ามา
ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับรับน้ าหนักและวางระบบต่าง ๆ ส าหรับตู้แร็คคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  
(๔๐ กิโลวัตต์) จ านวน ๑๐ ตู้ และตู้แร็ค storage (๑๐ กิโลวัตต์) จ านวน ๕ ตู้ เรียบร้อยแล้ว 

 ให้บริการทรัพยากรการค านวณระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) 
จ านวน ๑๔.๗๐ ล้านชั่วโมงค านวณ จากเป้าหมาย ๑๐ ล้านชั่วโมงค านวณ โดยมีโครงการใช้
บริการทรัพยากรการค านวณ จ านวน ๘๖ โครงการ และมีหน่วยงานใช้บริการมากกว่า ๑๕ 
หน่วยงาน 

 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยจัดกิจกรรม Info Session for TARA HPC: 
Full Launch เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือชี้แจงรูปแบบการให้บริการทรัพยากร 
TARA HPC ของ ThaiSC ที่มีการพัฒนาเพ่ิมเติมส าหรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และ 
แจกแจงข้อมูลวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ การคิดค่าบริการ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

(๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) มุ่งให้บริการ ปรึกษา 
และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things: IoT) ตลอดจนสรรค์
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบไซเบอร์กายภาพ 
(Cyber-Physical System) แก่สาธารณชน เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ มีตัวอย่าง 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนฐานและกระบวนการการน าข้อมูลจากโลกกายภาพ  
ไปประมวลผลหรือวิเคราะห์ในโลกไซเบอร์ (ดิจิทัล) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
ภาคการศึกษา รับค าปรึกษาด้าน CPS/IoT จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัด บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  
บริษัทวุฒิศักดิ์ เอสเธติค แคร์ จ ากัด บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จ ากัด บริษัทไทยเพรซิ-
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เดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท นาวิต้า
ฟาร์ม จ ากัด ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  รวมทั้งให้บริการ 
Cloud Platform NETPIE ส าหรับผู้ใช้งาน IoT กว่า ๓๐,๐๐๐ ราย 

 จัดท าบทความเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วย 
IoT และ IIoT (Industrial Internet of Things) ตามกรอบแนวคิดของศูนย์ระบบไซเบอร์ -
กายภาพ บนเว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/ จ านวน 
๕ บทความ ได้แก่  Industrial Communications Protocols, Smart Maintenance, Takt 
Time, Cycle Time และ Lead Time ความสับสนที่มีค าตอบ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการส าหรับการ
ให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) ที่อาคาร NECTEC Pilot Plant เพ่ือให้บริการ Testbed 
Facility ในการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT ในด้านต่าง ๆ 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค เพ่ือให้บริการการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตด้วยมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถ
ประเทศตาม Thailand’s Green Growth Strategy เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลก หน่วยงานมี
ตัวอย่างผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 พัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการฐานข้อมูล และ
พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลให้เข้าสู่ระดับสากล เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน  
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของ
ฐานข้อมูล ส่งผลให้สามารถบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการได้น้อยกว่าระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
จากกรอบการด าเนินงานเดิม ๓๐ วัน เหลือเพียง ๒๕ วัน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยทีมงานได้เพ่ิมความระมัดระวังในการส่งมอบข้อมูล และระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งดูแล
ให้การประสานงานของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการกับผู้ขอใช้บริการเป็นไปได้ด้วยดี 

 พัฒนาระเบียบวิธีการและตัวชี้วัด โดยจัดท าระเบียบวิธีการค านวณค่าปัจจัยการจ าแนก
คุณลักษณะ (characterization factor) ส าหรับ ใช้ ในการประเมิณค่ าผลกระทบด้ าน 
อาชีวอนามัยเนื่องจากการท างาน และวิธีการค านวณค่าปัจจัยการจ าแนกคุณลักษณะรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ จ านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมเคมีและน้ ามันปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมโลหะขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
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ระเบียบ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ที่มีการ
ประเมินองค์กรด้านอาชีวอนามัยให้มีมาตรฐานกลางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพ่ือผลักดันให้
คุณภาพของการด าเนินงานแสดงผลออกมาได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย  
ให้ค าปรึกษา ทวนสอบ และฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการผ่านโครงการรับจ้างวิจัยให้กับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) บริษัทขนส่ง จ ากัด  
(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๓) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้ง ๓ หน่วยงานนี้ใช้
เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) และ (๔) บริษัทบางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมินคาร์บอน
ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเริ่มด าเนินงาน
กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านโครงการร่วมวิจัยกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๒) โดยใช้ เทคนิค Eco Efficiency รวมทั้งพัฒนาจัดท าคู่มือการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) จ านวน ๑ เล่ม ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค  
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจเพ่ือร่วมพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผล
และจัดอบรมเพ่ือเผยแพร่คู่มือต่อไป 

 บูรณาการเพ่ือเพ่ิมความตระหนักและการประยุกต์ใช้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตแล้วเสร็จ โดยอยู่ในขั้นตอนยื่นขอพิจารณาต้นแบบ และได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ
ตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์แล้วเสร็จ โดยอยู่ในขั้นตอนพิจารณาต้นแบบ นอกจากนี้ 
ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว
เสร็จทั้งข้อมูลด้านชีวภาพ (Biomass) เชื้อเพลิง (Fossil fuel) โลหะ (Metal) และอโลหะ  
(Non-metal) ในส่วนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอีกด้วย 
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๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 

การด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ประกอบด้วย ด้านมาตรวิทยา (Metrology)  
ด้านมาตรฐาน (Standard) ด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านการตรวจสอบและรับรอง 
(Conformity Assessment) และด้านการก ากับดูแลตลาด (Market Surveillancee) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า การตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์นาโน และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบ และมีการ
รับรองคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
๘๑,๔๗๗ รายการ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๒,๐๐๐ ราย ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบของ 
สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ มีตวัอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ และสถานีประจุไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งได้รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมระดับเซลล์และระดับโมดูล และ เปิดให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ระดับแพ็กตามมาตรฐาน UN ECE R100 ที่อาคารกลุ่ม
นวัตกรรม ๒ (Tower A) ซึ่งได้เปิดให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง ๒ เฟสแล้วเมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยด าเนินงานร่วมกับบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ในการ
ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าระหว่าง สวทช. และบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นับได้ว่า PTEC สวทช. เป็นศูนย์ทดสอบเแบตเตอรี่
ในยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและอาเซียน โดยพร้อมเริ่มด าเนินการทดสอบและป้อนสู่สายการผลิตภายในปี  
๒๕๖๒ การสร้างขีดความสามารถในการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ได้ภายในประเทศ จะท าให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ขับขี่เทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมทั้งน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมพลังงานใหม่ ในประเทศไทยได้ต่อไป 
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นอกจากนี้ PTEC ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการจัดท ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เช่น มาตรฐาน IEC 
60601-2-X และมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนจัดท าโปรแกรมยกระดับความรู้ด้านมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ IEC 60601 และมาตรฐานการผลิต ISO 13485  
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60601 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และได้ขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ทดสอบด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ พร้อมทั้งเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภายใต้มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ IEC60601 
แล้ว จ านวน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ IEC60601-1-1, IEC60601-1-2, IEC60601-2-22 และ IEC60601-2-57 เพ่ือ
ผลักดันให้เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฐาน  
ความมั่นใจที่ดีในการรับการรักษาจากเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

นอกเหนือจากนั้น PTEC ยังพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ในขอบข่ายงานด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและแนวโน้มความต้องการด้านต่าง ๆ ของประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น โดยขยายฐานการ
วิเคราะห์ทดสอบในด้านต่าง ๆ รวม ๑๑ วิธีการ ดังนี้ วิธีการทดสอบใหม่ด้านแบตเตอรี่ ๕ วิธีการ ได้แก่ 
Charge/Discharge, Thermal shock, IPX9K, Dust และ  Machanical-shock วิ ธี ก า รทดสอบ ให ม่ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ๑ วิธีการ ได้แก่ Sound pressure testing วิธีการทดสอบด้านโดรนและการบิน ๓ วิธีการ ได้แก่ Wifi, 
Bluetooth และ Lora วิธีการทดสอบด้านยานยนต์ ๒ วิธีการ ได้แก่ Roller test และ EV Charger เพ่ือขยาย
ขอบข่ายความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเท่าทันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
กระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ได้รับการแต่งตั้งจาก

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นหน่วยทดสอบก๊อกน้ าส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และ

ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทดสอบด้านเซรามิกที่ CTEC มีความเข้มแข็งและเป็น

หน่วยงานหลักของประเทศ ยังมีตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่บริษัท 

Fiskars (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนคุณภาพสูงในเครือของประเทศ

ฟินแลนด์ โดยท าการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักภายในภาชนะเซรามิกสัมผัสอาหาร  (Food contact 

materials) ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม นิเกิล และแบเรียม ตามมาตรฐานนอร์เวย์ (Norwegian test) เพ่ือ

ความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งออกสินค้า  นอกจากนี้นั้นยังได้ทดสอบทาง

กายภาพกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความดูดซึมน้ า (Water absorption)  

ตามมาตรฐาน BS EN 1217 ความทนต่ออุณหภูมิเย็นจัดสู่ไมโครเวฟ (Freezer to microwave) ตามมาตรฐาน 

PT37 และความทนต่ออุณหภูมิเย็นจัดสู่เตาอบ (Freezer to oven) ตามมาตรฐาน PT36 โดยบริษัท Fiskars  

เข้ารับการบริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งสิ้นกว่า ๕๐ รายการ ท าให้ CTEC มีรายได้จากการให้บริการกว่า ๐.๔๕  

ล้านบาท บริษัท Fiskars ด าเนินงานในฐานะผู้ผลิตภายในประเทศไทยเพ่ือส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก และเครื่องใช้

บนโต๊ะอาหารไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก เป็นต้น การที่ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท และยังช่วย  

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศอีกด้วย นับได้ว่า CTEC เป็นส่วนส าคัญหนึ่งที่ช่วย

ผลักดันการส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐานจากประเทศไทยสู่ระดับสากล และสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการ

วิเคราะห์ทดสอบ ท าให้มีโอกาสดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันสามารถรักษา  

ฐานลูกค้าเดิมได้เช่นกันด้วย 
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(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ one stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง 

เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยมี

ตัวอย่างเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ทดสอบด้านผิวสัมผัสด้วยเครื่อง Texture Analyzer (EZ Test) เพ่ือทดสอบ

หาคุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน แรงดัดงอ หรือ

แรงต้านทานของผลิตภัณฑ์ต่อแรงทางกลที่มากระท าต่อตัวผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถท า

การวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และ

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก หรือวัสดุที่มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลการ

ทดสอบเนื้อสัมผัสสามารถใช้ในการรับรองงานวิจัย และงานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์  

ในอุตสาหกรรมที่กล่าวมาได้อย่างหลากหลาย 

 
 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสสารด้วยเครื่อง Imaging Mass Microscope (IMS) เพ่ือหา

ต าแหน่ง ขนาด และความหนาแน่นของมวลในสสารของตัวอย่างที่ต้องการแยกองค์ประกอบ

ภายใน โดยใช้การวัดสีของมวลในองค์ประกอบและแสดงผลผ่านภาพความคมชัดสูง ซึ่งสามารถ

ระบุต าแหน่งและการกระจายตัวของสารองค์ประกอบได้อย่างแม่นย าและหลากหลาย  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร โดยเครื่อง IMS นี้มีให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบเพียงเครื่องเดียวในอาเซียน สามารถให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบทางกายภาพ  

แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการพัฒนาและผลิตต้นแบบเพ่ือ

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ ไดย้ื่นขอรับรองสิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร

โรงเรือนพร้อมระบบอัจฉริยะ และสร้างโรงเรือนพร้อมระบบอัจฉริยะแล้วเสร็จ จ านวน ๖ 

โรงเรือน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์สันติสุข ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข 

จังหวัดน่าน จ านวน ๒ โรงเรือน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑ โรงเรือน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน ๑ โรงเรือน บริษัท All Bio สุขุมวิท ๑๑ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ โรงเรือน ใจฟ้าฟาร์ม ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี จ านวน ๑ โรงเรือน 

 

 
 

 ต้นแบบเชิงพาณิชย์ส าหรับงานด้านแปรรูปอาหาร (Street Food) ได้รับสิทธิบัตรการ

ออกแบบ และอยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร ปิ้ง ย่าง ทอด อัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐาน

สุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง และน าไปทดสอบร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือทดสอบด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มปิ้ง
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ย่าง และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังพัฒนาปรับปรุงระบบดูดควันและปรับปรุงรถเข็นให้กับร้าน 

“กะเพราซาวห้า” ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการร่วมวิจัยมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ร่วมกับบริษัทโนวากรีน 

พาวเวอร์ซิสเท็ม จ ากัด โดยน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน  นอกจากนี้ ยังด าเนินการ

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Power Pack) ส าหรับการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ที่ไม่สามารถขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไปใช้งานได้ เพ่ือ

ตอบสนองต่อเป้าหมายกลยุทธ์ของ กฟภ. ที่จะจ่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ปัจจุบันได้

จัดสร้างต้นแบบระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ของ Power Pack ที่สามารถท างานใน

สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนที่ที่ติดตั้ง เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่สามารถ

ท างานร่วมกับแบตเตอรี่ต่างผลิตภัณฑ์และต่างเทคโนโลยีที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดได้ เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการด้านการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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๓.๔ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 
กลุ่มบริหาร RDI ถือเป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่ส าคัญ

ของประเทศ (National Agenda) อย่างตรงจุด โดยด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การบริหารการวิจัย 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ บริหารการวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ 
บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่ ไปกับงานวิจัยด้วย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ กลุ่มบริหาร RDI มีตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้งาน
ของภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิด
การใช้นวัตกรรม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

 จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยประกาศใน 
ราชกิจจาณุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดท าประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (ในขณะนั้น) ที่ เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ”  
จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง “ก าหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร” (๒) เรื่อง 
“การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ” และ (๓) เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ” ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ ประกอบด้วย เอกสารแนวปฏิบัติประกอบการด าเนินงานใน ๓ กระบวนการ ได้แก่  
(๑) กระบวนการการพิจารณาขึ้นทะเบียน “หน่วยงานรับท า” และ “ผู้เข้าร่วม” (๒) กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  และ (๓) กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ และบันทึกข้อตกลงด าเนินโครงการฯ โดยส านักงานอัยการสูงสุด 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและยกร่างบันทึกข้อตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างจัดท าประกาศ สวทช. เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่รับท าโครงการ 
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ และเอกสารประกาศรับข้อเสนอโครงการ
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
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 จัดท าเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/gd/ ส าหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้วเสร็จ และน าขึ้นเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจัดท า
ระบบข้ึนทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการออนไลน์แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ และด าเนินการ
อนุมัติขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการแล้ว จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. (๑๔ หน่วยงาน
ย่อย) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๑๗ หน่วยงานย่อย) 

 สื่อสารและน าเสนอข้อมูลโครงการนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน ๖๗ หน่วยงาน อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส านักวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก การประปานครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

 ได้โจทย์วิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการ โดยอยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศรับข้อเสนอ
โครงการ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
o ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เนื่องจาก

ปัจจุบันพบความแออัดในการใช้บริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ จึงเริ่มใช้
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการ (คลินิกชุมชนอบอุ่น 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐ) แต่การส่งต่อผู้ป่วยยังใช้เอกสารใบส่งตัว ท าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของญาติ/ผู้ป่วย กรณีขาดข้อมูลส าคัญในเอกสารใบส่ง
ตัว รวมทั้งเกิดการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ าซ้อน จึงต้องการพัฒนาระบบ E-Referal 
Healthcare System ในเครือข่ายหน่วยบริการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ
ให้ค าปรึกษาหมอครอบครัวและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

o การตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค (กองวัณโรค กรมควบคุมโรค) เนื่องจากปัจจุบันส านักวัณโรค
ตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคโดยใช้วิธีมาตรฐาน คือ การตรวจย้อมสี ซึ่งมีความไวต่ า ไม่สามารถ
จ าแนกชนิดเชื้อได้ ต้องผ่านกระบวนการเพาะเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว และทดสอบ
การดื้อยา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้ระยะเวลานาน ประกอบกับมีตัวอย่างส่งตรวจจ านวน
มาก ท าให้ต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจ านวนมากขึ้น ส่งผลต่อการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วย จึงต้องการพัฒนาระบบ/วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธี
มาตรฐาน โดยใช้ระยะเวลาตรวจวินิจฉัยน้อยกว่า ตรวจจ านวนตัวอย่างได้มากขึ้น สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง  
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๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ 
สวทช. ได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเตรียมกลยุทธ์ในการ

หารือ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หารือและ
พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ จ านวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ การประปานครหลวง  
บริษัทรถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน บริษัทสบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด บริษัทจีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัทมิตซุย เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด และสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย โดยเกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว 
จ านวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่างเนคเทค สวทช. กับการประปานครหลวง ภายใต้โครงการ 
“ระบบการคัดกรองและรายงานประเภทของสาหร่าย (อัตโนมัติ) ที่เป็นสาเหตุการอุดตัน หรือสร้าง
สารพิษในแหล่งน้ าดิบ เพ่ือการผลิตน้ าประปา” โดยได้รับอนุมัติจากการประปานครหลวง เมื่อวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. กับบริษัทรถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EVT ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสาร
ประจ าทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ
มีแผนพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. กับบริษัทสบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรถโดยสาร รถโดยสารไฟฟ้า รวมทั้งออกแบบและผลิตรถไฟฟ้าแบบพิเศษต่าง ๆ ในการ
ออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพ่ือเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปรับปรุงจาก
มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจ าทางใช้แล้วของ 
ขสมก. โดยได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนาม
สัญญา 

 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 
สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพและการแพทย์กับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง MiniiScan และกล้อง InspecDx 
ให้ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันได้เครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๑ ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก และอยู่
ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ รวมทั้งศึกษารูปแบบธุรกิจ (ข้อมูลด้านการตลาด และความเสี่ยง)  
ส่วนกล้อง InspecDx อยู่ระหว่างพัฒนากล้อง InspecDx ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก (clinical trial) ให้ได้ 
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ภาพที่คมชัดเท่ากล้อง Colposcope ซึ่งเป็นกล้องมาตรฐาน และไม่เกิดแสงสะท้อนจากเมือกบริเวณปากมดลูก  
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบจากการทดสอบในผู้ป่วยจริง 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ (๑) พัฒนาต้นแบบระบบประหยัด
พลังงานในโรงน้ าแข็งหลอด (๒) พัฒนาต้นแบบเตาหุงต้มแอลพีจีที่เหมาะกับการผลิตของเอกชน (๓) ได้มาตรการ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อเพ่ือส่งมอบให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ  
(๔) ได้แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพปั๊มพญานาค ถ่ายทอดแนวทางการออกแบบและทดสอบเครื่องสูบน้ า ให้
บริษัทผู้ผลิต รวมทั้งพัฒนาและติดตั้งเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มพญานาค 

 
๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ ๑ กลุ่ม

ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายทั้งกลุ่มพันธมิตรเดิมและกลุ่มพันธมิตรใหม่ อาทิ 
การจัดงานสัมมนาวิชาการ การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก และการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่าย
ต่างประเทศ เป็นต้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ภายใน สวทช. ไปยังเครือข่ายต่างประเทศ จ านวน ๖๘ คน และจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 
จ านวน ๑ แห่ง รวมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลง 
ในการท าวิจัย และโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จ านวน ๒๓ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สวทช. กับศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for 
Energy: ACE) เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และส่งเสริม
ผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น โดยมีกิจกรรมความร่วมมือ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความร่วมมือด้านกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน และความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมถึง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน โดยมีแผนจัดท าแผนที่น าทาง ( roadmap) พร้อม
กรอบความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานวิจัยในอาเซียน หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
International Energy Agency (IEA) และ International Renewable Energy Agency (IRENA) 
ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและคู่เจรจา (Dialogue Partners) ต่อไป 
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๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
สวทช. ส่งเสริมให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน 

ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรม  
การวิจัย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย จัดท าแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ
แผนการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๘ หัวข้อ ได้แก่ (๑) แนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) (๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัยและหน่วยงาน 
รับค าปรึกษา (๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย (๔) การติดตามและประเมินโครงการ (๕) การสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียน และขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (๖) ความปลอดภัย (๗) การทวนสอบความสามารถในการท าซ้ า 
และ (๘) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยมี ตัวอย่างผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐาน
การบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้ โดยจัดท าแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลพันธุกรรมของมุนษย์ และ
คัดเลือกโปรแกรมบันทึกข้อมูลงานวิจัยเ พ่ือทดลองใช้ใน สวทช. รวมทั้งหารือ 
แนวทางการจัดเก็บเอกสารเชิงบริหารและอ่ืน ๆ ของ สวทช. ในระยะยาว 

 แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัยและหน่วยงานรับค าปรึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ 
(PAC) เพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ  
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ และ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความ/น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 การสนับสนุนการขึ้นทะเบียน และขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ได้จัดท า 
แนวทางการขอรับรองมาตรฐานจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งจัดท าแนวทางการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในภาพรวมและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
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๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษา
ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงานวิจัย
เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการท างานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยด าเนินการใน  
๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย  โดยจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  เพ่ือ
ด าเนินการด้านการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาหากเกิดกรณีสงสัยพฤติกรรมมิชอบ 
สร้างช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย เปิดใช้โปรแกรม CopyCatch 
โดยมีแผนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอักขราวิสุทธิ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
และปรับปรุ งระบบตรวจสอบ CopyCatch-MyPerformance รวมทั้ งจัดท าสื่ อ 
การเรียนรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสามารถเข้ามาศึกษาได้ 

 พัฒนาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ( Institutional 
Animal Care and Use Committee: IACUC) จัดให้มคีลินิกให้ค าปรึกษาดา้นจริยธรรม
ในสัตว์ทดลอง รวมทั้งจัดเตรียมการให้บริการด้านสัตว์ทดลอง (service package) 
ส าหรับภาคเอกชนที่เช่าพ้ืนที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และจัดงานเสวนาแนวทางการใช้
สัตว์ทดลองและสถิติส าหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 พัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ สวทช. ( Institutional review board: IRB) 
และอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนากลไกและกระบวนการการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยในมนุษย์ และจัดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านจริยธรรมในคน 

 การสร้างความตระหนัก โดยจัดกิจกรรมบรรบาย เสวนา และอบรม อาทิ เรื่อง 
“จริยธรรมในการวิจัย...ส าคัญอย่างไร” และ “ต่อยอดงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้ติดกับดัก 
Plagiarism” เพ่ือลดโอกาสจากการท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งแนะน าการใช้
โปรแกรม CopyCatch ในการตรวจสอบความคล้ายของผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลุ่มสนับสนุนกลไกเพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เน้นการสร้าง S-curve ใหม่

ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม หรือการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ (Future Industry 
development) ของผู้ประกอบการทั้ง SMEs, Startup และผู้ประกอบการ IDE (Innovation Driven Enterprise) 
และมีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ 
กลุ่มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ ( Innovation Business Development) โดยมีตัวอย่างผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลย ี
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพ่ือการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือเร่งขับเคลื่อนการใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
กลไกการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นโยบายดังกล่าวประสบผลส าเร็จ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ในขณะที่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งเป็นแหล่งทุน และกลไก
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการที่จะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ต้องการให้มีธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ สวทช. 
และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. ก ากับ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างให้ เกิดธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนา
กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ 
ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ด าเนินการ
ร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร 
ร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความส าเร็จได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ 
(NSTDA Startup) และอนุมัติให้ผู้อ านวยการ สวทช. มีอ านาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบ
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วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี ต่อมา สวทช. ได้จัดท าวิธีปฏิบัติและขอบเขต 
ในการ Spin-off ผลงานเป็น NSTDA Startup และปรับปรุงร่างประมวลจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศใช้
วิธีปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจให้แก่บุคลากร 
สวทช. เพื่อจูงใจ เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย น าไปสู่การ Spin-off ผลงานเป็น NSTDA 
Startup 

สวทช. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยและผลงานวิจัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนการคัดเลือกเป็น
ธุรกิจสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งโครงการ Researcher Spin-off Acceleration Program เพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่มีความพร้อมและมีผลงานวิจัยในระดับเทคโนโลยีที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยให้ความรู้ในการวางแผน 
การท าธุรกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงานให้แก่ผู้ร่วมทุน (๒) การจัดกิจกรรมด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างบุคลากรวิจัยที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญจาก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (๓) การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (๔) การให้ค าปรึกษา 
Mentoring และ Coaching (๕) การสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม 
Pitching/ออกบูธแสดงผลงานในงานต่าง ๆ อาทิ NSTDA Connect, NSTDA Investors’ Day 2019 และ Thailand 
Tech Show 2019 เป็นต้น 

ปัจจุบัน มีทีมวิจัย สวทช. ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และเข้าร่วม
กิจกรรม Pitching น าเสนอผลงานในงาน NSTDA Investors’ Day 2019 แล้ว จ านวน ๒๕ ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการต่อไปในโครงการ Researcher Spin-off Acceleration Program จ านวน ๑๐ ทีม เพ่ือเข้า
สู่กระบวนการ Pre spin-off Program เตรียมความพร้อมไปสู่  Spin-off และเข้าสู่กระบวนการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ NSTDA Startup เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นธุรกิจ NSTDA Startup ต่อไป 

 
๓.๕.๒ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม พัฒนาให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สวทช. จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startup โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. พัฒนากลไกรูปแบบใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้พัฒนาสู่
การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) ด าเนินกิจกรรมสรรหาและพัฒนา
กลไกใหม่หรือโมเดลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการร่วมกับพันธมิตร โดยไดพั้ฒนา IDE Development Model จ านวน 
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๓ โมเดล ได้แก่ Food Innovation Model, Digitalization Model และ Internationalization Model มีผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 Food Innovation Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร คือ โมเดลการ
พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ( ITAP) ได้สร้างโมเดลเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลังจากนั้นได้สรรหาผู้ประกอบการเป้าหมาย จ านวน ๕๓ บริษัท และด าเนินการวินิจฉัยและ
คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก และด าเนินการตามกลไกเสร็จ
สิ้นแล้ว จ านวน ๑๗ บริษัท 

 Digitalization Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน คือ โมเดลการพัฒนา
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยน าดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือตอบโจทย์และความต้องการ มีการ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (UOB) The FinLab ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
โดยจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการและเปิดรับผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ 
ราย (จากผู้สมัคร ๑๐๐ ราย) และน าผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้ง
คัดเลือกผู้ประกอบการให้เหลือ ๑๕ รายตามเป้าหมาย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ Workshop และ 
Business Matching กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Solution Providers ทั้งในและต่างประเทศแล้วเสร็จ 

 Internationalization Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยขยายตลาดสู่สากล คือ 
โมเดลการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์ธุรกิจนวัตกรรม และสร้างการ
เติบโตของธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โครงการแบ่งเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ: ศึกษา
สถานภาพของ SMEs และจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ระยะที่ ๑: Education and Onboarding 
การฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้กับ SMEs ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ๗๐ คน จาก ๒๐ บริษัท และท า Pre-business audit ให้กับ ๑๒ บริษัท 
โดยได้กรอบการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเบื้องต้น ระยะที่ ๒: Initial SMEs Growth Program and 
Immersion การวินิจฉัยธุรกิจ วิเคราะห์นวัตกรรม และวาง Roadmap การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 
ให้กับ SMEs จ านวน ๑๐ รายตามเป้าหมาย และ ระยะที่ ๓: Innovation and Growth Program 
โปรแกรมระยะยาวในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจ โดยน าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจใน
ระดับนานาชาติมาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างตลาดนวัตกรรมในระดับสากลให้แก่ SMEs และเพ่ิมพูน
ศักยภาพที่จ าเป็นในการออกสู่ตลาดโลกทั้งด้านนวัตกรรม กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการจ านวน ๑๐ รายตามเป้าหมายเสร็จสิ้น 
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๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และการเข้าถึง
การสนับสนุนทางการเงิน Thailand Technology Rating System (TTRS) 

Thailand Technology Rating System หรือ TTRS คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. 
ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยี-นวัตกรรม โดยใช้โมเดลการประเมินเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์
ประเมินจัดล าดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ให้มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจุบัน และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความต้องการการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 

ขั้นตอนการให้บริการ TTRS เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TTRS เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เบื้องต้น จากนั้นจะท าการตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ เมื่อเข้าสู่ระบบประเมิน 
TTRS แล้วจะท าให้ทราบถึงผลลัพธ์การจัดอันดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการนั้น ๆ จนท้ายที่สุดน าไปสู่การออก
ใบรับรอง เสริมความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ใช้ วทน. ท าให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งในการด าเนิน
ธุรกิจ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และลดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในมุมมองของแหล่งทุนทางการเงินจะมีข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาด้าน
การเงินของผู้ประกอบการ รวมถึงใช้ข้อมูลในการจัดท านโยบายหรือกลไกการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บริการและให้การสนับสนุน 
ในการประเมินเทคโนโลยี และจัดอันดับให้แก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานแล้ว จ านวน ๕๐ บริษัท/หน่วยงาน และ
ด าเนินงานร่วมกับสถาบันทางการเงิน ให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ โครงการ Innobiz-
TTRS ที่ด าเนินงานร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการค้ าประกัน
สินเชื่อ ซึ่งมีวงเงินค้ าประกันรวม ๘,๐๐๐ ล้านบาท 

นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาโมเดลการประเมินและจัดล าดับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการนวัตกรรม รวมทั้งจัดท าบทความวิจัยและรายงาน
การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “An Empirical Investigation of Thailand Technology Rating 
Support and Service System (TTRS) on Growth Potential in Innovative Technology-Based SMEs” และ
รายงานการวิเคราะห์ Technology and Innovation Trend ของอุตสาหกรรมด้าน Manufacturing and ICT  
ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแสวงหาการลงทุน
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พัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับบริการประเมินธุรกิจเทคโนโลยีและ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ใน Smart Farm Project ได้แก่ สถานประกอบการศิริฟาร์มเห็ด ณ อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน เป็นต้น 

 

 
 
๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี

แนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับความต้องการ
ก าลังคนท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตรทั้ง reskill และ upskill 
เพ่ือยกระดับศักยภาพก าลังคนในประเทศไทย 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ออกแบบหลักสูตรอาชีพใหม่ ๒๖ อาชีพ อาทิ นักพัฒนา
ชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักช านาญการบริการดิจิทัลส าหรับองค์กรสมัยใหม่ 
เจ้าหน้าที่ช านาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ และ
เกษตรกรช านาญการ เป็นต้น โดยจัดอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๒๒๕ หลักสูตร จ านวน ๒๕๐ ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น จ านวน ๖,๕๔๒ คน โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

 หลักสูตร Human Resource Development for IC Design Ecosystem รุ่นที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี โดยด าเนินการร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทซิลิคอน คราฟท์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทย เอ็นเจอาร์ จ ากัด และบริษัท ASM Pacific Technology 
จ ากัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านการ
ออกแบบวงจรรวม และสร้างพ้ืนที่ส าหรับฝึกออกแบบวงจรรวม จนสามารถน าไปผลิตเป็นต้นแบบ
วงจรรวม หรือ IC Chip ได้ รวมถึงเพ่ือสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม และระบบ
นิเวศการออกแบบและผลิตวงจรรวมให้แก่ ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกร รม
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อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้แก่อาชีพใหม่  ได้แก่  นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุด
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยมผีู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๕๐ คน จาก ๙ หน่วยงาน 

 หลักสูตร Art of Data Science รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยปัจจุบันข้อมูลมีอยู่มากมาย
มหาศาล การน าข้อมูลจ านวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเป็น 
สิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงออกแบบและจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์กร ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่อาชีพใหม่ ได้แก่ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีความเข้าใจในข้อมูลอย่างแท้จริง เห็นมุมมองในข้อมูลที่จะดึงมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือองค์กรอย่างจริงจัง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับธุรกิจและองค์กรได้ โดยมผีู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๓๔ คน จาก ๒๒ 
หน่วยงาน 

 หลักสูตร Chatbot Design for Business ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิดมุมมองใหม่และสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Chatbot ขั้นตอน กระบวนการสร้างเทคโนโลยี Chatbot ใน
ภาคธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบ Chatbot ที่ใช้งานได้จริง
และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้งาน ตามแนวทางการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สื่อสารกับมนุษย์ ให้แก่บุคลากรในภาคธุรกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาชีพใหม่ ได้แก่  
นักช านาญการสื่อดิจิทัล และนักช านาญการบริการดิจิทัลส าหรับองค์กรสมัยใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม
จากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๒๖ คน จาก ๑๘ หน่วยงาน 

 หลักสูตร รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน ๓ วัน (Mastering Indoor Vertical Farming 
in 3 Days: VF3) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming 
System) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของระบบการปลูกพืชแนวตั้ง และการปลูกพืชในโรงงาน 
ตลอดจนให้ความรู้ด้านโมเดลธุรกิจ การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่าง ๆ ให้แก่ 
ผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจด้านการเกษตกร และเพ่ือเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นส าหรับอาชีพ
ใหม่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ช านาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการติดตั้ง
โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ และเกษตรกรช านาญการ ซึ่งการอบรมมีทั้งการบรรยาย การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๒๐ 
คน จาก ๑๒ หน่วยงาน 
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๓.๕.๕ บัญชนีวัตกรรมไทย 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมไทย
ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดท า “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็น
มาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม 
อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้น สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. มีหน้ าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายส านักงบประมาณมี
หน้าที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดท าและประกาศ
บัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี 
หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งมีข้ันตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดัง รูปที่ ๕ 
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รูปที่ ๕ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) ดังนี้ 

มีผลงานนวัตกรรมที่ ยื่ นแบบค าขอฯ มายั ง  สวทช.  แล้ วทั้ งสิ้ น  ๖๘๐ ผลงาน ผ่ านการรับรองจาก 
คณะกรรมการฯ แล้ว จ านวน ๓๖๘ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๓๒๙ ผลงาน 
ประกอบด้วย การแพทย์ ๑๙๙ ผลงาน การเกษตร ๒๗ ผลงาน วิทยาศาสตร์ ๘ ผลงาน ก่อสร้าง ๒๘ ผลงาน  
อาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๖ ผลงาน ส านักงาน ๒ ผลงาน โรงงาน ๑ ผลงาน ยานพาหนะและขนส่ง  
๔ ผลงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๒๙ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๒๕ ผลงาน 

ทั้ งนี้  ณ สิ้นไตรมาสที่  ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)  
มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. จ านวน ๑๕๒ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ  
แล้วจ านวน ๙๙ ผลงาน และส านักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๑๐๓ ผลงาน จากการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ จากการสอบถาม
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๒๒ ราย ๒๕๖ ผลงาน (มีผู้ตอบกลับ ๗๕ ราย ๑๖๑ ผลงาน) เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น ๒,๖๑๑.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าผลกระทบประมาณ ๘๗๐.๖๐ 
ล้านบาท 
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ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ที่เป็นผลงานร่วมวิจัยกับ สวทช. ได้แก่ เครื่องผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย (Onsite Microbial Reactor) หรือ 
KEEN OMR เป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างไบโอเทค สวทช. กับบริษัทคีนน์ จ ากัด ไดป้ระกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เครื่อง KEEN OMR มีนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
คือ การย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่ งยากซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้
นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแล น ามาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกะทัดรัด ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
อัตโนมัติ ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ท าให้สะดวก ใช้ง่าย และท่ีส าคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 
๑,๐๐๐ ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีความสดใหม่ตลอดเวลา ท าให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว เครื่อง KEEN OMR จะถูกติดตั้งพร้อมกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรความเข้มข้นสูง สูตรเฉพาะและ
เหมาะสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ของบริษัทคีนน์ จ ากัด และหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือกจาก
นักวิจัยไบโอเทคแล้วว่า มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียทั่วไป สามารถย่อยสลายน้ าเสียที่มี
น้ ามันหรือไขมันปนเปื้อนได้ ระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เครื่อง KEEN OMR นี้ได้ ได้แก่ 
อาคารส านักงาน คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม โรงพยาบาล 
ตลาดสดขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรม 
 

 
ที่มา: https://keeen.co.th/ 
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๓.๕.๖ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ pre-
approval) ซึ่ง สวทช. ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 
(๑) เปิดให้บริการระบบ RDC online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว  
มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย (๒) เพ่ิมช่องทาง fast track ซึ่งสามารถทราบผล
การรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอการรับรองฯ 
ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and 
Innovation Management System: RDIMS) ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง ส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการ
รับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในรูปแบบ self-declaration ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
รายละเอียดดังรูปที่ ๖ 
 

 
 

รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วน Pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนที่ยื่นขอรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จ านวน ๔๕๖ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๒,๐๑๑.๑๖ ล้านบาท) ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ จ านวน ๙๑ ราย (เป็นรายใหม่ ๒๓ ราย) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๓๘๒ โครงการ 
(มูลค่าโครงการ ๑,๘๕๕.๓๔ ล้านบาท) โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมทั้งการให้ความรู้เบื้องต้นและหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนา ได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "เทคนิคการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (รุ่นที่ ๑๗)" เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการตาม
มาตรการภาษี ตั้งแต่แนวทางการปฏิบัติในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี แนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอการรับรองฯ หลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองฯ ตลอดจนการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนมาตรการทางภาษี ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยได้รับความสนใจ
จากบริษัทเอกชน/องค์กร ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ๑๓ คน จาก ๕ บริษัท/องค์กร 
 

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 
ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน าองค์ความรู้ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโต
อย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและ
เทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology 
Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วย
บริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังรูปที่ ๗ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย  
เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จ านวน ๑๘ เครือข่าย ๑ พันธมิตร และมี
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจ านวน ๑๑๘ คน การให้บริการของ 
ITAP ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน
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ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการบางส่วน 

 
รูปที่ ๗ ITAP ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๑,๗๙๑ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๑,๐๔๓.๓๗ ล้านบาท 
และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๔ : ๓๖ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
(ร้อยละ ๓๕) การพัฒนาเพ่ือรับรองตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๒๘) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๑)  
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๔๑) 
ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๕) ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้วเสร็จ 
๑,๔๘๓ โครงการ จากการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ๓,๓๘๓ ล้านบาท และก่อให้เกิดการลงทุน
วิจัยและพัฒนา ๙๔๘ ล้านบาท มีตัวอย่างผลงานที่ ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้
ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน BCG Model ดังนี้ 

(๑) การยกระดับผู้ประกอบการฟาร์มด้วยระบบไบโอแก๊ส การด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ภาคการเกษตร มักมีของเสียหรือของเหลือทิ้งจ านวนมาก หากไม่มีวิธีการก าจัดของเสียเหล่านั้นที่ถูกต้องและ
เหมาะสม จะก่อให้เกิดมลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นรบกวน เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา ระบบก๊าซชีวภาพ
เป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากช่วยบ าบัดน้ าเสียแล้ว ยังได้พลังงานทดแทน
กลับมาใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ITAP ได้เข้าไปช่วย
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ผู้ประกอบการฟาร์มในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน จ านวน ๔๐ ฟาร์ม  
(ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่
ไข่ขนาดเล็ก การพัฒนาระบบท าความสะอาดก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยี Bio Scrubber และการพัฒนาระบบน า 
ก๊าซไปใช้ประโยชน์ในเครื่องต้นก าลัง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ท าให้มีฟาร์มที่สนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการอีก
จ านวนมาก จากการด าเนินงานช่วยให้ผู้ประกอบการฟาร์มสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ต่อฟาร์ม ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการร้องเรียนจากชุมชน ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะท าให้มีโอกาสปิด  
กิจการสูง และก่อให้เกิดการลงทุนระบบไบโอแก๊สประมาณ ๑ ล้านบาทต่อราย 

 

  
 

(๒) การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP จากปัญหา
สินค้าเกษตรของไทยมีสารพิษตกค้าง ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ITAP จึงร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการ 
๓๕ ราย ผ่านอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ สร้างที่ปรึกษาเกษตรกรท้องถิ่น (Train the Trainers) เพ่ือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และพัฒนาระบบ ThaiGAP ซึ่ง ThaiGAP เป็นมาตรฐาน
ระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อมระหว่างผลิต ส าหรับภาคเกษตรของไทยที่ก าหนดขึ้น
โดยภาคเอกชน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคว่า สินค้าเกษตรที่ผลิตในไทยปลอดภัยจากสารเคมี และ
เชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงสัตว์และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่ ITAP เข้าไปช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ประกอบการสวนส้ม ๒ แห่งใน อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ หลังจากได้รับการสนับสนุนจาก ITAP ให้ผ่านมาตรฐาน ThaiGAP ส่งผลให้มียอดขายส้มสายน้ าผึ้ง 
ในประเทศเพ่ิมขึ้น ๓๑๔ ล้านบาท 

(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าว (โรงสี Hi-speed) ในโรงสีข้าว (ขนาดกลาง) ส่วนมากมักพบปัญหา
กระบวนการผลิตยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจ านวนมาก อีกทั้งยังขาดการการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีถูกต้อง ITAP จึงสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต อาทิ 
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การแยกหินออกจากข้าวเปลือก การกะเทาะเปลือก การขัดขาวและขัดมัน การคัดเมล็ด การอบข้าว การจัดเก็บและ
เคลื่อนย้าย และช่วยปรับปรุงกระบวนการท างานของเครื่องจักร ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านการบ ารุงรักษา โดยมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๒๑๙ ราย (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๒) จากการด าเนินงานส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวสามารถสีข้าวได้เร็วเพ่ิมขึ้น  
๒ เท่าจากเดิม (๖๐ ตันต่อวันเป็น ๑๒๐ ตันต่อวัน) ได้ข้าวสารเต็มเม็ดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ และสร้างก าไรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้จากการติดตามผลลัพธ์ผลกระทบจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงสีข้าว จ านวน ๔๔ ราย พบว่า
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างก าไรเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง ๑,๑๓๕ ล้านบาท 

 

  
 

๓.๕.๘ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถด าเนินกิจการ

ได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยด าเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสน าผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์
ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่น าไปด าเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิด
การเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน น าไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินงานสนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ เชื่อมโยงและขยายเครือข่าย สามารถแข่งขันได้ 
ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยปี ๒๕๖๒ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมในโครงการ ๗๒ บริษัท  
ผ่านกระบวนการคัดเลือก และเข้าปฐมนิเทศ จ านวน ๔๑ บริษัท (ใหม่ ๒๕ บริษัท ต่อเนื่อง ๑๖ บริษัท) 
ซึ่ งเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมและโลจิสติก  
และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เป็นต้น และจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในด้านธุรกิจเทคโนโลยีและ 
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การบริหารองค์กร โดยน าที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้และเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการ 
อาทิ การจัด Training and Workshop Business Model Canvas เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ และติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในปี ๒๕๖๑ (SUCCESS 2018) จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๔๐ ราย พบว่าผู้ประกอบการมีรายได้ (กรกฎาคม ๒๕๖๑–มีนาคม ๒๕๖๒) เพ่ิมขึ้น ๓๗๔.๒๗ 
ล้านบาท มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ๑๙.๓๐ ล้านบาท และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ๑๔.๒๒ ล้านบาท 
 

  
 

 โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2019) เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยาย
ธุรกิจให้เติบโต มีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ บริษัท ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้รับ Startup voucher จ านวน ๖๖ ราย โดยจัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ Startup Voucher 2019 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร และจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้
ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยายธุรกิจ
ให้ เติบโต จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ Startup Voucher 2018  
มีผู้ประกอบการที่ได้รับ Startup Voucher จ านวน ๘๗ ราย สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นรวม ๓๙๙ ล้านบาท 

 โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate 
2019) เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและ
โอกาสขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก  
เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๓ บริษัท เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยธุรกิจ เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม
โครงการ รวมถึงให้เงินทุนเพ่ือสนับสนุน และจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจมาให้ค าปรึกษา มีตัวอย่างความส าเร็จ
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ของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เช่น บริษัท ด. เด็กกินผัก จ ากัด ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปผงปรุงรสเพ่ือสุขภาพที่ท าจากผัก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือตอบโจทย์แม่และ
เด็ก ช่วยให้เด็กที่ทานผักยาก ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในรูปแบบที่ปรุงได้ง่ายและสะดวก ภายใต้ 
แบรนด์ CARECHOICE ส่งผลให้บริษัทมียอดขายจากการสั่งซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย และได้รับความสนใจ
น าไปออกสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ รายการ BTimes ช่อง ๓ Family 
และรายการ Money Morning ช่อง ๒๘ และรายการวิทยุสภาความคิด ช่อง FM 105 เมกะเฮิรตซ์ 
 

 
 

๓.๕.๙ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
สวทช. ส่งเสริมศักยภาพก าลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ 
และสอดคล้องกับความช านาญของ สวทช. โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้ างสมดุล
ระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการด าเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software Park 
Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย
และพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีก าลังคนด้าน 
วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับ 
การสัมมนา จ านวน ๔,๓๐๒ คน มีตัวอย่างกิจกรรม หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เทคนิค ดังนี้ 
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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. น าวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน Chatbot จาก AIYA (สตาร์ทอัพ 
ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี AI) มาให้ความรู้และสอนการท า Chatbot ส าหรับกลุ่มสถานพยาบาลในพ้ืนที่
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ 
จังหวัดระยอง เพ่ือรับมือกับปัญหาการตอบค าถามซ้ าซ้อน รวมถึงการเก็บข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ช่วยให้ประสานงานและบริการประชาชนได้รวดเร็วตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมน าหุ่นยนต์พ่ีเลี้ยง 
ที่ช่วยเหลืองานด้านพยาบาล จากบริษัท Robot Inc. มาจัดแสดง โดยได้รับความสนใจจากกลุ่ม
สถานพยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยงานด้านการแพทย์ส่งบุคลากรเข้าร่วม จ านวน ๑๘ คน  
จาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ สถาบันกัลยาณ์- 
ราชนครินทร์ และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (N Health) 
 

  
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเติมเต็มธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ไทย รุ่นที่ ๑๕ และ ๑๖ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ New Economy Academy (NEA) และกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “เสริมธุรกิจสู่ตลาดโลกด้วย Smart 
Catalogue” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการ SMEs ส่งแคตตาล็อกไปยังต่างประเทศได้สะดวกข้ึน ลดต้นทุนการพิมพ์ เพ่ิมความ
น่าสนใจด้วยมัลติมีเดีย ในงานมีวิทยากรและผู้ เชี่ยวชาญด้าน Smart Catalogue จากบริษัท 
BOOKKAZE มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของกรมการค้าระหว่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป รวมทั้งท าเวิร์คช็อปการใช้งาน Smart Catalogue จริงเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ทางธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๐๔ คน 
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๓.๕.๑๐ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
สวทช. จัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed 

Technology Development Program: CDP) ขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
แก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพ่ือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ทั้งนี้โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ได้แก่  
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
สถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้ (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และ
ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
หนึ่งปี +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มีโครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๕๖๓ โครงการ ในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
จ านวน ๓๑๗ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๗๒๔.๕๔ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๑๔๙.๖๙ ล้านบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๕๗๔.๘๕ ล้านบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๗๙๒.๒๔ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ ซึ่งจ านวนเงินให้กู้
ในส่วนของ สวทช.นั้น มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๐๓.๐๑ ล้านบาท และได้รับช าระคืนเงินกู้แล้ว ๒,๐๓๘.๖๕ ล้านบาท 
โดยยังมีลูกหนี้คงคา้ง ๓๙๑.๓๖ ล้านบาท 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ คือ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ 
จ ากัด ด าเนินธุรกิจรับจ้างวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทดสอบตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์  
ด้านปศุสัตว์ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือสนับสนุนผู้เช่าพ้ืนที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
จากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า สวทช. จ านวน ๑๓.๓๐ ล้านบาท เพ่ือจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมี 
ส าหรับตรวจวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ โดยจัดตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่การปรับปรุงพ้ืนที่ การติดตั้ง
ระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบอากาศ ระบบการจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันบริษัทฯ 
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จัดตั้งห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ มีการจ้าง
พนักงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่า ๐.๒๖ ล้านบาท และมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๐.๘๐ ล้านบาท 
 
ตารางที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จ าแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล้านบาท) สวทช. ธนาคาร รวม 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗  ๑๓.๓๓  ๔๐.๐๐  ๑๒๐.๐๑  

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐  ๑๐.๕๐  ๓๑.๕๐  ๘๐.๒๕  

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐  ๓.๐๐  ๙.๐๐  ๑๘.๐๐  

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙  ๖.๗๔  ๒๐.๒๓  ๗๒.๕๓  

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙  ๑๒.๓๔  ๓๗.๐๓  ๗๙.๑๗  

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑  ๒๘.๑๖  ๘๔.๔๗  ๑๗๖.๑๘  

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖  ๒๖.๔๘  ๗๙.๔๔  ๑๖๘.๖๐  

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔  ๒๗.๑๒  ๘๑.๓๖  ๒๐๕.๒๖  

๒๕๔๓ ๙ ๖๙.๙๕  ๓๔.๙๗  ๑๐๔.๙๒  ๓๐๗.๓๕  

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙  ๔๐.๔๐  ๑๒๑.๑๙  ๓๐๖.๕๐  

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘  ๕๓.๘๙  ๑๖๑.๖๗  ๒๓๐.๗๐  

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘  ๑๒๐.๙๔  ๓๖๒.๘๒  ๕๓๐.๔๐  

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔  ๙๘.๑๒  ๒๙๔.๓๖  ๔๙๒.๓๕  

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖  ๓๒.๕๓  ๙๗.๕๙  ๑๔๖.๓๒  

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘  ๘๗.๙๔  ๒๖๓.๘๒  ๔๓๓.๙๘  

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔  ๘๔.๕๗  ๒๕๓.๗๑  ๓๙๑.๒๐  

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓  ๖๙.๗๔  ๒๙๘.๕๗  ๔๑๔.๑๙  

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒  ๙๗.๓๑  ๒๙๑.๙๓  ๔๕๓.๒๐  

๒๕๕๓  ๒๐ ๑๗๓.๕๘  ๘๖.๗๙  ๒๖๐.๓๗  ๓๘๕.๑๓  

๒๕๕๔  ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๔ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

๒๕๖๑ ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๗ ๓๓๐.๑๗ 

๒๕๖๒ ๖ ๗๓.๓๕ ๓๖.๖๘ ๑๑๐.๐๓ ๒๙๒.๖๑ 

รวม ๓๑๗ ๓,๑๔๙.๖๙ ๑,๕๗๔.๘๕ ๔,๗๒๔.๕๔ ๘,๗๙๒.๒๔ 
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๓.๕.๑๑ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลย ี
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๕ บริษัท  

สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ดังตารางที่ ๓ ส าหรับสถานการณ์ลงทุนของบริษัทร่วมทุนที่ปรากฏ 
ในตารางที่ ๔ นั้น ได้รับการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. ทั้งสิ้น ๒๖๖.๖๐ ล้านบาท เรียกช าระแล้ว ๒๔๗.๑๐  
ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท ส าหรับผลการด าเนินงานตามรอบบัญชีของ 
บริษัทปี ๒๕๖๑ มีก าไรสุทธิ ๔ บริษัท คือ (๑) บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (INET) มีก าไรสุทธิ 
๑๕๒.๙๒ ล้านบาท (๒) บริษัทเทรดสยาม จ ากัด (TS) มีก าไรสุทธิ ๑๖.๒๑ ล้านบาท (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จ ากัด 
(MICRO) มีก าไรสุทธิ ๑.๑๖ ล้านบาท และ (๔) บริษัทเลิร์นเทค จ ากัด (LT) มีก าไรสุทธิ ๐.๑๒ ล้านบาท และขาดทุน
สุทธิ ๑ บริษัท คือ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด (SAKUN C) ขาดทุนสุทธิ ๒๒.๙๔ ล้านบาท (สวทช. เข้าร่วมทุน
เมื่อวันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 
ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสารครบ
วงจรที่เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป็นเงินสด
ที่ สวทช.

จ่ายจ านวน 
๑๓๒.๙๔ 
ล้านบาท 

ส่วนที่เหลือ
ได้จากแปลง
เงินปันผล
มาเพิ่มทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ 
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้าง
ศักยภาพและเกื้ อหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออ านวยต่อการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับ big data และ data analytics 
ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการแลกเปลีย่น
ข้อมูลการค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน EDIFACT 
และมาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท าให้การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
EDI/ebXML เปน็ระบบของการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะมีความ
รวดเร็ว ถูกต้องแลว้ ยังสามารถช่วยลด
ต้นทุนได้ 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
ท าให้ลงทุนน้อยแต่สามารถให้บริการที่มี

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

ความสะดวก คล่องตัวเช่นเดียวกับ
ภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์และ
อาหารสัตวห์มักชวีภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยขีองไทยเป็น
แห่งแรก 
๒. เป็นโครงการน าร่องซ่ึงจะน าไป
ประยุกต์สู่การวิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT เป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริการทางการศึกษา 
การฝึกอบรม และการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) โดย
ให้บริการ e-learning 
และระบบที่เกีย่วขอ้ง
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(turnkey) และให้เช่าใช้
บริการ (application 
service provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผู้ใช้เทคโนโลยี  
e-learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น
จากความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
๒. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
e-learning ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากการ
ด าเนินงานในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษา
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-learning ให้เพิ่ม
มากขึ้น ส่ ง เสริมให้ เกิดการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรม e-learning อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการกระจายความรู้ใน
หลายสาขาวิชาผ่านระบบ e-learning 
ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ได้รับอนุมัติ
จาก กวทช. 
ให้ถอนการ

ลงทุน
ภายใน ๓ ป ี

คือ วันที่ 
๓๑ 

ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

๕ SAKUN C ให้บริการด้านการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นนวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยเน้น
งานที่เป็นโลหะ ใช้การ
ขึ้นรูป พัฒนา
กระบวนการผลิตแบบ 
manual ให้เป็น mass 
production เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ยานยนต์สมยัใหม่ เช่น 
เรือและรถโดยสาร เป็น
ต้น 

๒๕๖๒ ๒๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ท างานวิจัยพัฒนาและ
นวั ตกรรม  รวมทั้ ง ได้ โ ร งงานผลิ ต 
ยานยนต์สมัยใหม่อย่างครบวงจรโดยใช้
เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงานคน
ไทยเป็นแห่ งแรกของประเทศไทย 
ตอบสนองและรองรับงานวิจัยพัฒนา
เพื่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการน าร่อง สามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยี
หลาย ๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้าง
จากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ 

คงสถานะ 
การลงทุน 
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ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูป
ชิ้นส่วนขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึง
การพัฒนาการประกอบตัวถังอลูมิเนียม 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก 

รวม   ๘๕๘.๐๔ ๒๔๗.๑๐    

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกช าระแล้วเปรยีบเทียบกับทุนจดทะเบยีนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท)
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ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 
  

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO LT SAKUN C
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๒
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - -
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO LT SAKUN C
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๑ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

รายได้จากการขายและบริการ ๑,๔๖๖.๐๑ ๕๙.๖๓ ๑๓๖.๐๐ ๑๗.๐๕ ๒๑.๓๙
ต้นทุนขาย ๑,๑๐๓.๐๓ ๓๑.๖๖ ๑๒๗.๙๐ ๙.๙๘ ๑๘.๐๗

ก าไรข้ันต้น ๓๖๒.๙๘ ๒๗.๙๗ ๘.๑๐ ๗.๐๗ ๓.๓๒
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๒๑.๔๕ ๘.๘๘ ๘.๑๐ ๖.๙๓ ๑๘.๒๔
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๔๗.๖๗ ๒๐.๓๘ ๑.๒๕ ๐.๑๔ (๑๔.๘๕)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๕๒.๙๒ ๑๖.๒๑ ๑.๑๖ ๐.๑๒ (๒๒.๙๔)

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT SAKUN C
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

ทรัพย์สินรวม ๕,๒๐๔.๘๓ ๗๗.๘๑ ๑๑๓.๒๑ ๑๕.๔๖ ๓๕๓.๗๓
หน้ีสินรวม ๓,๓๘๒.๑๖ ๗.๕๙ ๑๑.๕๗ ๖.๘๖ ๒๗๕.๘๒
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๕๒๙.๙๘ ๒๐.๒๒ ๑.๖๔ ๐.๓๘ (๒๒.๕๙)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๒๒.๖๗ ๗๐.๒๒ ๑๐๑.๖๔ ๘.๖๐ ๗๗.๙๑

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO LT SAKUN C

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๔.๗๖% ๔๖.๙๑% ๕.๙๖% ๔๑.๔๗% ๑๕.๕๒%
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๑๐.๔๓% ๒๗.๑๘% ๐.๘๕% ๐.๗๐% -๑๐๗.๒๕%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๒.๙๔% ๒๐.๘๓% ๑.๐๒% ๐.๗๘% -๖.๔๙%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๘.๓๙% ๒๓.๐๘% ๑.๑๔% ๑.๔๐% -๒๙.๔๔%
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๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

เกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ (ร้อยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้หรือ
ทักษะจากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา น าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ไปปรับใช้น้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่จะน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จึงท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า สวทช. จึงจัดตั้ง 
"สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC)" เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบ
ครบวงจร (one stop service) ภายใต้การท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูป
ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ า” โดยน าผลงานวิจัยจาก สวทช. และ
พันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพ้ืนที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร
และชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและ
ชุมชน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ AGRITEC มีเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด จ านวน ๓๖ เทคโนโลยี  
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ านวน ๕๐๐ ชุมชน ใน ๕๓ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
จ านวน ๑๐,๗๘๖ คน พัฒนาทักษะบุคลากร จ านวน ๑,๑๙๖ คน และมีเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด จ านวน ๒๘ รายการ 
มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยมผีลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) AGRITEC มีกลไกการพัฒนาชุมชนเกษตร
อัจฉริยะ ดังรูปที่ ๘ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture 
Technology) ไปยังเกษตรกรแกนน าหรือชุมชน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง ๔ ศูนย์แห่งชาติ 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน ซึ่งมีการติดตามผล 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการต่อยอด สร้างองค์ความรู้ ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการขยายผลในวงกว้าง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 

 
รูปที่ ๘ กลไกการพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ 
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ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน แบ่งการ
ด าเนินงานเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับต้น คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เช่น โรงเรือนพลาสติก และการใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น  
(๒) ระดับกลาง คือ สามารถใช้ วทน. และระบบ IoT (Internet of Things) ติดตามข้อมูลเพ่ือวางแผนและจัดการ
การผลิต เช่น สถานีตรวจวัดอากาศ เป็นต้น และ (๓) ระดับสูง คือ สามารถใช้ IoT เพ่ือควบคุมและสั่งการผลิต 
เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบควบคุมการให้น้ า เป็นต้น ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนต้นแบบเกษตร
อัจฉริยะ จ านวน ๑๒๓ ชุมชน (ระดับต้น ๙๓ ระดับกลาง ๑๗ ระดับสูง ๑๓) โดยมีตัวอย่างการพัฒนาและ 
ขยายผลเกษตรอัจฉริยะ อาท ิ

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสถานีตรวจวัดอากาศ ให้แก่กลุ่มสวนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชกูฎ จังหวัด
จันทบุรี (ระดับกลาง) โดยเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลความเร็วลม ความชื้นดิน ความเข้มแสง ช่วยใน
การตัดสินใจให้น้ าครั้งแรก เพ่ือบังคับการออกดอก ในพ้ืนที่สวนมังคุด ๓๐ ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตมังคุด
เพ่ิมข้ึนจาก ๒๕ ตันต่อปี เป็น ๓๐ ตันต่อปี และรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน ๐.๒ ล้านบาท 
 

 
 

นอกจากนี้ AGRITEC ยังประสานความร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรมพัฒนาที่ดิน 
เครือเบทาโกร และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ยกระดับท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม ๕ ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ วทน. 
เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญ รวมทั้งน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบท
ของพ้ืนที่ ช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยน าร่องต้นแบบ ๗ ต าบล ๕ 
จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ วทน. ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับต าบล  
(Smart Tambon Model) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  
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ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้น ยังร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายของ สวทช. ในพ้ืนที่ต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ ๙ เพ่ือพัฒนาเป็น  
Smart Tambon ต่อไป 

 

รูปที่ ๙ พ้ืนที่น าร่อง Smart Tambon Model 
 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
AGRITEC ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และ

เก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบ
อินทรีย์ (งาและถั่วเขียว) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ านวน ๔๓ ชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นแล้ว จ านวน ๒๑๖ ชุมชน สร้างเกษตรกร
แกนน า เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน ๑๐๒ คน มีตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐาน GHP/GMP (Good 
Hygiene Practice/Good Manufacturing Practice) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านแคว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางกลุ่มฯ มีสินค้าแปรรูปจากผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ขนุน กล้วย 
ล าไย มะม่วง สับปะรด ลิ้นจี่ สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศ ภายใต้แบรนด์ “บ้านแคว” ส่งขายทั่วประเทศ โดยเข้าไป
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย เมื่อปฏิบัติตามหลักการแล้วจะได้รับรองตามมาตรฐาน อย. 
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(Primary GMP/General GMP) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และ
ขยายตลาดสู่วงกว้างได้มากขึ้น รวมทั้งลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
และเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มฯ มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นจาก ๐.๖  
ล้านบาทต่อปี เป็น ๙.๕๐ ล้านบาทต่อปี 
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๓.๗ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 
กลุ่มภารกิจนี้ท าหน้าที่ บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรมของ

ประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการด าเนินงานแบบ 
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุน  
ฐานนวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

 
๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
สวทช. ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพ้ืนที่เช่า  

แก่เอกชนผู้สนใจท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ แก่ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ให้บริการพ้ืนที่เช่าเพ่ือท าวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๙๖ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด และบริการพ้ืนที่ส านักงาน ห้องฝึกอบรม และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย จ านวน ๕๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เช่า
รวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๑๐ 

 
 

รูปที่ ๑๐ จ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  

ชิน้ส่วนยานยนต์
2.01%

เกษตรและอาหาร
12.75% อุปกรณ์

การแพทย์และ
เภสัชกรรม

7.38%

เคมีและวัสดุ
ศาสตร์
12.75%

บริการด้าน
วิทยาศาสตร์

12.08%

หุ่นยนต์อันโนมัติและ
ปัญญาประดิษฐ์

12.75%

อิเล็กทรอนิกส์
และ

คอมพิวเตอร์
38.93%

อื่น ๆ
1.34%
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นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านการจัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ๒๐๑๙ (ASEAN Science Park Management Conference 2019) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
สัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเพ่ิมความเข้มแข็งของ
เครือข่าย ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมในประเทศไทยและกลุ่ม
ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์จากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์จาก
สมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ คน จาก ๙ ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และเวียดนาม) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอภาพรวมของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเขตนวัตกรรมทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน 

พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สวทช. และ World Business Angels Investment 
Forum (WBAF) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
พัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้น (strat-ups) จนน าไปสู่การขยายสเกล (scale-up) รวมทั้งท าพิธีเปิดส านักงาน WBAF สาขา
ประเทศไทยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นส านักงานแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

นอกเหนือจากนี้ ยังจัดกิจกรรม Technical Tour @ TSP โดยพาคณะผู้เข้าร่วมงานไปเยี่ยมชมบริษัท 
ผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล และ
ศูนย์วิจัย และพัฒนาของบริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด พร้อมประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยพัฒนาและขยายตลาดไปยังประเทศในประชาคมอาเซียนต่อไป 
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช .  ได้ รั บมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ย  และนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น) ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา EECi ดังนี้ 

(๑) การออกแบบ และก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A ปัจจุบันผู้รับเหมาด าเนินงานด้านฐานราก
ของอาคารต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปรับหน้าดิน ปรับระดับพ้ืนที่ ตอกเสาเข็ม) และเริ่มก่อสร้างชั้นที่ ๑ ของ
อาคาร EECi Headquarters โดยความคืบหน้าการก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
(เป้าหมายร้อยละ ๑๕) โดยความล้าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากเจอพายุฝน ท าให้ต้องหยุดก่อสร้างในบางวัน  นอกจากนี้ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการ EECi และรายงานความก้าวหน้าการ
ก่อสร้าง EECi Phase 1A ซึ่งมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ ต่อพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ อิมแพค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

  
 

(๒) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้พัฒนาต้นแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตน าร่องทางด้าน Plant Phenomics System  
เพ่ือการหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตพืช ปัจจุบันด าเนินการทางพัสดุ แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงระบบของโรงเรือนเพ่ือรองรับ Plant Phenomics System ทั้งนี้ ได้ผู้รับจ้างในการจัดท าระบบฯ 
แล้ว คือ บริษัทยีนพลัส จ ากัด คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดสร้าง ทดสอบระบบ และพร้อมด าเนินการได้ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ตามเป้าหมาย 
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(๓) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทางด้านการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแม่นย าสูง ด้วยนวัตกรรมโรงเรือน เพ่ือเป็น showcase การเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมกับพัฒนาโมเดลน าร่องในโครงการการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ส าหรับอ้อย 
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือขยายผลในพ้ืนที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้ง
เซนเซอร์ (อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง ปริมาณน้ าฝน) ในพ้ืนที่ทดสอบร่วมกับบริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด  
ที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเสร็จ ปัจจุบันด าเนินการจัดเก็บข้อมูลคาดการณ์ผลผลิตด้วยแพลตฟอร์ม 
PAIRS (Physical Analytics Integrated Data and Repository Services) เพ่ือน าไปขยายผลในพื้นที่ EEC/EECi 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย 
 

 
 

(๔) การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ สู่ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ตราด และ
ฉะเชิงเทรา จ านวน ๕๗ ชุมชน (ระยอง ๑๕ ชุมชน จันทบุรี ๓๑ ชุมชน สระแก้ว ๑ ชุมชน ปราจีนบุรี ๑ ชุมชน 
ตราด ๗ ชุมชน ฉะเชิงเทรา ๒ ชุมชน) จากเป้าหมาย ๕๐ ชุมชน โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด จ านวน ๑๘ 
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เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกและการเกษตร ๑๑ เรื่อง เทคโนโลยีอาหารและการแปรรูป ๕ เรื่อง 
รวมถึงเทคโนโลยีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและยืดอายุน้ ายางพารา และเทคโนโลยี 
สิ่งทอเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จ านวน ๘๒ คน (เป้าหมาย ๘๐ คน) 

(๕) การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบ SMEs และ Startup ในพื้นที่ EEC 
(เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ให้ค าปรึกษาการยกระดับเทคโนโลยีให้กับ SMEs และ Startup จ านวน ๑๑๙ ราย  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้ค าปรึกษา จัดฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส ารวจความต้องการของภาคเอกชนในพ้ืนที่ EEC และ 
อยู่ระหว่างการจัดท า Infographic เพ่ือเตรียมเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

(๖) การพัฒนาแผนแม่บท EECi (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ด าเนินการปรับปรุง 
แผนแม่บทแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เนื่องในโอกาสพิธีเปิดหน้าดิน (groundbreaking) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ EECi ตาม
แผนแม่บทให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งชุมชน อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ที่
ผ่านมา สวทช. ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาท ิ

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในวงเงิน
งบประมาณ ๒,๗๑๕ ล้านบาท ในการสร้างและปรับปรุงถนนภายในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ และ
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจัดให้มีระบบไฟฟ้า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และอาคารที่พัก
ส าหรับรองรับกลุ่มนักวิจัยและบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเข้าปฏิบัติงานใน EECi 
รวมทั้งอาคาร Intelligence Operating Center (IOC) เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้านการ
บริหารการใช้พลังงานรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานวังจันทร์วัลเลย์เพ่ือ 
EECi ตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมที่
สมบูรณ์ 

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีแผนจัดตั้งศูนย์แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3GeV เพ่ือใช้ในการวิจัยเชิงลึกทั้งด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ระดับแนวหน้า 

 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนา 
แอปพลิเคชัน และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพ้ืนที่ EECi (UAV Sandbox Regulatory) 
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เพ่ือพัฒนาเมืองนวัตกรรม SPACE INNOPOLIS ในอนาคต โดยอยู่ระหว่างหารือขอบเขตที่จะอนุญาต
ให้มีการทดสอบ UAV และก าหนดแผนงานที่เหมาะสม 

 ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการฝึกอบรมและบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
และจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาระบบ 
การเรียนการสอน สาธิตเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ทีค่รู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม 

 ความร่วมมือระหว่างสถาบันปลูกป่า ปตท. และ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยรอบ และยกระดับเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอด และขยายผลเทคโนโลยีในวงกว้างได้ต่อไป 

 
๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก อุตสาหกรรมอาหารของไทยจึงจ าเป็นต้อง

ปรับตัวโดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารไทยสามารถ
พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเร่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก 
ทั้งนี้ สวทช. ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิต
อาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)  
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมส าหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation Platform) มีตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service @ TSP and FI Network) คือ ศูนย์การบริการแบบ
ครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยถือเป็นกลไกการบูรณาการที่ส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นกลไกการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของ
ผู้ประกอบการกับผู้ ให้บริการในด้านต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มบริการทั้ ง ๘ แพลตฟอร์ม ดังรูปที่  ๑๑  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บริการเชื่อมโยงบริการและอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการท าธุรกิจ
นวัตกรรมอาหาร (ท้ังลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม) จ านวน ๑๒๐ ราย (เป้าหมาย ๕๐ ราย) 
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รูปที่ ๑๑ แพลตฟอร์มให้บริการของ Food Innopolis 

 
(๒) แพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) ณ สิ้นไตรมาสที่  ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

Food Innopolis ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๕ ครั้ง ได้แก่ สัมมนา Food Talk ๒ ครั้ง ในหัวข้อ 
“What underlines the agreement on scientific research: the Legal aspects และ “Circular 
Economy in Food” สัมมนา Frontier in Foods ๑ ครั้ ง  ในหั วข้อ “The Production and 
Applications of Probiotic in Food” มีผู้ เข้ าร่ วมกว่ า ๑๐๐ คน จัดอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ 
Advanced Flavor: From Analysis to Creation มีผู้เข้าร่วมอบรม ๖๓ ราย และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Foresight for Food – Train the trainer” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเมือง
นวัตกรรมอาหารและ British Council มีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๐ คน 

 จัดกิจกรรม Pilot Plant and Facility Rally โดยน าผู้ประกอบการเยี่ยมชมหน่วยงานที่ให้บริการ
โรงงานต้นแบบอาหารและบริการวิเคราะห์ทดสอบ จ านวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๒ คน 

 ด าเนินโครงการ PADTHAI (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) เพ่ือ
เร่งพัฒนาการเติบโตของผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ๕ วัน และเร่ง
การเติบโตของธุรกิจโดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการเหล่านี้กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) ของเมืองนวัตกรรมอาหาร เช่น Food Factor ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด และ
บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ Startup เช่น TIPCO Connext 
และ 500 TukTuk เป็นต้น ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัด PADTHAI  
รุ่นที่ ๓ ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ ราย จากผลการประเมินการจัดอบรมทั้งรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ 

FDA &
Food Safety
Capacity Building

Flavor & 
Sensory

Future
Food Lab

Food 

Pilot

Plant

Adv. Testing
& Analysis

Labs
Academy
- Frontier in Foods

- Food Talks

Global 
Network

FoodTech

Accelerator & 
Maker Space

One-Stop Service
Ease of  Doing
Innovation Business

Service Platforms 

Facilities for 

Food SMEs

International Symposium

and link with int’l 

partners

• Researchers and Experts

• Testing and Analysis

• Standard and Regulation

• Equipment and Machine
• Incentives

Training & Workshop 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมเกินร้อยละ ๙๐  
ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ 
การน าเสนองาน กลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 ด าเนินโครงการ Food Innopolis Innovation Contest เป็นเวทีประกวดโครงการนวัตกรรม
อาหาร ในระดับนักศึกษาปริญญาตรี (รุ่น Light Weight) และระดับบุคคลทั่วไป (รุ่น Heavy 
Weight) ภายใต้หัวข้อ “Local Ingredient” และ “Future Protein Innovation” โดยก่อน
เปิดรับโครงการเข้าประกวดได้จัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น (Boot Camp) จ านวน ๔ ครั้ง 
ทั่วประเทศ ให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการกว่า ๑,๐๐๐ คน เพ่ือน ากระบวนการความคิด 
เชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารส่งโครงการเข้าประกวด ซึ่งในแต่ละปีมีโครงการที่น่าสนใจจากทั้งสองรุ่นส่งเข้าประกวด
กว่า ๗๐ โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครโครงการจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และ
คัดเลือกโครงการเข้าสู่รอบตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป 

(๓) ผู้ประกอบการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Tenants @TSP and FI Network) 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๓๑ ราย 
และในพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย จ านวน ๑๔ ราย นอกจากนี้มีผู้ประกอบการ SMEs (ใหม่) ที่เข้ามา
ด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food 
Lab: FFL) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๑๗ ราย (เป้าหมาย ๑๐ ราย) 

(๔) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (FI Network) ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการด าเนินงานให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ดังรูปที่ ๑๒ 
เพ่ือบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือ
ดึงขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญหลักของแต่ละหน่วยงานมาตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร 
ซึ่ งเป็นการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารระดับโลกได้อย่ างแท้จริง  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินงานการขยาย Food Innopolis สู่ภูมิภาค ได้แก่ การจัดท า
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเครือข่ายแต่ละแห่ง การจัดท าฐานข้อมูลของข้อมูลโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร 
และบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร รวมถึงการจัดตั้งหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ และปรับปรุงโรงงานต้นแบบและ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
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รูปที่ ๑๒ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (FI Network)  

CMU : High-Value Ingredients & Food Pilot Plant

MJU : Organic Food & Gastronomy, and Food Makerspace

MFU : Tea & Coffee Innovation

NU : Herbal Innovation & Food Pilot Plant (HPP)

KKU : Functional Ingredients

SUT : Animal Meat Product, Fruit & Vegetable, 

and Functional Food 

UBU : High Value Added Local Food

PSU : Smart & Sustainable 

Production for Health 

and Well-being, and

Seafood & Halal Food

KU : Food Pilot Plants (R&D, Scaling Up, GMP)

CU : Dairy Innovation

KMUTT : Solution on Innovative Automation and

New Technology of Food Processing for SMEs

MU : Nutritional and Functional Foods

TU : Sensory & Food Pilot Plant

KMUTL : Food Processing

UTCC : Beverage

TISTR : Food Innovation Service Plant (GMP)

TINT : Radiation and Isotope Technology

for Food Quality and Safety 

FI Network & 

Specialization

H e a d q u a r t e r  
@ Thailand Science Park

o One-Stop Service Center

o Future Food Lab

(for SMEs & Startups)

o STI Infrastructure for

Private Sector RDI Center

o Comprehensive Food Innovation

Service Platforms
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๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย รวมทั้งสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
ในอนาคต โดยอาศัยกลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ที่จ าเป็นและมีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด 
วทน. ของครู รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และ
การสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของ
ต่างประเทศ โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา 
วทน. ที่จ าเป็นและมีความต้องการในอนาคต รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากรท างานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือตอบโจทย์
อุตสาหกรรมและประเทศ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา  
(ใหม-่ต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) จ านวน ๕๒๑ คน (รูปที่ ๑๓) ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) 
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทักษะ
วิศวกรรมอาหาร (FEPs) และโครงการ Thailand Alliances of Institutions of Science and Technology-
Japan Advanced Institutes of Science and Technology (TAIST-JAIST) จากการด า เนินงานที่ ผ่ านมา 
(๒๕๖๐-๒๕๖๑) มีบุคลากรจบการศึกษาทั้งสิ้น ๓๓๘ คน โดยมีบุคลากรที่ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๒๗๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรที่จบการศึกษา และยังสนับสนุนและดึงดูด
นักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พนักงาน
หรือพนักงานโครงการ สวทช. เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติรวม ๔๓๗ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย 
๓๖ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๕๖ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๓๔๕ คน 
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รปูท่ี ๑๓ จ านวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ สวทช. รวมทั้ง

ดึงดูดนักวิจัยไทยที่ท างานในต่างประเทศให้กลับมาท างานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านกลไกทุน
นักวิจัยเยี่ยมเยือน (Visiting Professors) โดยสนับสนุนนักวิจัยที่มีความช านาญในสาขาที่ต้องการในพ้ืนที่ EEC 
ปัจจุบันสนับสนุนทุนนักวิจัยเยี่ยมเยือนแล้ว จ านวน ๑๒ คน และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) 
โดยพิจารณาจากนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศที่จบการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี และให้ความส าคัญกับนักวิจัย 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ิมก าลังคนให้กับพื้นที่ EEC ต่อไป
ในอนาคต ปัจจุบันสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแล้ว จ านวน ๒๘ คน 
 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๖๘ ครั้ง มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม ๕,๘๐๐ คน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enrichment Program) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาท าโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ 
สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยของต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาท ิ
  

JSTP
63

YSTP 
51

TGIST
223

TAIST 
145

FEPs
28

TAIST-JAIST
11
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 กิจกรรม “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน นวัตกรรมเพื่อการเกษตร” ฝ่ายวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอนนวัตกรรม
เพ่ือการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๒๐ คน จากโรงเรียน
โยธินบูรณะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science:  
สนุกวิทย์  พลังคิด เ พ่ืออนาคต เ พ่ือจุดประกายความรู้น วัตกรรมที่ เกี่ ยวกับการเกษตร  
ผ่านเทคโนโลยีและความรู้ของนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร โดยให้นักเรียนได้รู้จักกับ
โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) อิทธิพลของแสงเทียมกับการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทดลองปลูก
ผักต้นอ่อนหรือไมโครกรีนที่สามารถปลูกรัปทานเองได้ง่าย รวมทั้งเรียนรู้การต่อวงจรโมดูลแอลอีดี 
และประกอบกล่องปลูก เพ่ือให้ทราบถึงชนิดของแสง สี และความเข้มแสงที่ต่างกันว่ามีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 

  
 

 การแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019” สวทช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานพันธมิตร ด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่
การเป็นนวัตกร ส าหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ EEC เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ EEC ให้มีความเชี่ยวชาญในการ Coding และ IoT (Internet of Things) 
และเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรมืออาชีพที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต 
สวทช. จึงได้น าบอร์ด KidBright มาพัฒนาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าไปพัฒนาเป็นโครงงานระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Coding และ IoT โดยจัดการแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019” ภายใต้
หัวข้อ Smart Farm, Smart Home, Smart Factory เฟ้นหาที่สุดของนวัตกรมืออาชีพอาชีวศึกษาที่
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ประยุกต์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ผ่านการสร้างจินตนาการด้วยบอร์ด KidBright ในการสร้าง
โครงงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาใน
พ้ืนที่ EEC ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยทีมผู้แข่งขัน 
ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา จ านวน ๒๐ ทีม เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอด 
๓๘ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
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๔. ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร 

สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตราก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๒๕๐ คน อัตราก าลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจ านวนเริ่มต้นหลักร้อยคน เป็นหลักพัน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๐๙ คน ดังรูปที่ ๑๔ 

 
รูปที่ ๑๔ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จ านวน ๒,๐๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๖ ต่อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน 
๙๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๔ ต่อบุคลากรทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายที่ไม่ใช่สายวิจัย
และวิชาการเท่ากับ ๒.๒๕ : ๑ ดังรูปที่ ๑๕ 
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รปูท่ี ๑๕ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มต าแหน่ง 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๖ อัตราก าลังคนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๒%

๔๔%

๓๔%

ปริญญาเอก

๖๗๖ คนปริญญาตรี

และต ่ากว่า

๑,๐๑๔ คน

ปริญญาโท 

๑,๓๑๙ คน 
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นอกจากนี ้หากจ าแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว่า 
สวทช. มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๘๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๗ 

 
รูปที่ ๑๗ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ส าหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เท่ากับ ๓.๔๖ ดังรูปที่ ๑๘ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓.๕๕) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว่า turnover rate ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงร้อยละ ๐.๐๙ 

 
รูปที่ ๑๘ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ 

๑๐%

๙๐%

๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓
๓,๐๐๙

๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔

๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐

๖.๓๘
๕.๖๕

๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๕๕ ๓.๔๖

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

จ านวนบุคลากรแต่ละปี (คน) จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนักงานโครงการ 

๒๘๗ คน 

พนักงาน 

๒,๗๒๒ คน 
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ภาคผนวก  
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ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จ านวน ๕๔๔ ฉบับ 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๑ 
3 Biotech Expression of a leptospiral leucine-rich repeat protein using a food-grade vector 

in Lactobacillus plantarum, as a strategy for vaccine delivery ๑.๗๙ 

๒ 

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

Interactive Search or Sequential Browsing? A Detailed Analysis of the Video 
Browser Showdown 2018 ๒.๐๒ 

๓ 
ACS Applied Materials & Interfaces Dual Promotional Effects of TiO2 Decorated Acid-Treated MnOx Octahedral 

Molecular Sieve Catalysts for Alkali-Resistant Reduction of NOx ๘.๑๐ 

๔ ACS Applied Materials & Interfaces Optics of Perovskite Solar Cell Front Contacts ๘.๑๐ 

๕ 
ACS Applied Materials & Interfaces Self-Assembled Three Dimensional Bi2Te3 Nanowire-PEDOT:PSS Hybrid Nanofilm 

Network for Ubiquitous Thermoelectrics ๘.๑๐ 

๖ 
ACS Applied Materials & Interfaces Cyclomatrix Polyphosphazene Porous Networks with J-Aggregated 

Multiphthalocyanine Arrays for Dual-Modality Near-Infrared Photosensitizers ๘.๑๐ 

๗ 
ACS Medicinal Chemistry Letters Hybrid Inhibitors of Malarial Dihydrofolate Reductase with Dual Binding Modes 

That Can Forestall Resistance ๓.๗๙ 

๘ 
Acta Chiropterologica Large dietary niche overlap of sympatric open-space foraging bats revealed by 

carbon and nitrogen stable isotopes. ๑.๑๐ 

๙ 
Acta Oceanologica Sinica Monitoring of coral communities in the inner Gulf of Thailand influenced by the 

elevated seawater temperature and flooding ๐.๗๐ 

๑๐ 
Acta Oceanologica Sinica Diseases and compromised health states of massive Porites spp. in the Gulf of 

Thailand and the Andaman Sea ๐.๗๓ 

๑๑ 
Acta Tropica Proteomes of the female salivary glands of Simulium nigrogilvum and Simulium 

nodosum, the main human-biting black flies in Thailand ๒.๕๑ 

๑๒ 
Advances in Materials Science and 
Engineering 

Development of Multifunctional Film for Greenhouse Applications in Tropical 
Regions ๑.๔๐ 

๑๓ Agriculture and Natural Resources Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in Thailand ๐.๐๘ 

๑๔ 
Agronomy Seasonal Variation in Diurnal Photosynthesis and Chlorophyll Fluorescence of 

Four Genotypes of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Under Irrigation 
Conditions in a Tropical Savanna Climate 

๒.๒๖ 

๑๕ 
Agronomy Journal  Seasonal Variation in Starch Accumulation and Starch Granule Size in Cassava 

Genotypes in a Tropical Savanna Climate ๑.๙๐ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๑๖ 
Agronomy Journal  Diurnal and seasonal variations in the photosynthetic performance and 

chlorophyll fluorescence of cassava ‘Rayong 9’ under irrigated and rainfed 
conditions 

๑.๙๐ 

๑๗ 
Agronomy Journal  The Impact of Seasonal Environments in a Tropical Savanna Climate on Forking, 

Leaf Area Index, and Biomass of Cassava Genotypes ๑.๙๐ 

๑๘ 
Agronomy-Basel Exogenous foliar application of glycine betaine to alleviate water deficit 

tolerance in two indica rice genotypes under greenhouse conditions ๑.๔๒ 

๑๙ 
Algal Research-Biomass Biofuels and 
Bioproducts 

Magnetic–cationic cassava starch composite for harvesting Chlorella sp. 
TISTR8236 ๓.๗๕ 

๒๐ Allergy Effect of tacrolimus on skin microbiome in atopic dermatitis ๖.๗๗ 

๒๑ 
AMB Express Systematic improvement of isobutanol production from D-xylose in engineered 

Saccharomyces cerevisiae 
๒.๒๓ 

๒๒ 

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

Precision medicine in Thailand 

๕.๖๘ 

๒๓ American Journal of Primatology Slow loris density in a fragmented, disturbed dry forest, north-east Thailand ๒.๒๙ 

๒๔ 
Anaerobe Wastewater biofilm formation on self-assembled monolayer surfaces using 

elastomeric flow cells 
๒.๗๐ 

๒๕ 
Analyst Ultrasensitive detection of lung cancer-associated miRNAs by multiple primer-

mediated rolling circle amplification coupled with a graphene oxide 
fluorescence-based (MPRCA-GO) sensor 

๓.๘๖ 

๒๖ 
Analytical Biochemistry Rolling circle amplification and graphene-based sensor-on-a-chip for sensitive 

detection of serum circulating miRNAs ๓.๒๙ 

๒๗ 
Analytical Methods Visual colorimetric sensing system based on the self-assembly of gold nanorods 

and graphene oxide for heparin detection using a polycationic polymer as a 
molecular probe 

๒.๐๗ 

๒๘ 

Animal Nutrition and Feed 
Technology 

Effect of Fermented Total Mixed Rations Differing in Methane Production 
Potential on Milk Production, Methane Emission, Ruminal Fermentation, 
Digestibility and Performance of Lactating Dairy Cows in Thailand 

๐.๓๑ 

๒๙ 
Ann Allergy Asthma Immunol Concordance of skin prick test and serum-specific IgE to locally produced 

component-resolved diagnostics for cockroach allergy - 

๓๐ 
Annals of Microbiology Acetobacter sacchari sp. nov., for a plant growth-promoting acetic acid 

bacterium isolated in Vietnam 
๑.๔๓ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๓๑ 
Applied Catalysis A: General Simultaneous activation of copper mixed metal oxide catalysts in alcohols for 

gamma-valerolactone production from methyl levulinate ๔.๕๒ 

๓๒ 
Applied Catalysis B: Environmental Methane dry reforming over boron nitride interface-confined and LDHs-derived 

Ni catalysts 
๑๑.๗๐ 

๓๓ 
Applied Engineering in Agriculture Mobile-device Based Image Processing for Rice Brown Planthopper Classification 

and Outbreak Monitoring 
๐.๕๐ 

๓๔ 
Applied Microbiology and 
Biotechnology 

Identification and evaluation of novel anchoring proteins for cell surface display 
on Saccharomyces cerevisiae ๓.๓๔ 

๓๕ 
Applied Physics A: Materials Science 
and Processing 

Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO2 and Cu-
grafted TiO2 in the presence of visible light illumination ๑.๗๘ 

๓๖ 
Applied Physics Express Enhancing violet photoluminescence of 2D perovskite thin films via swift cation 

doping and grain size reduction ๒.๗๗ 

๓๗ Applied Sciences Separation of Cenospheres from Lignite Fly Ash Using Acetone–Water Mixture ๒.๒๒ 

๓๘ 
Applied Surface Science High performance coin-cell and pouch-cell supercapacitors based on nitrogen-

doped reduced graphene oxide electrodes with phenylenediamine-mediated 
organic electrolyte 

๕.๑๖ 

๓๙ 
Applied Surface Science Catalytic roles of Sm2O3 dopants on ethylene oxide sensing mechanisms of 

flame-made SnO2 nanoparticles ๔.๔๔ 

๔๐ 
Applied Surface Science Roles of catalytic PtO2 nanoparticles on nitric oxide sensing mechanisms of 

flame-made SnO2 nanoparticles ๔.๔๔ 

๔๑ 
Applied Surface Science A MnN4 moiety embedded graphene as a magnetic gas sensor for CO detection: 

A first principle study 
๕.๑๖ 

๔๒ 
Applied Surface Science Spectroscopic study on amorphous tantalum oxynitride thin films prepared by 

reactive gas-timing RF magnetron sputtering ๕.๑๖ 

๔๓ 
Applied Thermal Engineering Performance and emission assessment of optimally blended biodiesel-diesel-

ethanol in diesel engine generator ๔.๐๓ 

๔๔ 
Aquaculture Evidence that the whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei is refractory 

to infection by Penaeus monodon nudivirus (PmNV), also known as MBV ๒.๗๑ 

๔๕ 
Aquaculture Natural occurrence of edwardsiellosis caused by Edwardsiella ictaluri in farmed 

hybrid red tilapia (Oreochromis sp.) in Southeast Asia ๒.๗๑ 

๔๖ Aquaculture Viral infections in tilapines: More than just tilapia lake virus ๒.๗๑ 

๔๗ 
Aquaculture Bifunctional clove oil nanoparticles for anesthesia and anti-bacterial activity in 

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) ๒.๗๑ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๔๘ 
Aquaculture Colorimetric Detection of Scale Drop Disease Virus in Asian Sea Bass using Loop- 

Mediated Isothermal Amplification with Xylenol Orange ๓.๐๒ 

๔๙ 

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

๓.๐๒ 

๕๐ Aquaculture Tilapia lake virus (TiLV) from Peru is genetically close to the Israeli isolates ๓.๐๒ 

๕๑ 
Aquaculture Ginger and its component shogaol inhibit Vibrio biofilm formation in vitro and 

orally protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) ๓.๐๒ 

๕๒ 
Aquaculture Potential application of CRISPR-Cas12a fluorescence assay coupled with rapid 

nucleic acid amplification for detection of white spot syndrome virus in shrimp ๓.๐๒ 

๕๓ 
Aquaculture International Retrospective diagnosis of archived marine fish experienced unexplained 

mortality reveals dual infections of Nocardia seriolae and Streptococcus iniae ๑.๔๖ 

๕๔ 
Aquaculture Research Asexual propagation of the soft corals Sinularia sp., Cladiella sp. and 

Sarcophyton sp. (Octocorallia: Alcyonacea) using different methods of 
attachment in a recirculating seawater system 

๑.๕๐ 

๕๕ 
Arc Oral Biol Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands impaired 

by obese-insulin resistance - 

๕๖ Arc Oral Biol Reduced heart rate variability and increased saliva cortisol in patients with TMD ๑.๗๓ 

๕๗ 
Archives of Biochemistry and 
Biophysics 

Crystal structure of Plasmodium falciparum adenosine deaminase reveals a 
novel binding pocket for inosine ๓.๕๖ 

๕๘ 
Archives of Oral Biology Salivary and serum cystatin SA levels in patients with type 2 diabetes mellitus or 

diabetic nephropathy 
๑.๖๖ 

๕๙ 
Archives of Virology Genomic characterization and pathogenicity of porcine deltacoronavirus strain 

CHN-HG-2017 from China 
๒.๑๖ 

๖๐ 
Archives of Virology Proteomic analysis of monkey kidney LLC-MK2 cells infected with a Thai strain 

Zika virus 
๒.๒๖ 

๖๑ 
Asian Biomedicine Bioactivity of a sol–gel-derived hydroxyapatite coating on titanium implants in 

vitro and in vivo 
๐.๒๑ 

๖๒ 
Asian Biomedicine Development of a point-of-care test to detect Hepatitis B virus DNA threshold 

relevant for treatment indication ๐.๒๐ 

๖๓ 
Asian Biomedicine Proteomics study of the antifibrotic effects of α-mangostin in a rat model of 

renal fibrosis 
๐.๒๐ 



๑๔๐ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๖๔ 
Asian Journal of Scientific Research Influence of Chain Extension on Thermal and Mechanical Properties of Injection-

molded Poly(L-lactide)-b-poly(ethylene Glycol)-b-poly(L-lactide) Bioplastic - 

๖๕ 
Asian Pacific Journal of Allergy and 
Immunology 

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

๑.๗๕ 

๖๖ 
Asian Pacific Journal of Tropical 
Medicine 

High resolution melting real-time PCR detect and identify filarial parasites in 
domestic cats ๑.๗๗ 

๖๗ 
Asian-Australasian Journal of Animal 
Sciences 

Effects of dietary supplementation with different level and molecular weight of 

fungal β-glucan on performances, health and meat quality in broilers ๑.๒๔ 

๖๘ 
Basic Research in Cardiology Vagus nerve stimulation exerts cardioprotection against myocardial 

ischemia/reperfusion injury predominantly through its efferent vagal fibers ๖.๐๑ 

๖๙ 
Biochemical and Biophysical Research 
Communications 

Lipid phase influences the binding of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin on 
model lipid membranes ๒.๗๑ 

๗๐ 
Biochemical and Biophysical Research 
Communications 

Regulation of periostin expression by Notch signaling in hepatocytes and liver 
cancer cell lines. ๒.๕๖ 

๗๑ 
Biochemical Pharmacology A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of 

secretory diarrheas 
๔.๒๔ 

๗๒ 
Biochim Biophys Acta Renal outcomes with sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, 

dapagliflozin, in obese insulin-resistant model - 

๗๓ 
Biochimica Et Biophysica Acta-
Proteins and Proteomics 

Analysis of cellular proteome changes in response to ZIKV NS2B-NS3 protease 
expression ๒.๕๔ 

๗๔ 
Biologia Paclobutrazol mitigates salt stress in indica rice seedlings by enhancing 

glutathione metabolism and glyoxalase system ๐.๗๐ 

๗๕ 
Biomacromolecules Enzyme-Immobilized Chitosan Nanoparticles as Environmentally Friendly and 

Highly Effective Antimicrobial Agents ๕.๗๔ 

๗๖ 
BioMed Research International Genome-Wide Identification of Putative MicroRNAs in Cassava (Manihot 

esculenta Crantz) and Their Functional Landscape in Cellular Regulation ๒.๒๐ 

๗๗ 
Biomedicine & Pharmacotherapy The effects of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors on lipid 

metabolism and cardiovascular function ๒.๓๓ 

๗๘ Biomedicine & Pharmacotherapy FGF21 and DPP-4 inhibitor equally prevents cognitive decline in obese rats ๒.๓๓ 

๗๙ 
Biomedicine and Pharmacotherapy Green tea extract modulates oxidative tissue injury in beta-thalassemic mice by 

chelation of redox iron and inhibition of lipid peroxidation ๓.๗๔ 

๘๐ Biomedicine&Pharmacotherapy; A proteomic analysis of the anti-dengue virus activity of andrographolide ๓.๗๔ 



๑๔๑ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๘๑ 
Biomolecules Serum Apurinic/Apyrimidinic Endodeoxyribonuclease 1 (APEX1) Level as a 

Potential Biomarker of Cholangiocarcinoma ๔.๖๙ 

๘๒ Biomolecules Cytochalasans Act as Inhibitors of Biofilm Formation of Staphylococcus aureus ๔.๖๙ 

๘๓ 
Biomolecules Crinamine Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation, Migration, and 

Angiogenesis in Cervical Cancer SiHa Cells ๔.๖๙ 

๘๔ 
Biomolecules The effect of cytochalasans on the actin cytoskeleton of eukaryotic cells and 

preliminary structure–activity relationships ๔.๖๙ 

๘๕ 
Bioorganic & Medicinal Chemistry 
journal homepage: 

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

๘๖ 
Bioresource Technology Evaluation of combined semi-humid chemo-mechanical pretreatment of 

lignocellulosic biomass in energy efficiency and waste generation ๖.๖๗ 

๘๗ 
BioResources The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of cellulose 

nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) bark ๑.๒๐ 

๘๘ 
Biosci Rep Increased sympathovagal imbalance evaluated by heart rate variability is 

associated with decreased cardiac-T2* MRI and left function in transfusion-
dependent thalassemia patients 

- 

๘๙ 
Biosensors and Bioelectronics Point-of-Care Rapid Detection of Vibrio parahaemolyticus in Seafood using Loop-

Mediated Isothermal Amplification and Graphene-based Screen-Printed 
Electrochemical Sensor 

๘.๑๗ 

๙๐ 
Biotechnology and Applied 
Biochemistry 

Photostable methylene blue‐loaded silica particles used as label for 
immunosorbent assay of Salmonella Typhimurium ๑.๕๖ 

๙๑ 
BMC Biochemistry Application of WST-8 based colorimetric NAD(P)H detection for quantitative 

dehydrogenase assays 
๑.๓๔ 

๙๒ 
BMC Genetics Subcongenic analysis of a quantitative trait locus affecting body weight and 

glucose metabolism in zinc transporter 7 (znt7)- knockout mice ๒.๕๕ 

๙๓ 
BMC Infectious Diseases Comparative effectiveness of anti-viral drugs with dual activity for treating 

hepatitis B and HIV co-infected patients: a network meta-analysis ๒.๖๙ 

๙๔ 
BMC Microbiology Shotgun metagenomic sequencing from Manao-Pee cave, Thailand, reveals 

insight into the microbial community structure and its metabolic potential ๓.๒๙ 

๙๕ 
BMC Veterinary Research Antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from diseased pigs, 

asymptomatic pigs, and human patients in Thailand ๑.๗๙ 

๙๖ 
Brazilian Journal of Poultry Science Comparison of Physicochemical and Functional Properties of Chicken and Duck 

Egg Albumens 
๐.๔๖ 



๑๔๒ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๙๗ 
Bulletin of the Chemical Society of 
Japan 

Layered Titanates (Na2Ti3O7 and Cs2Ti5O11) as Very High Capacity Adsorbents of 
Cadmium(II) ๓.๕๓ 

๙๘ 
Bulletin of the Chemical Society of 
Japan 

Hydrophilic Internal Pore and Hydrophobic Particle Surface of Organically 
Modified Mesoporous Silica Particle to Host Photochromic Molecules ๓.๕๓ 

๙๙ 
Bulletin of the Chemical Society of 
Japan 

The Improved Stability of Molecular Guests by the Confinement into 
Nanospaces ๓.๕๓ 

๑๐๐ 
Canadian Journal of Diabetes Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor vildagliptin improves trabecular bone mineral 

density and microstructure in obese-insulin-resistant rats ๒.๕๑ 

๑๐๑ 
Cancer Genetic Aberration Analysis in Thai Colorectal Adenoma and Early-Stage 

Adenocarcinoma Patients by Whole-Exome Sequencing ๖.๑๐ 

๑๐๒ 
Cardiovascular Diabetology Potential mechanisms responsible for cardioprotective effects of sodium-glucose 

co-transporter 2 inhibitors ๔.๕๓ 

๑๐๓ 
Catalysis Science & Technology Role of Sn promoter in Ni/Al2 O3 catalyst for the deoxygenation of stearic acid 

and coke formation: Experimental and theoretical studies ๕.๓๗ 

๑๐๔ 
Catalysts Catalytic Behaviors of Supported Cu, Ni, and Co Phosphide Catalysts for 

Deoxygenation of Oleic Acid 
๓.๔๔ 

๑๐๕ 
Cell Calcium Effects of iron chelator deferiprone and T-type calcium channel blocker 

efonidipine on cardiac function and Ca2+ regulation in iron-overloaded 
thalassemic mice 

๓.๗๒ 

๑๐๖ Cellular and Molecular Life Sciences Roles of melatonin and its receptors in cardiac ischemia-reperfusion injury ๕.๖๙ 

๑๐๗ 
Cement and Concrete Composites Water resistant blended cements containing flue-gas desulfurization gypsum, 

Portland cement and fly ash for structural applications ๕.๑๗ 

๑๐๘ 
Ceramics International Significantly enhanced dielectric permittivity and suppressed dielectric loss in 

Na1/2Bi1/2Cu3Ti4O12/poly(vinylidene fluoride) nanocomposites ๓.๔๕ 

๑๐๙ 
Chembiochem Identification of a Hotspot Residue for Improving the Thermostability of a Flavin-

Dependent Monooxygenase ๒.๕๙ 

๑๑๐ 
ChemCatChem Lewis Acid Catalysis of Nb2O5 for Reactions of Carboxylic Acid Derivatives in the 

Presence of Basic Inhibitors ๔.๖๗ 

๑๑๑ 
Chemical Engineering and Processing Performance comparison of different membrane reactors for combined 

methanol synthesis and biogas upgrading ๒.๘๓ 

๑๑๒ 
Chemical Engineering Journal Understanding the role of Ru dopant on selective catalytic reduction of NO with 

NH3 over Ru-doped CeO2 catalyst ๘.๓๖ 



๑๔๓ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๑๑๓ 
Chemical Engineering Journal Insight into the ultrasonication of graphene oxide with strong changes in its 

properties and performance for adsorption applications ๘.๓๖ 

๑๑๔ 
Chemical Engineering Journal Promotional effects of Fe on manganese oxide octahedral molecular sieves for 

alkali-resistant catalytic reduction of NOx: XAFS and in situ DRIFTs study ๘.๓๖ 

๑๑๕ 
Chemistry Letters Natural Colorimetric Sensor from Sappanwood for Turn-on Selective Fe2+ 

Detection in Aqueous Media and Its Application in Water and Pharmaceutical 
Samples 

๑.๔๙ 

๑๑๖ 
Chemistry of Materials Control of a Dual-Cross-Linked Boron Nitride Framework and the Optimized 

Design of the Thermal Conductive Network for Its Thermoresponsive Polymeric 
Composites 

๑๐.๑๖ 

๑๑๗ 
ChemistrySelect Ni-based Catalysts for Hydrogen Production from Ammonia Decomposition: 

Effect of Dopants and Urine Application ๑.๕๑ 

๑๑๘ 
ChemNanoMat Enhancing High Humidity Stability of Quasi-2D Perovskite Thin Films through 

Mixed Cation Doping and Solvent Engineering ๓.๑๗ 

๑๑๙ Chemosphere Structure, dissolution, and plant uptake of ferrous/zinc phosphates ๕.๑๑ 

๑๒๐ 
Chemosphere Effect of hydraulic retention time on micropollutant biodegradation in activated 

sludge system augmented with acclimatized sludge treating low-micropollutants 
wastewater 

๕.๑๑ 

๑๒๑ 
Chiang Mai Journal of Science Development of Polymorphic Microsatellites in White Scar Oyster Crassostrea 

belcheri 
๐.๔๑ 

๑๒๒ Chiang Mai Journal of Science Identifying a DELLA Gene as a Height Controlling Gene in Oil Palm ๐.๔๑ 

๑๒๓ 
Chiang Mai Journal of Science Development of aromatic glutinous rice for rainfed lowland areas by marker 

assisted selection 
๐.๔๑ 

๑๒๔ 
Chiang Mai Journal of Science Superior Properties and Structural Analysis of Geopolymer Synthesized from Red 

Clay 
๐.๓๔ 

๑๒๕ Clinical Genetics ADAMTSL1 and mandibular prognathism ๓.๕๑ 

๑๒๖ 
Clinical Interventions in Aging A Game-based Neurofeedback Training System to Enhance Cognitive 

Performance in Healthy Elderly subjects and in Patients with Amnestic Mild 
Cognitive Impairment. 

๒.๕๑ 

๑๒๗ 
Clinical Science Probiotic Lactobacillus paracasei HII01 protects rats against obese-insulin 

resistance-induced kidney injury and impaired renal organic anion transporter 3 
(Oat3) function 

๕.๐๐ 

๑๒๘ 
Clinical Science Differential temporal inhibition of mitochondrial fission by Mdivi-1 exerts 

effective cardioprotection in cardiac ischemia/reperfusion injury ๕.๐๐ 



๑๔๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๑๒๙ 
Colloid and Interface Science 
Communications 

Importance of solvent singularity on the formation of highly uniform hexagonal 
close packed (HCP) colloidal monolayers during spin coating ๑.๘๗ 

๑๓๐ 

Colloids and Surfaces A-
Physicochemical and Engineering 
Aspects 

Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-
stabilized Hevea latex during the first twelve days of storage ๓.๑๓ 

๑๓๑ 
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces PMMA Particles Coated with Chitosan-Silver Nanoparticles as a Dual Antibacterial 

Modifier for Natural Rubber Latex Films ๔.๐๐ 

๑๓๒ Coloration Technology Polydopamine-coated silk yarn for improving the light fastness of natural dyes ๑.๒๔ 

๑๓๓ 
Coloration Technology A kinetic and thermodynamic study of lac dye adsorption on silk yarn coated 

with microcrystalline chitosan ๑.๒๔ 

๑๓๔ 
Computational Biology and Chemistry The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual 

tripeptide-constructing library ๑.๕๘ 

๑๓๕ 
Computer Physics Communications Shift/collapse on neighbor list (SC-NBL): Fast evaluation of dynamic many-body 

potentials in molecular dynamics simulations ๓.๗๕ 

๑๓๖ 
Computers & Chemical Engineering Integration of the Biorefinery Concept for the Development of Sustainable 

Processes for Pulp and Paper Industry - 

๑๓๗ 
Condor Nesting near road edges improves nest success and post-fledging survival of 

White-rumped Shamas (Copsychus malabaricus) in northeastern Thailand ๒.๗๒ 

๑๓๘ 
Construction and Building Materials Reaction mechanisms of calcined kaolin processing waste-based Reaction 

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

๔.๐๕ 

๑๓๙ 
Corrosion Characterization of Rust Formed on Structural Carbon and Weathering Steels 

Exposed to Tropical Climate of Thailand ๑.๘๗ 

๑๔๐ 
Crop Protection Occurrence and distribution of begomoviruses infecting tomatoes, peppers and 

cucurbits in Thailand 
๒.๑๗ 

๑๔๑ Crop Science Cassava Growth Analysis of Production during the Off-Season of Paddy Rice ๑.๖๔ 

๑๔๒ 
Crustaceana Reproductive status and burrow characteristics of females of the fiddler crab 

Tubuca rosea (Tweedie, 1937) (Brachyura, Ocypodidae) in southern Thailand ๐.๕๒ 

๑๔๓ 
Current Applied Physics Oblique angle deposition of nanocolumnar TiZrN films via reactive magnetron 

co-sputtering technique: The influence of the Zr target powers ๒.๐๑ 

๑๔๔ 
Current Microbiology Tyrosine-776 of Vip3Aa64 from Bacillus thuringiensis is Important for Retained 

Larvicidal Activity During High-Temperature Storage ๑.๓๗ 



๑๔๕ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
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๑๔๕ 
Current Microbiology Biosurfactant-Producing Capability and Prediction of Functional Genes 

Potentially Beneficial to Microbial Enhanced Oil Recovery in Indigenous Bacterial 
Communities of an Onshore Oil Reservoir 

๑.๖๐ 

๑๔๖ Current Opinion in Food Science Metabolomics for rice quality and traceability: feasibility and future aspects ๓.๘๓ 

๑๔๗ 
Current Topics in Medicinal Chemistry Recent Progress in the Development of HIV-1 Entry Inhibitors: From Small 

Molecules to Potent Anti-HIV Agents ๓.๔๔ 

๑๔๘ 
Dermatologic Surgery Efficacy of 1,550-nm Erbium-Glass Fractional Laser Treatment and Its Effect on 

the Expression of Insulin-Like Growth Factor 1 and Wnt/?-Catenin in 
Androgenetic Alopecia. 

๑.๙๔ 

๑๔๙ 
Desalination and Water Treatment Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent 

treating landfill leachate treatment under various pH conditions ๑.๓๘ 

๑๕๐ 
Desalination and Water Treatment Using Cyperus alternifolius for treating ink factory wastewater: effect of microbial 

communities in the system ๑.๒๓ 

๑๕๑ 

Developmental and Comparative 
Immunology 

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

๓.๑๒ 

๑๕๒ 
Developmental and Comparative 
Immunology 

Mendelian inheritance of endogenous viral elements (EVE) of white spot 
syndrome virus (WSSV) in shrimp ๓.๑๒ 

๑๕๓ 
Developmental and Comparative 
Immunology 

Heat shock protein 70 from Litopenaeus vannamei (LvHSP70) is involved in the 
innate immune response against white spot syndrome virus (WSSV) infection ๓.๑๒ 

๑๕๔ 
Diabetes and Vascular Disease 
Research 

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

๑๕๕ 
Diabetes, Obesity and Metabolism Dapagliflozin, a SGLT2 inhibitor, slows the progression of renal complications 

through the suppression of renal inflammation, ER stress, and apoptosis in pre-
diabetic rats 

๖.๒๐ 

๑๕๖ 
Diamond and Related Materials Divergent mechanisms for thermal reduction of graphene oxide and their highly 

different ion affinities 
๒.๒๓ 

๑๕๗ 
EBioMedicine Possible roles of mitochondrial dynamics and the effects of pharmacological 

interventions in chemoresistant ovarian cancer ๖.๑๘ 

๑๕๘ 
Ecological Research High macrophyte canopy complexity enhances sediment retention and carbon 

storage in coastal vegetation meadows at Tangkhen Bay, Phuket, Southern 
Thailand 

๑.๕๓ 

๑๕๙ 
Ecological Research The contribution of allochthonous and autochthonous materials to organic 

carbon in coastal sediment: a case study from Thangken bay, Phuket, Thailand ๑.๕๓ 



๑๔๖ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๑๖๐ 
Electroanalysis Glycated albumin measurement using an electrochemical aptasensor for 

screening and monitoring of diabetes mellitus ๒.๘๕ 

๑๖๑ 
Electrochimica Acta Sulfur diffusion of hydrogen sulfide contaminants to cathode in a micro-tubular 

solid oxide fuel cell 
๕.๑๒ 

๑๖๒ 
Endocr Connect Comparisons of the oxidative stress biomarkers level in GDM and non-GDM 

among Thai-population: Cohort study - 

๑๖๓ 
Energy Conversion and Management Multi-objective optimization of sorption enhanced steam biomass gasification 

with solid oxide fuel cell 
๖.๓๘ 

๑๖๔ 
Energy Conversion and Management Assessment of heat-to-power ratio in a bio-oil sorption enhanced steam 

reforming and solid oxide fuel cell system ๖.๓๘ 

๑๖๕ 
Energy Policy Challenges and pitfalls in implementing Thailand's ethanol plan: Integrated 

policy coherence and gap analysis ๔.๐๙ 

๑๖๖ 
Energy Procedia An optimization of the components and operating conditions of a pre-cooling 

system for tubular ice making machines - 

๑๖๗ 
Energy Sources Part A-Recovery 
Utilization and Environmental Effects 

Oxidation stability of biodiesel fuel produced from Jatropha Curcas L using 
Rancimat and PetroOXY method ๐.๘๙ 

๑๖๘ 
Engineering Failure Analysis Hydrogen assisted cracking of an AISI 321 stainless steel seamless pipe exposed 

to hydrogen-containing hot gas at high pressure ๒.๒๐ 

๑๖๙ Environmental Engineering Science Water–Energy–Food Nexus of Sugarcane Production in Ethiopia ๑.๕๕ 

๑๗๐ 
Environmental Science and Pollution 
Research 

Metagenomic insights into microbial diversity in a groundwater basin impacted 
by a variety of anthropogenic activities ๒.๙๑ 

๑๗๑ 
Equine Veterinary Journal Searching for serum protein markers of equine squamous gastric disease using 

gel electrophoresis and mass spectrometry ๒.๑๒ 

๑๗๒ 
EUR J PHARMACOL Combined iron chelator and T-type calcium channel blocker exerts greater 

efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overload thalassemic 
mice 

๒.๗๓ 

๑๗๓ 
European journal of lipid science and 
technology 

Conjugated Autoxidizable Triene-Based (CAT andApoCAT) Assays: Their Practical 
Application forScreening of Crude Plant Extracts with AntioxidantFunctions in 
Relevant to Oil-in-Water Emulsions 

๒.๒๐ 

๑๗๔ 
European Journal of Pharmacology An agonist of a zinc-sensing receptor GPR39 enhances tight junction assembly in 

intestinal epithelial cells via an AMPK-dependent mechanism ๓.๐๔ 

๑๗๕ Experimental Biology and Medicine Acute toxicity and teratogenicity of α-mangostin in zebrafish embryos ๒.๔๑ 



๑๔๗ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
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๑๗๖ 
Experimental Gerontology Both oophorectomy and obesity impaired solely hippocampal-dependent 

memory via increased hippocampal dysfunction ๓.๓๕ 

๑๗๗ 
Experimental Gerontology Estrogen deprivation aggravates cardiometabolic dysfunction in obese-insulin 

resistant rats through the impairment of cardiac mitochondrial dynamics ๓.๓๕ 

๑๗๘ 
Experimental Gerontology Role of D-galactose-induced brain aging and its potential used for therapeutic 

interventions 
๓.๓๕ 

๑๗๙ 
Experimental Parasitology Anti-infective activities of 11 plants species used in traditional medicine in 

Malaysia 
๑.๗๒ 

๑๘๐ 
Experimental Parasitology Immunome and immune complex-forming components of Brugia malayi 

identified by microfilaremic human sera ๑.๘๒ 

๑๘๑ 
Expert Review of Hematology Diagnosis and treatment of cardiac iron overload in transfusion-dependent 

thalassemia patients 
๒.๔๔ 

๑๘๒ 
Expert Review of Vaccines Measles-vectored vaccine approaches against viral infections: a focus on 

Chikungunya 
๔.๒๗ 

๑๘๓ Expert Systems with Applications Recognition of similar characters using gradient features of discriminative regions ๓.๗๗ 

๑๘๔ 
FEMS Microbiology Letters A novel sucrose-based expression system for heterologous proteins expression 

in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica ๑.๗๔ 

๑๘๕ 
FEMS Microbiology Letters Sucrose-inducible heterologous expression of phytase in high cell density 

cultivation of the thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea 
thermomethanolica 

๑.๗๔ 

๑๘๖ 
FEMS Yeast Research The Suhomyces clade: from single isolate to multiple species to disintegrating 

sex loci 
๒.๖๑ 

๑๘๗ 
FEMS Yeast Research Elucidating cellular mechanisms of Saccharomyces cerevisiae tolerant to 

combined lignocellulosic-derived inhibitors using high-throughput phenotyping 
and multiomics analyses 

๒.๔๖ 

๑๘๘ 
Fibers and Polymers Metal-free Dyeing of Cotton Fabric Using Mangrove Bark Polyphenols via Azoic 

Dyeing 
๑.๓๕ 

๑๘๙ 
Fish and Shellfish Immunology Molecular isolation and characterization of a spätzle gene from Macrobrachium 

rosenbergii 
๓.๑๙ 

๑๙๐ 
Fish and Shellfish Immunology Ethanolic extract of red seaweed Gracilaria fisheri and furanone eradicate Vibrio 

harveyi and Vibrio parahaemolyticus biofilms and ameliorate the bacterial 
infection in shrimp 

๓.๓๐ 

๑๙๑ 
Fish and Shellfish Immunology Cell surface transglutaminase required for nodavirus entry into freshwater prawn 

hemocytes 
๓.๓๐ 

๑๙๒ 
Fish and Shellfish Immunology Effects of Bacillus aryabhattai TBRC8450 on vibriosis resistance and immune 

enhancement in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei ๓.๑๙ 



๑๔๘ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
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๑๙๓ 
Fish and Shellfish Immunology The potential of mucoadhesive polymer in enhancing efficacy of direct 

immersion vaccination against Flavobacterium columnare infection in tilapia ๓.๑๙ 

๑๙๔ 
Fish and Shellfish Immunology The hematopoietic organ of Macrobrachium rosenbergii: Structure, organization 

and immune status 
๓.๓๐ 

๑๙๕ 
Fisheries Research Genetic Diversity of Symbiodiniaceae Associated with Porites lutea and 

Pocillopora damicornis in the Gulf of Thailand Inferred from Nucleotide 
Sequences of Internal Transcribed Spacer-2 

๑.๘๗ 

๑๙๖ 
Fitoterapia Antimicrobial drimane – phthalide derivatives from Hypoxylon fendleri 

BCC32408 
๒.๔๓ 

๑๙๗ 
Fitoterapia Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi Simplicillium 

lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 and PSU-H261 ๒.๔๓ 

๑๙๘ 
Food Chemistry Cold plasma treatment to improve germination and enhance the bioactive 

phytochemical content of germinated brown rice ๕.๔๐ 

๑๙๙ 
Food Control DNA-based bead array technology for simultaneous identification of eleven 

foodborne pathogens in chicken meat ๓.๖๗ 

๒๐๐ 
Food Research International Dynamics of biogenic amines and bacterial communities in a Thai fermented 

pork product Nham 
๓.๕๒ 

๒๐๑ 
Free Rad Biol Med Diacerein alleviates kidney injury through attenuating inflammation and oxidative 

stress in obese insulin-resistant rats - 

๒๐๒ 
Free Rad Res Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in trigeminal 

neuralgia 
- 

๒๐๓ 
Free Rad Res A combination of an iron chelator with an antioxidant exerts greater efficacy on 

cardioprotection than monotherapy in iron-overload thalassemic mice - 

๒๐๔ 
Front Endocrinol Links between obese-induced brain insulin resistance, brain mitochondrial 

dysfunction and dementia 
- 

๒๐๕ 
Frontiers in Cell and Developmental 
Biology 

Immunomodulatory Roles of Cell Cycle Regulators 
๕.๒๑ 

๒๐๖ 
Frontiers in Immunology Penaeus monodon IKKs Participate in Regulation of Cytokine-Like System and 

Antiviral Responses of Innate Immune System ๔.๗๒ 

๒๐๗ 
Frontiers in Immunology A Cytosolic Sensor, PmDDX41, Binds Double Stranded-DNA and Triggers the 

Activation of an Innate Antiviral Response in the Shrimp Penaeus monodon via 
the STING-Dependent Signaling Pathway 

๔.๗๒ 

๒๐๘ 
Frontiers in Marine Science Microbial and Small Eukaryotes Associated With Reefs in the Upper Gulf of 

Thailand 
๓.๐๙ 



๑๔๙ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๐๙ 
Frontiers in Marine Science Spatial and Seasonal Variability of Reef Bacterial Communities in the Upper Gulf 

of Thailand 
๓.๐๙ 

๒๑๐ 
Frontiers in Marine Science Marine Bacterial Diversity in Coastal Sichang Island, the Upper Gulf of Thailand, 

in 2011 Wet Season 
๓.๐๙ 

๒๑๑ 
Frontiers in Marine Science Toward a Coordinated Global Observing System for Seagrasses and Marine 

Macroalgae 
๓.๐๙ 

๒๑๒ 
Frontiers in Microbiology Zymomonas mobilis Biofilm Reactor for Ethanol Production Using Rice Straw 

Hydrolysate Under Continuous and Repeated Batch Processes ๔.๒๖ 

๒๑๓ 
Frontiers in Veterinary Science PEDV and PDCoV pathogenesis: the interplay between host innate immune 

responses and porcine enteric coronaviruses - 

๒๑๔ 
Fuel Development of SO4

2−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 

catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether ๔.๙๑ 

๒๑๕ 
Fuel Combustion and emission characteristics investigation of diesel-ethanol-biodiesel 

blended fuels in a compression-ignition engine and benefit analysis ๕.๑๓ 

๒๑๖ Fungal Diversity An online resource for marine fungi ๑๕.๖๐ 

๒๑๗ 
Gastroenterology 685 – Computer-Assisted Ultrasonographic Image Analysis for Differentiation 

Between Hepatocellular Carcinoma (HCC) and Benign Focal Liver Lesions ๒๐.๗๗ 

๒๑๘ 
Gene Reengineering lipid biosynthetic pathways of Aspergillus oryzae for enhanced 

production of γ-linolenic acid and dihomo-γ-linolenic acid ๒.๕๐ 

๒๑๙ 
Gene Morphologically engineered strain of Aspergillus oryzae as a cell chassis for 

production development of functional lipids ๒.๖๔ 

๒๒๐ 
Genes Comparison between the Transcriptomes of ‘KDML105’ Rice and a Salt-Tolerant 

Chromosome Segment Substitution Line ๓.๓๓ 

๒๒๑ 
Genomics Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin production of 

Cordyceps militaris identified by comparative transcriptome analysis ๓.๑๖ 

๒๒๒ Genomics Rice height QTLs in KDML105 chromosome segment substitution lines ๓.๑๖ 

๒๒๓ 
Gerontology Testosterone deprivation aggravates left-ventricular dysfunction in male obese-

insulin resistant rats via impairing cardiac mitochondrial function and dynamics 
proteins 

๓.๕๓ 

๒๒๔ 
Global Ecology and Conservation Effects of roadside edge on nest predators and nest survival of Asian tropical 

forest birds 
๒.๑๗ 

๒๒๕ 
Global Ecology and Conservation Abundance estimation from multiple data types for group-living animals: An 

example using dhole (Cuon alpinus). ๒.๑๗ 



๑๕๐ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๒๖ 
Heart Failure Reviews Involvement of Cytosolic and Mitochondrial Iron in Iron Overload 

Cardiomyopathy: An update 
๓.๖๑ 

๒๒๗ Hepatology Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity ๑๔.๐๘ 

๒๒๘ 
Hepatology Research Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein level as a 

diagnostic marker of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma ๒.๒๑ 

๒๒๙ 
Horticulture Journal Physiological, Organic and Inorganic Biochemical Changes in the Leaves of 

Elephant Ear (Colocasia esculenta Schott var. aquatillis) ๐.๙๗ 

๒๓๐ 
IEEE Transactions on Dependable and 
Secure Computing (IEEE TDSC) 

Leveraging Network Functions Virtualization Orchestrators to Achieve Software-
Defined Access Control in the Clouds ๖.๔๐ 

๒๓๑ 
IET Electric Power Applications Eliminating starting hesitation for reliable operation of switched reluctance 

motor without machine parameters for light electric vehicle applications ๒.๒๑ 

๒๓๒ 
Industrial & Engineering Chemistry 
Research 

Preparation and Electrochemical Properties of the Spongelike Melamine 
Formaldehyde-Poly(vinyl alcohol)/LiFePO4 Porous Composite as the Lithium-
Battery Cathode 

๓.๓๘ 

๒๓๓ 
Industrial & Engineering Chemistry 
Research 

Review on Synthesis of Colloidal Hollow Particles and Their Applications 
๓.๓๘ 

๒๓๔ 
Industrial Crops and Products Fractionation of sugarcane trash by oxalic-acid catalyzed glycerol-based 

organosolv followed by mild solvent delignification ๔.๑๙ 

๒๓๕ Inorganic Chemistry In situ XAFS probing phase evolution of CuFe2O4 in nano-space confinement ๔.๗๐ 

๒๓๖ 
Inorganic Chemistry Unsaturated Mn(II)-Centered [Mn(BDC)]n Metal-Organic Framework with Strong 

Water Binding Ability and Its Potential for Dehydration of an Ethanol/Water 
Mixture 

๔.๗๐ 

๒๓๗ 
Integrated Ferroelectrics Structural study of (1-x)BNKLT-xBZT ceramics using XRD, Raman spectroscopy 

and XAS 
๐.๓๗ 

๒๓๘ 
International Journal of Agriculture 
and Biology 

Photosynthetic Parameters and Biomass Recovery of a Rice Chromosome 
Segment  Substitution  Line  with  a  ‘KDML  105’  Genetic  Background under 
Drought Conditions 

๐.๘๒ 

๒๓๙ 
International Journal of Antimicrobial 
Agents 

Comparisons of whole-genome sequencing and phenotypic drug susceptibility 
testing for Mycobacterium tuberculosis causing MDR-TB and XDR-TB in Thailand ๔.๖๒ 

๒๔๐ 
International Journal of Biological 
Macromolecules 

Comparison of the effects of calcied green macroalga (Halimeda macroloba 
Decaisne) and commercial CaCO3 on the properties of composite starch foam 
trays 

๔.๗๘ 

๒๔๑ 
International Journal of Biological 
Macromolecules 

Effect of xylanase-assisted pretreatment on the properties of cellulose and 
regenerated cellulose films from sugarcane bagasse ๓.๙๑ 



๑๕๑ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๔๒ 
International Journal of Biological 
Macromolecules 

Anionic trypsin from the spleen of albacore tuna (Thunnus alalunga): 
Purification, biochemical properties and its application for proteolytic 
degradation of fish muscle 

๔.๗๘ 

๒๔๓ 
International Journal of 
Electrochemical Science 

A Screen Printed Graphene Based Electrochemical Sensor for Single Drop 
Analysis of Hydroquinone in Cosmetic Products ๑.๓๗ 

๒๔๔ 
International Journal of 
Environmental Analytical Chemistry 

Use of unmodified silver nanoparticles (AgNPs) as colorimetric Hg(II) sensor: A 
new approach to sensitive and high sample throughput determination of Hg(II) 
under high influence of ionic suppression 

๑.๓๗ 

๒๔๕ 
International Journal of Food 
Microbiology 

Core genome sequence analysis to characterize Salmonella enterica serovar 
Rissen ST469 from a swine production chain ๔.๐๑ 

๒๔๖ 
International Journal of Heat and 
Mass Transfer 

Non-equilibrium numerical modeling for combustion of LPG within porous 
media ๔.๓๕ 

๒๔๗ 
International Journal of Hydrogen 
Energy 

Hydrogen storage performance of platinum supported carbon nanohorns: A DFT 
study of reaction mechanisms, thermodynamics, and kinetics ๔.๒๓ 

๒๔๘ 
International Journal of Infectious 
Diseases (IJID) 

Aedes larvae surveillance system on smartphones and algorithms 
๓.๒๐ 

๒๔๙ 
International Journal of Materials and 
Product Technology 

Improving corrosion resistance in sintered 304L stainless steel using shot blasting 
๐.๖๗ 

๒๕๐ 
International Journal of Medical 
Sciences 

Revisiting the cardioprotective effects of acetylcholine receptor activation 
against myocardial ischemia/reperfusion injury ๒.๒๓ 

๒๕๑ 
International Journal of Molecular 
Sciences 

Cholesterol Increases Lipid Binding Rate and Changes Binding Behavior of 
Bacillus thuringiensis Cytolytic Protein  ๔.๑๘ 

๒๕๒ 
International Journal of Oncology Secretory High-Mobility Group Box 1 Protein Affects Regulatory T Cell 

Differentiation in Neuroblastoma Microenvironment In Vitro ๓.๐๒ 

๒๕๓ 
International Journal of Oncology Protein profling of osteosarcoma tissue and soft callus unveils activation of the 

unfolded protein response pathway ๒.๗๗ 

๒๕๔ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Gordonia sediminis sp. Nov., an actinomycete isolated from mangrove sediment 
๒.๑๗ 

๒๕๕ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Jiangella endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the 
rhizome of Kaempferia elegans ๒.๑๗ 

๒๕๖ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Microbispora soli sp. nov., isolated from soil of a hot spring 
๒.๑๗ 



๑๕๒ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๕๗ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Thermocatellispora soli sp. nov., isolated from hot spring soil 
๒.๑๗ 

๒๕๘ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Candida xylosifermentans sp. nov., a d-xylose-fermenting yeast species isolated 
in Thailand ๒.๑๗ 

๒๕๙ 
International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Lentibacillus lipolyticus sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated 
from shrimp paste (Ka-pi) ๒.๑๗ 

๒๖๐ 
J Matern Fetal Neonatal Med Fetal hemoglobin Bart’s hydrops fetalis: pathophysiology, prenatal diagnosis and 

possibility of intrauterine treatment - 

๒๖๑ 
Japanese Journal of Applied Physics Gold nanoparticles decorated zinc oxide nanorods as electrodes for a highly 

sensitive non-enzymatic electrochemical glucose detection ๑.๔๕ 

๒๖๒ 
Japanese Journal of Applied Physics Modification of a photoanode by means of localized surface plasmon resonance 

from Au nanoparticles decorated on ZnO nanorods for photoelectrochemical 
applications 

๑.๔๕ 

๒๖๓ 
Japanese Journal of Applied Physics A tunable thermal switching device based on Joule heating-induced metal– 

insulator transition in VO2 thin films via an external electric field ๑.๔๕ 

๒๖๔ 
JMIR mHealth and uHealth A Mobile-Based Patient-Centric Passive System for Guiding Patients Through the 

Hospital Workflow: Design and Development ๔.๕๔ 

๒๖๕ 
JMIR mHealth and uHealth A Tablet-Based Mobile Hearing Screening System for Preschoolers: Design and 

Validation Study. 
๔.๕๔ 

๒๖๖ Journal of Alloys and Compounds Stability of La dopants in NaTaO3 photocatalysts ๓.๗๘ 

๒๖๗ 
Journal of Alloys and Compounds Microstructure and ferroelectric properties under various temperatures of  

(1 – x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 -xCa3Co4O9 composite materials ๔.๑๘ 

๒๖๘ 
Journal of Alloys and Compounds Microstructure and elevated temperature mechanical properties of a direct-chill 

cast AA4032 alloy with copper and erbium additions ๔.๑๘ 

๒๖๙ Journal of Alzheimer's Disease Humanin exerts neuroprotection during cardiac I/R injury ๓.๙๒ 

๒๗๐ 
Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis 

In situ catalytic pyrolysis of Jatropha wastes using ZSM-5 from hydrothermal 
alkaline fusion of fly ash ๓.๔๗ 

๒๗๑ 
Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis 

Pyrolysis of Millettia (Pongamia) pinnata waste for bio-oil production using a fly 
ash derived ZSM-5 catalyst ๓.๔๗ 

๒๗๒ 
Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis 

Selective aromatic formation from catalytic fast pyrolysis of Jatropha residues 
using ZSM-5 prepared by microwave-assisted synthesis ๓.๔๗ 



๑๕๓ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๗๓ 
Journal of Applied Electrochemistry A high-performance, disposable screen-printed carbon electrode modified with 

multi-walled carbon nanotubes/graphene for ultratrace level electrochemical 
sensors 

๒.๒๖ 

๒๗๔ 
Journal of Applied Polymer Science Composites of poly(lactic acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend 

with wood fiber and wollastonite: Physical properties, morphology, and 
biodegradability 

๑.๙๐ 

๒๗๕ 
Journal of Biological Chemistry A flap motif in human serine hydroxymethyl transferase is important for 

structural stabilization, ligand binding, and control of product release ๔.๑๑ 

๒๗๖ 

Journal of Biomaterials Applications Analysis of sequential dual immobilization of type I collagen and BMP-2 short 

peptides on hydrolyzed poly(buthylene succinate)/β-tricalcium phosphate 
composites for bone tissue engineering 

๒.๐๘ 

๒๗๗ 
Journal of Biomolecular Structure 
and Dynamics 

Glycan binding and specificity of viral influenza neuraminidases by classical 
molecular dynamics and replica exchange molecular dynamics simulations - 

๒๗๘ 
Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

Synthesis and characterization of Ogataea thermomethanolica alcohol oxidase 
immobilized on barium ferrite magnetic microparticles ๒.๐๒ 

๒๗๙ 
Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

Designing cellulolytic enzyme systems for biorefinery: From nature to 
application ๒.๐๓ 

๒๘๐ 
Journal of Bone Oncology Endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29) as a novel prognostic marker and 

tumor suppressor in osteosarcoma ๓.๕๐ 

๒๘๑ 
Journal of Cell Communication and 
Signaling 

NOTCH1 regulates the viability of cholangiocarcinoma cells via 14-3-3 theta 
๓.๖๙ 

๒๘๒ 
Journal of Cellular and Molecular 
Medicine 

Effects of D-galactose induced ageing on the heart and its potential 
interventions ๔.๙๔ 

๒๘๓ 
Journal of Cellular Biochemistry Cell-penetrable nanobodies (transbodies) that inhibit the tyrosine kinase activity 

ofEGFRleading to the impediment of human lung adenocarcinoma cell motility 
and survival 

๓.๔๕ 

๒๘๔ 
Journal of Cellular Physiology Effects of biphasic and monophasic electrical stimulation on mitochondrial 

dynamics, cell apoptosis and cell proliferation ๔.๑๖ 

๒๘๕ Journal of Cellular Physiology Roles of lipocalin 2 and adiponectin in iron overload cardiomyopathy ๔.๑๖ 

๒๘๖ Journal of Cellular Physiology Effects of electrical stimulation on cell proliferation and apoptosis ๔.๑๖ 

๒๘๗ 
Journal of Cereal Science Influence of addition of extruded rice flour on preparation and quality of fresh 

gluten-free yellow alkaline noodles ๒.๔๕ 

๒๘๘ 
Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology 

Composite Membranes of Graphene Oxide for CO2/CH4 separation 
๒.๖๖ 



๑๕๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๒๘๙ 
Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology 

Photoautotrophic cultivation of Chlorococcum humicola in stirred tank and 
airlift photobioreactors under different light settings and light supplying 
strategies for biomass and carotenoid production 

๒.๖๖ 

๒๙๐ 
Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology 

Impact of EPS and chitosan combination on enhancement of anaerobic granule 
quality during simultaneous microbial adaptation and granulation ๒.๖๖ 

๒๙๑ 
Journal of Cleaner Production Incorporation of hydrogen by-product from NaOCH3 production for methanol 

synthesis via CO2 hydrogenation: Process analysis and economic evaluation ๕.๖๕ 

๒๙๒ 
Journal of Cleaner Production A life cycle assessment of intermediate rubber products in Thailand from the 

product environmental footprint perspective ๖.๔๐ 

๒๙๓ 
Journal of Crystal Growth Anti-phase domain induced morphological differences of self-assembled 

InSb/GaAs quantum dots grown on (0 0 1) Ge substrate ๑.๗๔ 

๒๙๔ 
Journal of Crystal Growth Study on Raman spectroscopy of InSb nano-stripes grown on GaSb substrate by 

molecular beam epitaxy and their Raman peak shift with magnetic field ๑.๗๔ 

๒๙๕ 
Journal of Crystal Growth InSb/InAs quantum nano-stripes grown by molecular beam epitaxy and its 

photoluminescence at mid-infrared wavelength ๑.๗๔ 

๒๙๖ Journal of Dental Research Head and Neck Cancer Immunotherapy beyond the Checkpoint Blockade ๕.๓๘ 

๒๙๗ 
Journal of Dispersion Science and 
Technology 

Controllable synthesis of mesoporous magnetite/activated carbon composites 
as efficient adsorbents for hexavalent chromium remova ๑.๔๘ 

๒๙๘ Journal of Ecology Patterns of nitrogen-fixing tree abundance in forests across Asia and America ๕.๖๙ 

๒๙๙ 
Journal of Electroanalytical Chemistry A direct and sensitive electrochemical sensing platform based on ionic liquid 

functionalized graphene nanoplatelets for the detection of bisphenol A ๓.๒๔ 

๓๐๐ 
Journal of Electronic Materials Size-Independent Unipolar and Bipolar Resistive Switching Behaviors in ZnO 

Nanowires 
๑.๕๗ 

๓๐๑ 
Journal of Electronic Materials The Effect of Ni and Bi Additions on the Solderability of Sn-0.7Cu Solder 

Coatings 
๑.๖๘ 

๓๐๒ Journal of Endocrinology Prebiotic prevents impaired kidney and renal Oat3 functions in obese rats ๔.๕๐ 

๓๐๓ 
Journal of Endocrinology Cardioprotection of dapagliflozin and vildagliptin in cardiac reperfusion injury 

rats 
๓.๗๒ 

๓๐๔ 
Journal of Energy Storage Activated carbon derived from coconut coir pith as high performance 

supercapacitor electrode material 
๓.๕๒ 

๓๐๕ 
Journal of Environmental Engineering Fabrication of Water-Based TiO2-Coated Pleated Synthetic Fiber toward 

Photocatalytic Oxidation of VOCs and CO for Indoor Air Quality Improvement 
๑.๖๖ 

๓๐๖ 
Journal of Environmental 
Management 

Thermo-kinetics and product analysis of the catalytic pyrolysis of Pongamia 
residual cake ๔.๘๗ 



๑๕๕ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๓๐๗ 
Journal of Enzyme Inhibition and 
Medicinal Chemistry 

Computational screening of chalcones acting against topoisomerase IIα and 
their cytotoxicity towards cancer cell lines ๓.๖๔ 

๓๐๘ Journal of Fish Diseases Mortality from scale drop disease in farmed Lates calcarifer in Southeast Asia ๒.๐๐ 

๓๐๙ 

Journal of Food Processing and 
Preservation 

Probiotic potential of Lactobacillus paraplantarum BT‐11 isolated from raw 

buffalo (Bubalus bubalis) milk and characterization of bacteriocin‐like inhibitory 
substance produced 

๑.๒๙ 

๓๑๐ 
Journal of Food Safety Development and evaluation of real-time loop mediated isothermal 

amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in 
chicken meat products 

๑.๒๘ 

๓๑๑ 
Journal of Immunotherapy Suppressive Characteristics of Umbilical Cord Blood-derived Regulatory T Cells 

After Ex Vivo Expansion on Autologous and Allogeneic T Effectors and Various 
Lymphoblastic Cells 

๓.๗๑ 

๓๑๒ Journal of Instrumentation Resistivity profile of epitaxial layer for the new ALICE ITS sensor ๑.๓๗ 

๓๑๓ 
Journal of Laser Applications Effects of oxide layer on adhesion and durability of titanium and transparent 

polyamide joint by laser joining ๑.๖๐ 

๓๑๔ 
Journal of Materials Chemistry A New understanding of crystal control and facet selectivity of titanium dioxide 

ruling photocatalytic performance ๑๐.๗๓ 

๓๑๕ 
Journal of Materials Research and 
Technology-JMRandT 

Porosity, density and mechanical properties of the paper of steam exploded 
bamboo microfibers controlled by nanofibrillated cellulose ๓.๓๓ 

๓๑๖ 
Journal of Materials Science Structural characterization of A-site nonstoichiometric (1 − x)Bi0.5 Na0.5 TiO3 –

xBaTiO3 ceramics 
๒.๙๙ 

๓๑๗ 
Journal of Materials Science: 
Materials in Electronics 

Silver–indium–sulfide quantum dots in titanium dioxide as electron transport 
layer for highly efficient and stable perovskite solar cells ๒.๓๒ 

๓๑๘ 
Journal of Medical Virology Absolute lymphocyte count and human adenovirus-specific T-cell immune 

restoration of human adenovirus infection after kidney transplantation ๒.๐๐ 

๓๑๙ 
Journal of Metals, Materials and 
Minerals 

Effects of sulfur vulcanization system on cure characteristics, physical properties 
and thermal aging of epoxidized natural rubber - 

๓๒๐ 
Journal of Metals, Materials and 
Minerals 

Wood plastic composites based on recycled poly(ethylene terephthalate) and 
poly(butylene adipate-co-terephthalate) - 

๓๒๑ 
Journal of Metals, Materials and 
Minerals 

Recovery of recycled poly(ethylene terephthalate) via melt mixing with 
poly(butylene succinate) and ultrafine wollastonite - 

๓๒๒ 
Journal of Metals, Materials and 
Minerals 

Corrosion behaviors of ship structural steel in simulated marine tidal 
environment - 



๑๕๖ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
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๓๒๓ 
Journal of Metals, Materials and 
Minerals, 

Effect of carbon addition on microstructure and properties of boron-containing 
steel sintered under different atmospheres - 

๓๒๔ 
Journal of Microbiological Methods Biomarker discovery in the biofilm-forming process of Burkholderia pseudomallei 

by mass-spectrometry 
๑.๘๐ 

๓๒๕ 
Journal of Molecular Liquids Encapsulation of alpha-mangostin and hydrophilic beta-cyclodextrins revealed 

by all-atom molecular dynamics simulations ๔.๕๑ 

๓๒๖ 
Journal of Natural Products Highly Modified Lanostane Triterpenes from Fruiting Bodies of the Basidiomycete 

Tomophagus sp. 
๔.๒๖ 

๓๒๗ 
Journal of Natural Products Polyoxygenated Cyclohexenes and Their Chlorinated Derivatives from the 

Leaves of Uvaria cherrevensis 
๔.๒๖ 

๓๒๘ 
Journal of Neuroinflammation Decreased microglial activation through gut-brain axis by prebiotics, probiotics or 

synbiotics effectively restored cognitive function in obese-insulin resistant rats ๔.๖๗ 

๓๒๙ 
Journal of Oleo Science Effect of Oil Content on Physiochemical Characteristics of γ-Oryzanol-Loaded 

Nanostructured Lipid Carriers ๑.๑๘ 

๓๓๐ 
Journal of Organic Chemistry Synthetic Lipomannan Glycan Microarray Reveals the Importance of α(1,2) 

Mannose Branching in DC-SIGN Binding ๔.๗๕ 

๓๓๑ 
Journal of Parasitology Research Characterization of IgE-binding proteins in the salivary glands of Simulium 

nigrogilvum (Diptera: Simuliidae) 
๒.๕๖ 

๓๓๒ 
Journal of Physical Chemistry C Understanding Effects of Cesium in CH(NH2)2PbI3 for Stabilizing 

CH(NH2)2PbI3/CsPbI3 Interface under UV Illumination ๔.๔๘ 

๓๓๓ 
Journal of Polymer Research Potential use of a novel composite zinc oxide as eco-friendly activator in Tire 

tread compound 
๑.๕๓ 

๓๓๔ 
Journal of Polymer Research Flexible and high heat-resistant stereocomplex PLLA-PEG-PLLA/PDLA blends 

prepared by melt process: effect of chain extension ๑.๕๓ 

๓๓๕ 
Journal of Polymer Research Effects of β-cyclodextrin complexation of curcumin and quaternization of 

chitosan on the properties of the blend films for use as wound dressings ๑.๕๓ 

๓๓๖ 
Journal of Porous Materials A comparative study on mesocellular foam silica with different template 

removal methods and their effects on enzyme immobilization ๑.๙๕ 

๓๓๗ 
Journal of Proteome Research Discovery and qualification of serum protein biomarker candidates for 

cholangiocarcinoma diagnosis 
๓.๗๘ 

๓๓๘ 
Journal of Rare Earths Effect of synthesis time on morphology of CeO2 nanoparticles and Au/CeO2 and 

their activity in oxidative steam reforming of methanol ๒.๘๕ 



๑๕๗ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
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๓๓๙ 
Journal of Sol-Gel Science and 
Technology 

Structural characterization and antibacterial activity of hydroxyapatite 
synthesized via sol-gel method using glutinous rice as a template ๑.๗๕ 

๓๔๐ 
Journal of Solid State Chemistry Differences in NH3 gas adsorption behaviors of metal-hexacyanoferrate 

nanoparticles (Mx[FeII(CN)6]y·zH2O:M = In3+, Fe3+, and Mn2+) ๒.๑๘ 

๓๔๑ 
Journal of the Australian Ceramic 
Society 

Synergistic effects of zirconium and silver co-dopants in TiO2 nanoparticles for 
photocatalytic degradation of an organic dye and antibacterial activity ๐.๖๙ 

๓๔๒ 
Journal of the Australian Ceramic 
Society 

In vitro surface reaction in SBF of a non-crystalline aluminosilicate (geopolymer) 
material ๐.๖๙ 

๓๔๓ 
Journal of the Australian Ceramic 
Society 

Characterization of alumina crucible made from aluminum industrial waste 
๐.๖๙ 

๓๔๔ 
Journal of the World Aquaculture 
Society 

Testing of a pond-side molecular diagnostic tool for the detection of white spot 
syndrome virus in shrimp aquaculture ๑.๓๙ 

๓๔๕ 
Journal of the World Aquaculture 
Society 

Production of acute hepatopancreatic necrosis disease toxin is affected by 

addition of cell‐free supernatant prepared from AI‐2‐producing Vibrio harveyi 
mutant  

๑.๓๙ 

๓๔๖ 
Journal of Threatened Taxa An update on the status of Fishing Cat Prionailurus viverrinus Bennett, 1833 

(Carnivora: Felidae) in Thailand - 

๓๔๗ 
Journal of Veterinary Medical Science Serum protein expression in Equine Glandular Gastric Disease (EGGD) induced by 

phenylbutazone 
๐.๙๑ 

๓๔๘ 
Journal of Vinyl and Additive 
Technology 

Poly(lactic acid)/ethylene vinyl acetate copolymer blend composites with wood 
flour and wollastonite: Physical properties, morphology, and biodegradability ๑.๑๓ 

๓๔๙ 
Journal of Virological Methods A validated semi-nested PCR for rapid detection of scale drop disease virus 

(SDDV) in Asian sea bass (Lates calcarifer) ๑.๗๕ 

๓๕๐ 
Journal of Virus Eradication Comparable carotid intima-media thickness among long-term virologically 

suppressed individuals with HIV and those without HIV in Thailand - 

๓๕๑ 
Letters in Organic Chemistry NSCLC Structure-activity Relationship (SAR) Study of Diisothiocyanates for 

Antiproliferative Activity on A549 Human Non-small Cell Lung Carcinoma 
(NSCLC) 

๐.๗๒ 

๓๕๒ 
Lupus Science & Medicine Urine TWEAK level as a biomarker for early response to treatment in active 

lupus nephritis: a prospective multicentre study ๒.๙๗ 

๓๕๓ 
Macromolecular Materials and 
Engineering 

Microstructural Analyses of Biaxially Oriented Polylactide/ Modified 
Thermoplastic Starch Film with Drastic Improvement in Toughness ๓.๐๔ 



๑๕๘ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๓๕๔ 
Magnetic Resonance in Medicine Highly accelerated multishot echo planar imaging through synergistic machine 

learning and joint reconstruction ๔.๐๘ 

๓๕๕ 
Mammalian Biology Tiger density, dhole occupancy, and prey occupancy in the human disturbed 

Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex, Thailand ๑.๔๔ 

๓๕๖ 
Mammalian Biology Periodic resource scarcity and potential for interspecific competition influences 

distribution of small carnivores in a seasonally dry tropical forest fragment ๑.๔๔ 

๓๕๗ 
Mammalian Biology Vertical stratification in foraging activity of Chaerephon plicatus (Molossidae, 

Chiroptera) in Central Thailand. ๑.๔๔ 

๓๕๘ 
Marine Drugs Abalone Collagen Extracts Potentiate Stem Cell Properties of Human Epidermal 

Keratinocytes 
๔.๓๘ 

๓๕๙ 
Materials Chemistry and Physics Synthesis of silver microfibers with ultrahigh aspect ratio by galvanic 

replacement reaction 
๒.๒๑ 

๓๖๐ Materials Letters Effect of Ag Mixing in Thermoelectric Ge2Sb2Te5 Thin Films ๒.๖๙ 

๓๖๑ 
Materials Letters In-situ study of microstructural evolution during thermal treatment of 6063 

aluminum alloy 
๒.๖๙ 

๓๖๒ 
Materials Letters Porous fly ash-based geopolymer composite fiber as an adsorbent for removal 

of heavy metal ions from wastewater ๓.๐๒ 

๓๖๓ 
Materials Research Bulletin Nonlinear current-voltage and giant dielectric properties of Al3+ and Ta5+ co-

doped TiO2 ceramics 
๓.๓๖ 

๓๖๔ 
Materials Research Express Asymmetrical compound parabolic concentrator with single flow system: field-

test scale, thermal performance parameters, and E. coli inactivation ๑.๔๕ 

๓๖๕ 
Materials Science and Engineering: B Electrowetting-on-dielectric chip with integrated screen-printed electrochemical 

sensor for rapid chemical analysis ๓.๓๑ 

๓๖๖ 
Materials Science and Engineering: C Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating for drug 

controlled release and magnetic hyperthermia application ๕.๐๘ 

๓๖๗ 
Materials Science and Engineering: C Bisphosphonate activation of crystallized bioglass scaffolds for enhanced bone 

formation 
๕.๐๘ 

๓๖๘ Metabolic Brain Disease Role of microglia under cardiac and cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury ๒.๖๐ 

๓๖๙ 
Metabolic Brain Disease The possible factors affecting microglial activation in cases of obesity with 

cognitive dysfunction 
๒.๖๐ 

๓๗๐ 
Microbial Pathogenesis Transmission of Francisella noatuensis subsp. orientalis from subclinically 

infected hybrid red tilapia broodstock (Oreochromis sp.) to their offspring ๒.๕๘ 

๓๗๑ 
Microbial Pathogenesis Type III secretion system confers enhanced virulence in clinical non-O1/non-

O139 Vibrio cholerae 
๒.๕๘ 



๑๕๙ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๓๗๒ 
MicrobiologyOpen Heat‐induced shift in coral microbiome reveals several members of the 

Rhodobacteraceae family as indicator species for thermal stress in Porites lutea ๒.๗๔ 

๓๗๓ 
Microchimica Acta Dually functional polyethylenimine-coated gold nanoparticles: a versatile 

material for electrode modification and highly sensitive simultaneous 
determination of four tumor markers 

๕.๗๑ 

๓๗๔ 
Microchimica Acta A gold coated polystyrene ring microarray formed by two-step patterning: 

construction of an advanced microelectrode for voltammetric sensing ๕.๗๑ 

๓๗๕ 
Microelectronic Engineering Fabrication of MEMS-based capacitive silicon microphone structure with staircase 

contour cavity using multi-film thickness mask ๒.๐๒ 

๓๗๖ 
Microporous and Mesoporous 
Materials 

Amino Acid as a Biodegradation Accelerator of Mesoporous Silica Nanoparticles 
๓.๖๕ 

๓๗๗ 
Minerals Engineering A possible protein model involved in gallium arsenide leaching by 

Cellulosimicrobium funkei 
๓.๓๒ 

๓๗๘ 
Mitochondrion Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction initiated by 

oxidative stress by decreasing complex I activity ๓.๒๓ 

๓๗๙ 
Molecular Crystals and Liquid Crystals Development of highly soluble perylenetetracarboxylic diimide derivative for n-

type monolayer field-effect-transistor ๐.๖๓ 

๓๘๐ 
Molecular Phylogenetics and 
Evolution 

Population genomics revealed cryptic species within host-specific zombie-ant 
fungi (Ophiocordyceps unilateralis) ๓.๙๙ 

๓๘๑ 
Molecular Simulation The adsorption of glycated human serum albumin-selective aptamer onto a 

graphene sheet: simulation studies ๑.๔๕ 

๓๘๒ 
Molecules Biological evaluation and molecular dynamics simulation of chalcone derivatives 

as epidermal growth factor-tyrosine kinase inhibitors ๓.๑๐ 

๓๘๓ 
MycoKeys Phylogenetic and morphological classification of Ophiocordyceps species on 

termites from Thailand 
๒.๔๔ 

๓๘๔ 
Mycological Progress A novel species and a new combination of Daldinia from Ban Hua Thung 

community forest in the northern part of Thailand ๑.๙๑ 

๓๘๕ 
Mycological Progress Resurrection of Paraisaria in the Ophiocordycipitaceae with three new species 

from Thailand 
๒.๐๐ 

๓๘๖ Mycotaxon Tretoheliocephala cylindrospora sp. nov., an asexual fungus from Thailand ๐.๕๓ 

๓๘๗ 
Nanomaterials Multiwalled Carbon Nanotube Reinforced Bio-Based Benzoxazine/Epoxy 

Composites with NIR-Laser Stimulated Shape Memory Effects  ๔.๐๓ 



๑๖๐ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๓๘๘ 
Natural Product Communications Phytochemical and Pharmacological Studies on Four Indonesian Epiphytic 

Medicinal Plants: Drynaria rigidula, Hydnophytum formicarum, Usnea 
misaminensis, and Calymperes schmidtii 

๐.๕๕ 

๓๘๙ 
Natural Product Research Antibacterial and cytotoxic activities of phenolic constituents from the stem 

extracts of Spatholobus parviflorus ๒.๐๐ 

๓๙๐ Natural Product Research Xanthones from a lignicolous freshwater fungus (BCC 28210) ๒.๐๐ 

๓๙๑ 
Natural Product Research. Formerly 
Natural Product Letters 

Chromone derivatives, R- and S- taeniolin, from the marine-derived fungus 
Taeniolella sp. BCC31839 ๒.๐๐ 

๓๙๒ 
Natural Product Research. Formerly 
Natural Product Letters 

Alkaloids from the root of Indonesian Annona muricata L 
๒.๐๐ 

๓๙๓ 
Nature Communications Overcoming the thermodynamic equilibrium of an isomerization reaction 

through oxidoreductive reactions for biotransformation ๑๑.๘๘ 

๓๙๔ 
Nature Communications Multi-hierarchical profiling the structure-activity relationships of engineered 

nanomaterials at nano-bio interfaces ๑๒.๓๕ 

๓๙๕ 
Nature Ecology & Evolution Social–environmental drivers inform strategic management of coral reefs in the 

Anthropocene 
๑๐.๙๗ 

๓๙๖ 
Nature Immunology Characterization of a potent and highly unusual minimally enhancing antibody 

directed against dengue virus ๒๓.๕๓ 

๓๙๗ 
Neurorehabil Neural Repair Tai Chi improves cognition and plasma bdnf in older adults with mild cognitive 

impairment: a randomized controlled trial - 

๓๙๘ 
New Journal of Chemistry A colorimetric sensor for protamine detection based on the self-assembly of 

gold nanorods on graphene oxide ๓.๒๐ 

๓๙๙ 
New Journal of Chemistry Oxotitanium-porphyrin for selective catalytic reduction of NO by NH3: a 

theoretical mechanism study 
๓.๒๐ 

๔๐๐ 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 
Cluj-Napoca 

Non-destructive leaf area estimation model for overall growth performances in 
relation to yield attributes of cassava (Manihot esculenta Cranz) under water 
deficit conditions 

๐.๖๒ 

๔๐๑ 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 
Cluj-Napoca 

Regulation on Antioxidant Defense System in Rice Seedlings (Oryza sativa L. ssp. 
indica cv. ‘Pathumthani 1’) Under Salt Stress by Paclobutrazol Foliar Application ๐.๖๕ 

๔๐๒ 
Nutrition Lactobacillus paracasei HII01, xylooligosaccharides and synbiotics reduced gut 

disturbance in obese rats 
๓.๗๓ 

๔๐๓ 
Oncology Letters Serum pyruvate dehydrogenase kinase as a prognostic marker for 

cholangiocarcinoma 
๑.๘๗ 



๑๖๑ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๔๐๔ 
Oncology Reports Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by Thiostrepton in breast 

cancer cells 
๒.๙๘ 

๔๐๕ 
Optical Materials Observations of the initial stages on reactive gas-timing sputtered TaO thin films 

by dynamic in situ spectroscopic ellipsometery ๒.๖๙ 

๔๐๖ 
Organic Electronics Improved photovoltaic performance and device stability of planar 

heterojunction perovskite solar cells using TiO2 and TiO2 mixed with AgInS2 
quantum dots as dual electron transport layers 

๓.๖๘ 

๔๐๗ 
Organic Electronics Influence of binary additives into the solvent for preparation of polymer and 

fullerene bulk heterojunction solar cells by convective deposition method ๓.๖๘ 

๔๐๘ 
Oriental Journal of Chemistry Environmentally Friendly Ag+ Detection of “Turn-on” Fluorescent Sensor with a 

Mega-Stokes Shift and Its Application in Biological Systems - 

๔๐๙ 
Oxidative Medicine and Cellular 
Longevity 

The possible pathophysiological outcomes and mechanisms of tourniquet-
induced ischemia-reperfusion injury during total knee arthroplasty ๔.๔๙ 

๔๑๐ 
Oxidative Medicine and Cellular 
Longevity 

Damaging effects of bisphenol a on kidney and the protection by melatonin: 
emerging evidences from in vivo and in vitro studies ๔.๔๙ 

๔๑๑ 
Packaging Technology and Science Development of multilayer films with improved aroma barrier properties for 

durian packaging application 
๑.๘๘ 

๔๑๒ 
Pancreas Decrement in Cellular Iron and Reactive Oxygen Species, and Improvement of 

Insulin Secretion in a Pancreatic Cell Line Using Green Tea Extract ๒.๖๘ 

๔๑๓ 
Parasites & Vectors Diagnosis of feline filariasis assisted by a novel semi-automated microfluidic 

device in combination with high resolution melting real-time PCR ๓.๑๖ 

๔๑๔ 
Parasites & Vectors Protein expression in female salivary glands of pyrethroid-susceptible and 

resistant strains of Aedes aegypti mosquitoes ๓.๐๓ 

๔๑๕ 
Peer J Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides 

WJ11 identified by genome-scale modeling approach ๒.๑๒ 

๔๑๖ 
PeerJ Transcriptome analysis of oil palm inflorescences revealed candidate genes for 

an auxin signaling pathway involved in parthenocarpy ๒.๑๒ 

๔๑๗ 
PeerJ Validation of Plasmodium falciparum deoxyhypusine synthase as an antimalarial 

target 
๒.๓๕ 

๔๑๘ 
PeerJ Uncovering full-length transcript isoforms of sugarcane cultivar Khon Kaen 3 

using single-molecule long-read sequencing ๒.๓๕ 

๔๑๙ 
Peptides Natural ACE inhibitory peptides discovery from Spirulina (Arthrospira platensis) 

strain C1 
๒.๖๖ 



๑๖๒ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๔๒๐ Persoonia Fungal Planet description sheets: 785– 867 ๖.๘๖ 

๔๒๑ 
Pharmaceutical Development and 
Technology 

Effects of silymarin-loaded amphiphilic chitosan polymeric micelles on the renal 
toxicity and anticancer activity of cisplatin ๒.๓๕ 

๔๒๒ 
Phycological Research Calcium carbonate productivity by Halimeda macroloba in the tropical intertidal 

ecosystem: The significant contributor to global carbonate budgets ๑.๓๔ 

๔๒๓ 
Physica Status Solidi (A) Applications 
and Materials 

Growth and Photoluminescence Properties of InSb/GaSb Nano‐Stripes Grown by 
Molecular Beam Epitaxy ๑.๘๐ 

๔๒๔ 
Physica Status Solidi (A) Applications 
and Materials 

Growth-Rate-Dependent Properties of GaSb/GaAs Quantum Dots on (001) Ge 
Substrate by Molecular Beam Epitaxy ๑.๘๐ 

๔๒๕ 
Physical Chemistry Chemical Physics Rate dependent structural transition and cycling stability of a lithium-rich 

layered oxide material 
๓.๕๗ 

๔๒๖ 
Physiology and Molecular Biology of 
Plants 

Evaluation and clustering on salt-tolerant ability in rice genotypes (Oryza sativa 
L. subsp. indica) using multivariate physiological indices ๑.๑๕ 

๔๒๗ 
Physiology and Molecular Biology of 
Plants 

Promoting water deficit tolerance and anthocyanin fortification in pigmented rice 
cultivar (Oryza sativa L. subsp. indica) using arbuscular mycorrhizal fungi 
inoculation 

๑.๕๔ 

๔๒๘ 
Phytochemistry Letters Fomitopsins I and J, 24-methyl-lanostane triterpenoids from fruiting bodies of 

the wood-rot basidiomycete Fomitopsis sp. ๑.๕๘ 

๔๒๙ 
Phytochemistry Letters Sesquiterpene and monoterpene derivatives from the soil-derived fungus 

Trichoderma reesei PSU-SPSF013 ๑.๓๔ 

๔๓๐ 
Phytochemistry Letters Isolation of 3,4-seco-27-norlanostane triterpenoids from cultivated fruiting 

bodies of Ganoderma orbiforme ๑.๓๔ 

๔๓๑ 
Phytotaxa Tamhinispora saraburiensis sp. nov. (tubeufiaceae, dothideomycetes) on 

bamboo in Thailand based on morphology & phylogenetic analysis ๑.๑๗ 

๔๓๒ 
Phytotaxa Hermatomyces trangensis sp. nov., a new dematiaceous hyphomycete 

(Hermatomycetaceae, Pleosporales) on sugar palm in Thailand ๑.๑๗ 

๔๓๓ Phytotherapy Research Linoleic acid-rich guava seed oil: Safety and bioactivity ๓.๗๗ 

๔๓๔ 
Pigment & Resin Technology High temperature dyeing of PET fabric with natural colourants extracted from 

annatto seeds 
๐.๔๙ 

๔๓๕ 
Plant Cell Reports Insights into stress responses in mandarins triggered by Bacillus subtilis cyclic 

lipopeptides and exogenous plant hormones upon Penicillium digitatum 
infection 

๓.๕๐ 



๑๖๓ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๔๓๖ 
Plant Cell Reports QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to 

a high temperature in rice (Oryza sativa L.) ๓.๕๐ 

๔๓๗ 
Plant Physiology and Biochemistry Expression and functional characterization of sugar beet 

phosphoethanolamine/phosphocholine phosphatase under salt stress ๓.๔๐ 

๔๓๘ 
PLOS Neglected Tropical Diseases Rapid and Sensitive Detection of Chlamydia Trachomatis Sexually Transmitted 

Infections in Resource-Constrained Settings in Thailand at the Point-of-Care ๔.๓๓ 

๔๓๙ 
PLOS Neglected Tropical Diseases Whole cell matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometry (MALDI-TOF MS) for identification of Leptospira spp. in Thailand 
and Lao PDR. 

๔.๔๙ 

๔๔๐ 
PLOS One Growth enhancement of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) in Vero E6 cells 

expressing PEDV nucleocapsid protein ๒.๗๗ 

๔๔๑ 
PLOS One Pan- and core- gene association networks: Integrative approaches to 

understanding biological regulation 
๓.๕๓ 

๔๔๒ 
PLOS One Targeted transcriptional and proteomic studies explicate specific roles of 

Bacillus subtilis iturin A, fengycin, and surfactin on elicitation of defensive 
systems in mandarin fruit during stress 

๒.๗๘ 

๔๔๓ 
PLOS One Salivary proteomics of canine oral tumors using MALDI-TOF mass spectrometry 

and LC-tandem mass spectrometry ๒.๗๗ 

๔๔๔ 
PLOS One Absolute expressions of hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF1A) transcript and 

the associated genes in chicken skeletal muscle with white striping and wooden 
breast myopathies 

๒.๗๘ 

๔๔๕ 
PLOS One Urine proteomics study reveals potential biomarkers for the differential diagnosis 

of cholangiocarcinoma and periductal fibrosis ๒.๗๘ 

๔๔๖ 
PLOS One Effect of inorganic nutrients on bacterial community composition in oil-bearing 

sandstones from the subsurface strata of an onshore oil reservoir and its 
potential use in Microbial Enhanced Oil Recovery 

๒.๗๘ 

๔๔๗ PLOS One Comparative proteomic study of dog and human saliva ๒.๗๗ 

๔๔๘ 
PLOS One Alteration of urinary neutrophil gelatinase–associated lipocalin as a predictor of 

tacrolimus-induced chronic renal allograft fibrosis in tacrolimus dose 
adjustments following kidney transplantation 

๓.๐๖ 

๔๔๙ 
PLOS One Role of genomic DNA methylation in detection of cytologic and histologic 

abnormalities in high risk HPV-infected women ๒.๗๗ 

๔๕๐ 
PLOS One A scorpion venom peptide derivative BmKn‒22 with potent antibiofilm activity 

against Pseudomonas aeruginosa ๒.๗๘ 



๑๖๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
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๔๕๑ 
Polymer Thermo-responsive micelles prepared from brush-like block copolymers of 

proline- and oligo(lactide)-functionalized norbornenes ๓.๔๘ 

๔๕๒ 
Polymers Cavity closure of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: Replica exchange molecular 

dynamics simulations 
๒.๙๔ 

๔๕๓ 
Polymers Low-Temperature Processed TiOx/Zn1−xCdxS Nanocomposite for Efficient 

MAPbIxCl1−x Perovskite and PCDTBT:PC70BM Polymer Solar Cells ๒.๙๔ 

๔๕๔ 
Polymers Development of A Novel Corrugated Polyvinylidene difluoride Membrane via 

Improved Imprinting Technique for Membrane Distillation ๒.๙๔ 

๔๕๕ 
Postharvest Biology and Technology Metabolomic study of stress responses leading to plant resistance in mandarin 

fruit mediated by preventive applications of Bacillus subtilis cyclic lipopeptides ๓.๙๓ 

๔๕๖ 
Powder Technology New hydrocyclone design for high starch yield: Effect of cylindrical-conical 

length proportion on the starch, sulfur and protein separation efficiencies ๓.๒๓ 

๔๕๗ 
Processes Extended Utilization of Constraint-Based Metabolic Model in a Long-Growing 

Crop 
๑.๓๐ 

๔๕๘ 
Processes Syngas Production from Combined Steam Gasification of Biochar and a Sorption-

Enhanced Water–Gas Shift Reaction with the Utilization of CO2 ๒.๙๗ 

๔๕๙ 
Processing and Application of 
Ceramics 

Gelatine microbubble as bioactive porogen in calcium phosphate cement 
๑.๑๕ 

๔๖๐ 
Proteomics Phosphoproteome Profiling of Isogenic Cancer Cell‐Derived Exosome Reveals 

HSP90 as a Potential Marker for Human Cholangiocarcinoma ๓.๑๑ 

๔๖๑ 
Protoplasma Functional characterization of aminotransferase involved in serine and aspartate 

metabolism in a halotolerant cyanobacterium, Aphanothece halophytica ๒.๖๓ 

๔๖๒ 
Protoplasma Foliar application of glycinebetaine regulates soluble sugars and modulates 

physiological adaptations in sweet potato (Ipomoea batatas) under water deficit ๒.๖๓ 

๔๖๓ 
Radiation Protection Dosimetry Identification of novel biomarkers for lung cancer risk in high levels of radon by 

proteomics: a pilot study ๐.๘๓ 

๔๖๔ Reaction Chemistry & Engineering Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reaction ๔.๖๔ 

๔๖๕ 
Renewable Energy Hydrodeoxygenation of oleic acid and palmitic acid to hydrocarbon-like biofuel 

over unsupported Ni-Mo and Co-Mo sulfide catalysts ๕.๔๔ 

๔๖๖ 
Reproduction in Domestic Animals Gonadotropin‐releasing hormone‐modified chitosan as a safe and efficient gene 

delivery vector for spermatogonia cells ๑.๔๒ 



๑๖๕ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
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๔๖๗ 
Resources, Conservation and 
Recycling 

Techno-economic analysis of light weight concrete block development from 
polyisocyanurate foam waste ๗.๐๔ 

๔๖๘ 
Rice Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper 

resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population ๓.๐๔ 

๔๖๙ 
Rice Science Molecular Markers and Candidate Genes for Thermo-Sensitive Genic Male Sterile 

in Rice 
๑.๕๒ 

๔๗๐ 
Rice Science Genetic Diversity and Allelic Frequency of Selected Thai and Exotic Rice 

Germplasm Using SSR Markers 
๒.๓๗ 

๔๗๑ RSC advances Aza-BODIPY based polymeric nanoparticles for cancer cell imaging ๒.๙๔ 

๔๗๒ 
RSC Advances Preparation and electrochemical performance of nitrogen-enriched activated 

carbon derived from silkworm pupae waste ๒.๙๔ 

๔๗๓ RSC Advances Aza-BODIPY probe for selective visualization of cyclooxygenase-2 in cancer cells ๒.๙๔ 

๔๗๔ 
RSC Advances Modifying Morphology and Defect of Low Dimensional, Semi-transparent 

Perovskite Thin Films via Solvent Type ๓.๐๕ 

๔๗๕ 
RSC Advances Factorial Design Analysis of Parameters for Sorption Enhanced Steam Reforming 

of Ethanol in a Circulating Fluidized Bed Riser using CFD ๒.๙๔ 

๔๗๖ 
RSC Advances Transport properties of electron small polarons in a V2O5 cathode of Li-ion 

batteries: a computational study ๒.๙๔ 

๔๗๗ 
RSC Advances Nitrogen self-doped activated carbons via the direct activation of Samanea 

saman leaves for high energy density supercapacitors ๓.๐๕ 

๔๗๘ 
RSC Advances Facile molten salt synthesis of Cs–MnO2 hollow microflowers for supercapacitor 

applications 
๓.๐๕ 

๔๗๙ 
SAR and QSAR in Environmental 
Research 

In silico Study Directed Towards Identification the Key Structural Feature of GyrB 
Inhibitors Targeting MTB DNA Gyrase: HQSAR, CoMSIA and Molecular Dynamics 
Simulations 

๒.๒๙ 

๔๘๐ 
Science of the Total Environment Improving regional water scarcity footprint characterization factors of an 

available water remaining (AWARE) method ๕.๕๙ 

๔๘๑ 
ScienceAsia 2D and 3D pore structure characterization of bi-layered porous polyethylene 

barrier membrane using SEM and micro-CT ๐.๔๕ 

๔๘๒ 
Scientia Horticulturae Regulation on anthocyanins, α-tocopherol and calcium in two water spinach 

(Ipomoea aquatica) cultivars by NaCl salt elicitor ๑.๗๖ 

๔๘๓ 
Scientific Reports Factors associated with cognitive impairment in elderly versus nonelderly 

patients with metabolic syndrome: the different roles of FGF21 - 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
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๔๘๔ 
Scientific Reports Generation of microalga Chlamydomonas reinhardtii expressing shrimp antiviral 

dsRNA without supplementation of antibiotics ๔.๐๑ 

๔๘๕ 
Scientific Reports Multigene phylogenetics of Polycephalomyces (Ophiocordycipitaceae, 

Hypocreales), with two new species from Thailand ๔.๑๒ 

๔๘๖ 
Scientific Reports QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch synthase 

and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.) ๔.๐๑ 

๔๘๗ 
Scientific Reports Surface modification of gold nanoparticles with neuron-targeted exosome for 

enhanced blood–brain barrier penetration ๔.๑๒ 

๔๘๘ 
Scientific Reports Tregitope-linked Refined Allergen Vaccines for Immunotherapy in Cockroach 

Allergy 
๔.๑๒ 

๔๘๙ 
Scientific Reports Structural and Electrochemical Kinetic Properties of 0.5Li2MnO3∙0.5LiCoO2 

Cathode Materials with Different Li2MnO3 Domain Sizes ๔.๑๒ 

๔๙๐ 
Scientific Reports Understanding carbon utilization routes between high and low starch-producing 

cultivars of cassava through Flux Balance Analysis ๔.๐๑ 

๔๙๑ 
Scientific Reports Unlocking conserved and diverged metabolic characteristics in cassava carbon 

assimilation via comparative genomics approach ๔.๐๑ 

๔๙๒ 
Scientific Reports Role of Clathrin Assembly Protein-2 Beta Subunit during White Spot Syndrome 

Virus Infection in Black Tiger Shrimp Penaeus monodon ๔.๐๑ 

๔๙๓ 
Scientific Reports Discharge performance of zinc-air flow batteries under the effects of sodium 

dodecyl sulfate and Pluronic 
๔.๑๒ 

๔๙๔ 
Scientific Reports A novel Ancestral Beijing sublineage of Mycobacterium tuberculosis suggests the 

transition site to Modern Beijing sublineages ๔.๐๑ 

๔๙๕ 
Sensors Significant sensitivity improvement for camera-based lateral flow immunoassay 

readers 
๓.๐๓ 

๔๙๖ Sensors A Wearable In-Ear EEG Device for Emotion Monitoring ๓.๐๓ 

๔๙๗ 
Sensors and Actuators A: Physical UV enhanced white-light response based on p-Si/n-ZnO nanorod heterojunction 

photosensor 
๒.๓๑ 

๔๙๘ 
Sensors and Actuators B: Chemical Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 

3D graphene-carbon nanotube nanostructures ๕.๖๗ 

๔๙๙ 
Sensors and Actuators B: Chemical The development of disposable electrochemical sensor based on Fe3O4-doped 

reduced graphene oxide modified magnetic screen-printed electrode for 
ractopamine determination in pork sample 

๖.๓๙ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๕๐๐ 
Sensors and Actuators B: Chemical Facile method for decorations of Au nanoparticles on TiO2 nanorod arrays 

toward high-performance recyclable SERS substrates ๕.๖๗ 

๕๐๑ 
Sensors and Actuators B: Chemical A simple paper-based surface enhanced Raman scattering (SERS) platform and 

magnetic separation for cancer screening ๕.๖๗ 

๕๐๒ 
Sensors and Actuators B: Chemical Highly sensitive biosensors based on graphene–poly (3-aminobenzoic acid) 

modified electrodes and porous-hollowed-silver-gold nanoparticle labelling for 
prostate cancer detection 

๖.๓๙ 

๕๐๓ 
Shock Administration of Candida Albicans to Dextran Sulfate Solution Treated Mice 

Causes Intestinal Dysbiosis, Emergence and Dissemination of Intestinal 
Pseudomonas Aeruginosa and Lethal Sepsis 

๓.๐๘ 

๕๐๔ 
Signal Image and Video Processing Headlight recognition for night-time traffic surveillance using spatial–temporal 

information 
๑.๘๙ 

๕๐๕ 
Solid State Sciences The staggered heterojunction of CeO2/CdS nanocomposite for enhanced 

photocatalytic activity 
๒.๑๖ 

๕๐๖ 
Source Code for Biology and 
Medicine 

IPCAPS: an R package for iterative pruning to capture population structure 
๑.๘๗ 

๕๐๗ 

Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 

Synthesis and Quantitative Analyses of Acrylamide-Grafted Poly(lactide-co-
glycidyl methacrylate) Amphiphilic Copolymers for Environmental and 
Biomedical Applications 

๒.๙๓ 

๕๐๘ 
Speech Communication Development of a Thai phonetically balanced monosyllabic word recognition 

test: Derivation of phoneme distribution, word list construction, and response 
evaluations 

๑.๕๙ 

๕๐๙ 
Stem Cell Research and Therapy Human serum enhances the proliferative capacity and immunomodulatory 

property of MSCs derived from human placenta and umbilical cord ๔.๖๓ 

๕๑๐ 
Stem Cells International Gestational Tissue-Derived Human Mesenchymal Stem Cells Use Distinct 

Combinations of Bioactive Molecules to Suppress the Proliferation of Human 
Hepatoblastoma and Colorectal Cancer Cells 

๓.๙๐ 

๕๑๑ 
Sugar Tech Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial 

Fabrics 
๐.๘๑ 

๕๑๒ 
surface and interface analysis Effect of thermal treatment on hydrophilicity and corrosion resistance of Ti 

surface 
๑.๒๖ 

๕๑๓ 
Sustainability Assessing the Effect of Incorporating Environmental Water Requirement in 

theWater Stress Index for Thailand ๒.๕๙ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๕๑๔ 

Talanta Chemiluminescence detection with microfluidics for innovative in situ 
measurement of unbound cobalt ions in dynamic equilibrium with bound ions 
in binding study with polyethyleneimine and its functionalized nanoparticles 

๔.๒๔ 

๕๑๕ 
Talanta Non-invasive textile based colorimetric sensor for the simultaneous detection of 

sweat pH and lactate 
๔.๙๒ 

๕๑๖ 
Tetrahedron Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus 

BCC44381 
๒.๓๗ 

๕๑๗ 
Tetrahedron Phenolic glucosides and chromane analogs from the insect fungus 

Conoideocrella krungchingensis BCC53666 ๒.๓๘ 

๕๑๘ 
Tetrahedron Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-

RSPG204 
๒.๓๘ 

๕๑๙ 
Tetrahedron Structure elucidation of cyclohexene (9Z)-octadec-9-enyl ethers isolated from 

the leaves of Uvaria cherrevensis (Annonaceae) ๒.๓๘ 

๕๒๐ 
Tetrahedron Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered macrolides from 

the marine-derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU-AMF45 ๒.๓๘ 

๕๒๑ 
Tetrahedron Letters Application of deuterated THENA for assigning the absolute configuration of 

chiral secondary alcohols 
๒.๑๓ 

๕๒๒ 
Tetrahedron Letters Conoideoxime A, antibacterial bis-oxime prenyl-tryptophan dimer from the 

whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664 ๒.๑๓ 

๕๒๓ The Journal of Antibiotics Semisynthesis and antibacterial activities of nidulin derivatives ๒.๐๓ 

๕๒๔ 
The Journal of Antibiotics Antimicrobial anthraquinones from cultures of the ant pathogenic fungus 

Cordyceps morakotii BCC 56811 ๒.๐๓ 

๕๒๕ 
The New England Journal of Medicine Prediction of Susceptibility to First-Line Tuberculosis Drugs by DNA Sequencing 

๗๐.๖๗ 

๕๒๖ Theoretical Chemistry Accounts Nitric oxide oxidation on warped nanographene (C80H30): a DFT study ๑.๖๐ 

๕๒๗ 
Thin Solid Films Efficiency Enhancement of Perovskite Solar Cell by using Pre-heat Treatment in 

Two-Step Deposition Method ๑.๙๔ 

๕๒๘ Toxicol Appl Pharmacol Atorvastatin and insulin equally mitigate brain pathology in diabetic rats - 

๕๒๙ 
Toxicology Letters Alterations of mineralized matrix by lead exposure in osteoblast (MC3T3-E1) 

culture 
๓.๑๗ 

๕๓๐ 
Toxins Human Monoclonal scFvs that Neutralize Fribrinogenolytic Activity of 

Kaouthiagin, a Zinc-Metalloproteinase in Cobra (Naja kaouthia) Venom ๓.๒๗ 

๕๓๑ Transfusion Hepatitis E virus infection in Thai blood donors ๓.๔๒ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 
Impact 
Factor 

๕๓๒ 
Tropical Conservation Science Hits Close to Home: Repeated Persecution of King Cobras (Ophiophagus 

hannah) in Northeastern Thailand ๑.๑๕ 

๕๓๓ 
Veterinary Microbiology Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 

2013 and 2017 
๒.๕๒ 

๕๓๔ 
Virus Research Inhibition of dengue virus replication in monocyte-derived dendritic cells by 

vivo-morpholino oligomers 
๒.๗๔ 

๕๓๕ 
Virus Research Serine protease inhibitor AEBSF reduces dengue virus infection via decreased 

cholesterol synthesis 
๒.๗๔ 

๕๓๖ 
Viruses-Basel A single V672F substitution in the spike protein of field-isolated PEDV Promotes 

Cell–Cell fusion and replication in Vero E6 cells ๓.๗๖ 

๕๓๗ 
Viruses-Basel Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) ORF3 Interactome Reveals Inhibition of 

Virus Replication by Cellular VPS36 Protein ๓.๗๖ 

๕๓๘ 
Viruses-Basel Characterization of Flagellotropic, Chi-Like Salmonella Phages Isolated from Thai 

Poultry Farms 
๓.๗๖ 

๕๓๙ 
Wear Improvement of the tribological behaviour of palm biodiesel via partial 

hydrogenation of unsaturated fatty acid methyl esters ๒.๙๕ 

๕๔๐ Welding in the World Laser welding for joining of open-cell aluminum foam to solid shell ๑.๒๘ 

๕๔๑ World Journal of Hepatology Adiponectin as a novel biomarker for liver fibrosis ๒.๐๕ 

๕๔๒ 
ZooKeys Two new species of the ant genus Acanthomyrmex Emery, 1893 (Hymenoptera, 

Formicidae, Myrmicinae) from Thailand ๑.๐๘ 

๕๔๓ 
Zoonoses and Public Health Quantification and rep-PCR characterization of Salmonella spp. in retail meats 

and hospital patients in Northern Thailand ๒.๖๙ 

๕๔๔ 
Zootaxa Macrobrachium chainatense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae): a freshwater 

prawn from Thailand based on morphology and molecular phylogeny ๐.๙๙ 
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ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๑๓๙ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ที่ยึดวัตถุทรงกระบอก ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๘๕๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

NECTEC 

๒ ระบบการผลิตตัวกรองเเละกรรมวิธีการผลิตตัวกรอง ๒๕/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๗๐ ไทย จักรพล สุนทรวราภาส 
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๓ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๒๕๑ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และคณะ 

NECTEC 

๔ อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบส่งผ่าน 
สองช่องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๒ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๕ อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบสะท้อน 
สองช่องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๑ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๖ กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวของแข็งที่มีคาร์บอเนต 
เป็นองค์ประกอบส าหรับดูดซับซัลเฟต 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๓๙๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และณัฏฐพร พิมพะ 

NANOTEC 

๗ ชุดสายอากาศก้นหอยทรงกรวยซ้อนทับแบบพกพา
ส าหรับรบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับ 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๕๔๗ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ์  
และคณะ 

NSD 

๘ นิ้วมือหุ่นยนต์อ่อนนิ่มส าหรับหยบิจับ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๒๕๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๙ เตาปลูกผลึกไฮโดรเทอร์มอล ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๑๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

CPS 

๑๐ เครื่องคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๐ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๑ อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์ค่าพื้นที่ผิวจ าเพาะของวัสดุ
และเซลล์บรรจุตัวอย่างส าหรับใชก้ับอุปกรณ์ดังกล่าว 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๒๖๓ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒ บรรจุภัณฑ์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๑ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน ์ 
และคณะ 

A-MED 

๑๓ เครื่องปรับเอนเก้าอี้รถเข็น ๑๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๙๐๖ ไทย ประสิทธิ์ จ าปา  
และคณะ 

NECTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๔ เครื่องอ่านค่าสีของสารละลายหรือของเหลวชนิด 
โปร่งแสง 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๓๒๙ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๕ ฐานรองขยายสัญญาณรามานชนิดดูดซับสารตรวจวัดได้
ในตัวและกระบวนการสร้างฐานรองขยายสัญญาณ 
รามานดังกล่าว 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๒๗๖ ไทย พิทักษ์ เอีย่มชัย  
และคณะ 

NECTEC 
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ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖ ระบบช่วยแปลภาษามอืส าหรับบรกิารลา่มภาษามือ ๓/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๗๒๒ ไทย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
และคณะ 

A-MED 

๑๗ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกักเกบ็อนุพันธ์ของเอซา-
บอดิปี ้(Aza-BODIPY) ส าหรับเป็นวัสดุปลดปล่อย
ออกซิเจนแบบซิงเกลต (singlet) เมื่อถกูกระตุ้น 
ด้วยแสง และกรรมวธิีการเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๘๒๑ ไทย กันตพัฒน ์จนัทรแ์สนภักดิ ์ NANOTEC 

๑๘ อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสเปกตรัมของวตัถุแบบ 
หลายช่อง 

๓/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๗๒๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

NECTEC 

๑๙ วิธกีารตรวจจับการล้มดว้ยสัญญาณความกดอากาศสัมพัทธ ์ ๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๙๘๗ ไทย สุรภา เทียมจรัส A-MED 

๒๐ เครื่องปิ้งย่าง ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๑๒๗ ไทย สุวรรณ ยานุวงศ์  
และคณะ 

DECC 

๒๑ กรรมวิธีการผลิตชุดตรวจส าหรับการตรวจวัดสารบ่งชี้
โรคไข้เลือดออกในซีรัม อาหารเลี้ยงเซลล์ หรือบัฟเฟอร ์
วิธีการตรวจ รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดดังกล่าว 

๗/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๐๘๑๖ ไทย พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช BIOTEC 

๒๒ วิธีการปลูกฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เป็นผลึก 
มีรูพรุนสูงและมีโครงสร้างต่อเนื่อง 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๘๔๘ ไทย ธีระ บุตรบุรี และคณะ NANOTEC 
NCTC 

๒๓ ระบบสร้างหุ่นลองเส้ือผ้าจากเครื่องสแกนสามมิต ิ 
และวิธกีารดังกล่าว 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๔๐๔ ไทย ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๒๔ ระบบจ าลองและปรับขนาดแบบหุ่นลองเส้ือผ้า  
และวิธกีารดังกล่าว 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๐ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

NECTEC 

๒๕ วิธีการเตรียมเส้นลวดนาโนของเงินและโลหะทอง
ส าหรับเป็นซับสเตรทที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๓ ไทย กุลวดี การอรชัย และ
รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

NANOTEC 

๒๖ วิธีการประมาณค่าขอบเขตแปลงพื้นที่เพาะปลูก
อัตโนมัต ิ

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๔ ไทย ปฏิพัทธ ์ตุ้มสังข์ทอง 
และคณะ 

NECTEC 

๒๗ อุปกรณ์วัดความสูงที่มีเซ็นเซอร์ส าหรับการตรวจสอบ
ท่ายืนแบบสัมผัส 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๔๐๓ ไทย ดุษฎี ตรีอ านรรค  
และคณะ 

NECTEC 

๒๘ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส าหรับ 
การฝึกอบรมชว่ยชวีิต 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๕๓๙ ไทย ชญานุตม์ โฆษิตานนท์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๙ อุปกรณ์รองรับศีรษะที่มีกลไกปรับระดับ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๘๔๙ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ MTEC 

๓๐ โรงเรือนเพาะปลูก ๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๒๙๕ ไทย ชัยวิวัฒน ์เกยูรธ ามรงค์ 
และคณะ 

AGRITEC 
DECC 

๓๑ วัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนผสมของซิลิกา (silica) และ
คาร์บอนกัมมันต์ (activated carbon) และกรรมวิธี
ผลิตวัสดุดังกล่าว 

๓๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๐๖๒๑ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๓๒ อนุพันธ์ของไตรเอซาบอโรโลไพริดิเนียมส าหรับใช้เป็น
เซ็นเซอร์ทางเคมีส าหรับตรวจหาน้ าในสารอินทรีย์ที่อยู่
ในสถานะของเหลว 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๒๘๗ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ NANOTEC 
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๓๓ เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๙๒๑ ไทย ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ 
และคณะ 

DECCN 
ECTEC 

๓๔ เครื่องอ่านจุดพิมพ์และเส้นพิมพ ์ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๙๒๐ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

NECTEC 

๓๕ ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดที่ใช้โครงสร้างนาโนชนิด
ไฮบริดของควอนตัมด็อดแบบ I และแบบ II 

๓๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๐๖๑๙ ไทย ชัญชณา ธนชยานนท์ 
และคณะ 

CPS 
MTEC 

NECTEC 

๓๖ เครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย ์ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๗๐๕ ไทย ขุนเสก เสกขุนทด  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๗ ระบบและวธิีการช่วยผลิตวิดีโอภาพภาษามือส าหรับผู้
พิการทางการได้ยิน 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๓๗๒ ไทย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
และคณะ 

NECTEC 

๓๘ ด้ามจับประทับผวิหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๕ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

MTEC 
NANOTEC 

๓๙ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๖ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย  
และสุพล มนะเกษตรธาร 

NANOTEC 

๔๐ แพนอากาศ ๙/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๙๑๒ ไทย ศุภกิจ วรศิลป์ชัย MTEC 

๔๑ ระบบจ าลองใบหนา้ที่ค่าดัชนีมวลกายตา่งๆ และวธิีการ
ดังกล่าว 

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๐๓๙ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

NECTEC 

๔๒ ระบบหุ่นยนต์ฟื้นฟูการท างานของมือ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๐๓๘ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์  
และคณะ 

NECTEC 

๔๓ กระบวนการเพิ่มจ านวนไวรัสพีอีดีที่ได้จากตัวอย่างล าไส้
ติดเชื้อ โดยอาศัยเซลล์ Huh-๗ 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๗๖๘ ไทย อนันต์ จงแกว้วัฒนา 
และคณะ 

BIOTEC 

๔๔ กระบวนการผลิตกรดฟูรานไดคาร์บอกซิลิก (2,5-
Furandicarboxylic acid, FDCA) จากไฮดรอกซีเมทิล
เฟอร์ฟูรัล (5-Hydroxymethylfurfural, HMF) 
อนุพันธ์ของไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลหรือส่วนผสมของ
สารดังกล่าวด้วยเคมีไฟฟ้า 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๓๖๘ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และปองกานต์ จักรธรานนท์ 

NANOTEC 

๔๕ กระบวนการผลิตกรดไดโฮโมแกมมา่ลิโนเลนิค  
และกรดแกมมา่ลิโนเลนิคจากเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรม 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๓๖๗ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๖ อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า ๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๙๙๗ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  
และคณะ 

MTEC 

๔๗ ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็น
ทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๙๙๘ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  
และคณะ 

MTEC 

๔๘ ชุดขับเคล่ือนของอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็น
รถเข็นไฟฟ้า 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๙๙๙ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  
และคณะ 

MTEC 

๔๙ ชุดแหล่งพลังงานของอุปกรณ์พ่วงต่อปรบัรถเข็นทั่วไป
เป็นรถเข็นไฟฟ้า 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๐๐๐ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  
และคณะ 

MTEC 
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๕๐ กระบวนการผลิตเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส 
จากยีสต์ 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๓๖๖ ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ  
และคณะ 

BIOTEC 

๕๑ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๗ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

MTEC 
NANOTEC 

๕๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๘ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

MTEC 
NANOTEC 

๕๓ บรรจุภัณฑ์แผ่นแปะผวิหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๙ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

MTEC 
NANOTEC 

๕๔ บรรจุภัณฑ์แผ่นแปะผวิหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๒๓๐ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

MTEC 
NANOTEC 

๕๕ เครื่องสันนิษฐานทรงเจดีย์ในประเทศไทยและ
กระบวนการดังกล่าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๔ ไทย ปรัชญา บุญขวัญ  
และคณะ 

NECTEC 

๕๖ เครื่องตัดฐานรองเลนส์ส าหรับเลนส์พอลิเมอร์ชนิด 
พีดีเอ็มเอสแบบแถวล าดับ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๕ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๕๗ กระบวนการเตรียมเข็ม ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๕๗ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๕๘ เครื่องประเมินความเข้มข้นของโมเลกุลเรืองแสงสอง
ชนิดที่ผสมอยู่ ณ ต าแหน่งเดียวกัน และกระบวนการ
ดังกล่าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๖ ไทย กฤศ พิจยเวทินท์  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

NECTEC 

๕๙ ระบบส าหรับสุ่มเลขและตวัอักษร ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๙ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณิน อึ้งสกุลสิริ 

NECTEC 

๖๐ ระบบจัดการการถอดความเป็นค าบรรยายแบบ 
ทันต่อเวลา 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๖๓ ไทย อนันต์ลดา โชติมงคล 
และคณะ 

A-MED 

๖๑ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่อาศัยหลักการเหนี่ยวน าของ
สนามแม่เหล็ก 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๓ ไทย กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ และ
คณะ 

NECTEC 

๖๒ เลนส์ส าหรับสร้างเข็มถ่ายเทมวลสารและประจ ุ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๐๓ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๖๓ เลนส์ส าหรับสร้างเข็มถ่ายเทมวลสารและประจุ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๐๔ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๖๔ สูตรไลซินผสมส าหรับยับยั้งการเจริญของเช้ือ 
ซัลโมเนลลา 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๕๐๐ ไทย เจษฎาพร พิทักษ์สธุีพงศ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๕ สูตรสารละลายส าหรับการคืนสภาพโปรตีนให้อยู่ 
ในรูปไดเมอร์ 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๕๗ ไทย กตัญชลี ไม้งาม  
และคณะ 

BIOTEC 
A-MED 

๖๖ ชุดตรวจหาสารไมโคทอกซิน และวธิีการผลิต 
ชุดตรวจนั้น 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๖๒ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๖๗ แบตเตอรี่สังกะสีไอออนและวิธกีารเตรียมแบตเตอรี่
ชนิดสังกะสีไอออนดังกล่าว 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๔๙๙ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD 
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๖๘ วิธีการตรวจหาเช้ือก่อโรคด้วยอนภุาคแม่เหล็กที่มีสาร
ชีวโมเลกุลด้วยหลักการโฟโตนิกส์ภายใต้สนามแม่เหล็ก 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๒ ไทย ข้าว ต้นสมบูรณ์  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๖๙ กระบวนการผลิตมัลติเอนไซม์ที่ประกอบด้วยเพกติเนส
และไซแลนเนสจากเช้ือราด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๖๑ ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๗๐ วงจรขยายก าลังงานและคลื่นไฟฟ้าความถี่ในช่วง ๙.๑-
๑๐ กิกะเฮิร์ทซ์ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๗ ไทย ทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล 
และคณะ 

NSD 

๗๑ ขั้วไฟฟ้าดัดแปรพื้นผิวด้วยโลหะผสมทอง-ทองแดง 
(gold-copper alloy) รูปปะการังและรปูดาว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๕๘ ไทย กุลวดี การอรชัย  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๒ กระบวนการผลิตหัวเช้ือเห็ด ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๔๙๗ ไทย สุภาพร วันสม  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๗๓ อุปกรณ์ขึ้นรูปวัสดุที่แข็งตัวได ้ ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๖๐ ไทย สุภาพร วันสม  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๗๔ วัสดุส าหรับผลิตหัวเช้ือเห็ดและวธิีการในการผลิต 
วัสดุนัน้ 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๔๙๘ ไทย สุภาพร วันสม  
และคณะ 

BIOTEC 
MTEC 

๗๕ วิธีการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้น ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๕๙ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๗๖ รถเข็นเอกซเรย์ที่มีกลไกปรับระดับพนักพิง ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๕๖ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และ
ปริญญา จันทร์หุณยี ์

MTEC 

๗๗ ซับสเตรทที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS 
substrate) ที่ประกอบรวมดว้ยชั้นย่อยของ 
พอลิอิเล็กโทรไลต์ (polyelectrolyte) ที่มีประจุบวก 
และพอลิอิเล็กโทรไลต์ที่มีประจุลบเรียงตัวสลับกัน 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๕๖ ไทย กุลวดี การอรชัย NANOTEC 

๗๘ เข็มส าหรับถ่ายเทมวลสารและประจ ุ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๐๕ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๗๙ เข็มส าหรับถ่ายเทมวลสารและประจ ุ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๐๖ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๘๐ เข็มส าหรับถ่ายเทมวลสารและประจ ุ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๐๗ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๘๑ ชิ้นงานที่มีโครงสร้างหกเหลี่ยม (hexagonal 
structure) ที่มีสมบัติช่วยกระจายแรงกดและคืนตัวได้ดี 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๕๙ ไทย บุญล้อม ถาวรยุตกิารต์ 
และคณะ 

MTEC 

๘๒ ระบบสร้างแผนที่สามมิติภายในอาคาร ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๘ ไทย กมล เขมะรังษี  
และคณะ 

NECTEC 

๘๓ กรรมวิธีการจับตัวน้ ายางในระบบปิดโดยปราศจากการ
เติมน้ า 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๐ ไทย ธงศักดิ์ แกว้ประกอบ 
และภูริพงศ์ วรรณวิไล 

MTEC 

๘๔ ระบบควบรวมอนภุาคในอากาศ และตรงึเข้าสู่ขั้วด้วย
สนามไฟฟ้า 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๗๐ ไทย คทา จารุวงศ์รังสี  
และคณะ 

NECTEC 
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๘๕ องค์ประกอบและกรรมวิธกีารเตรียมยางคอมพาวด์ที่
ประกอบรวมดว้ยสารกระตุ้นปฏิกิริยาคงรูปจากสาร
ธรรมชาติ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๑ ไทย วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 
และคณะ 

MTEC 

๘๖ กรรมวิธีการคืนสภาพโปรตีนให้อยู่ในรูปไดเมอร์ ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๕๖๕๘ ไทย กตัญชลี ไม้งาม  
และคณะ 

BIOTEC 
A-MED 

๘๗ โรงเรือนเพาะปลูก ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๕๗๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๘๘ องค์ประกอบการเตรียมกลุ่มมัดเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ 
ด้วยกระบวนการปั่นไฟฟ้าสถิต 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๒ ไทย วรล อินทะสันตา  
และจิระพงษ์ อารินทร์ 

NANOTEC 

๘๙ กระบวนการระบภุาพความละเอยีดต่ าส าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของการสร้างภาพความ
ละเอียดสูงยิ่ง 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๓๙ ไทย กมล เอื้อชินกุล  
และคณะ 

NECTEC 

๙๐ ระบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ด้านความสามารถ
ทดสอบ และวิธกีารดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๐ ไทย พนิตา เมนะเนตร  
และคณะ 

NECTEC 

๙๑ กระบวนการประเมินความเครียดจากสภาพอากาศที่มี
ต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๓๑ ไทย อมรรัตน์ ลิ้มมณี  
และคณะ 

NECTEC 

๙๒ องค์ประกอบของแผ่นรองรับการขยายสญัญาณรามาน 
(Raman) ที่ประกอบด้วยฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ 
(Zirconium Nitride) 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๔ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น และ
คณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๙๓ เครื่องมือท าแผนที่สามมิติ ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๕๓ ไทย ธานี ดีมีชยั และคณะ NECTEC 

๙๔ องค์ประกอบการเตรียมอนุภาคนาโนส าหรับกักเก็บและ
น าส่งสารสกัดเควอซิติน และวธิีการเตรียมอนุภาค
ดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๓ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๙๕ กระบวนการประเมินประสิทธภิาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๓๒ ไทย นพดล สิทธิพล  
และคณะ 

NECTEC 

๙๖ วิธีการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าและการลดการใช้
พลังงานสูงสุดส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับแหล่งกกัเก็บพลังงาน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๓ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม NECTEC 

๙๗ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๖ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๙๘ สารประกอบเบนซิมิดาโซลที่มีหมู่แทนทีเ่ป็นอนุพันธ ์
ฟีนอล ส าหรับต้านเช้ือวัณโรค และวธิีการสังเคราะห์
สารประกอบดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๕ ไทย คมสันต์ สุทธิสินทอง 
และคณะ 

NANOTEC 

๙๙ เซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการดังกลา่ว ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๔ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๐ สารประกอบของอนุพันธข์องไพริมิดีน ซ่ึงมีฤทธิ์ 
ยับยั้งเช้ือปรสิตโปรโตซัว หรือเกลือที่ยอมรับได้ทาง 
เภสัชกรรมของสารประกอบดังกลา่ว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๗ ไทย นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ 
และคณะ 

BIOTEC 
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๑๐๑ วิธีการเตรียมโลหะโครงข่ายอินทรีย ์(metal organic 
framework) ชนิด ยูไอโอ-66(UiO-66) และอนุพันธ์
ของโลหะโครงข่ายอินทรีย์ดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๖ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๒ กระบวนการสร้างแผ่นฐานขยายสัญญาณรามาน 
แท่งนาโนอัลลอยด์เงิน-ทอง ที่มีผิวขรุขระ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๗ ไทย นพดล นันทวงศ์  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๑๐๓ ตัวเก็บประจุไฟฟา้ยิ่งยวด (supercapacitor) 
ประสิทธิภาพสูงที่ใช้อิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) แบบ
แข็งและกราฟีนออกไซด ์(graphene oxide) ที่เจือร่วม
ระหว่างไนโตรเจนและซัลเฟอร ์

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๕ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD 

๑๐๔ กรรมวิธีการผลิตไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (HMF)  
จากน้ าตาลไซโลสโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
สารประกอบของอะลูมิเนียมในตัวท าละลาย 
ไดเมธิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๓ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และสุฑารัตน์ ทองรัดแกว้ 

NANOTEC 

๑๐๕ วิธีการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟต (calcium 
phosphate) ด้วยวิธกีารเปลี่ยนเฟส (phase 
conversion) ของแคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๘ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และคณะ 

MTEC 

๑๐๖ เครื่องมือส ารวจทิศและระยะทาง ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๕๒ ไทย มนตรี พรรณรัตน์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๗ กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมโครเมตรความ 
หนาแน่นสูง 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๔ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๘ องค์ประกอบสารกระตุ้นการสร้างเมทริกซ์นอกเซลล์ 
(extracellular matrix) แบบเสริมฤทธิส์ าหรับเล้ียง
เซลล์กระดูกอ่อนของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
(mammalian cell) และกรรมวธิีกระตุน้การสร้าง 
เมทริกซ์นอกเซลล์ของเซลล์กระดูกอ่อน 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๕ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  
และคณะ 

MTEC 

๑๐๙ ระบบวิเคราะห์ความหนาแน่นของคนในภาพวิดีโอ  
และวิธกีารดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๘ ไทย ณัฐชัย วัชราภินชยั 
และศีตภา รุจิเกียรติก าจร 

NECTEC 

๑๑๐ วิธีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเพิ่มเนื้อวัสด ุ(additive 
manufacturing) ที่สามารถปรับให้แตล่ะบริเวณของ
ชิ้นงานมีสมบัติทางกลแตกต่างกันได ้

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๐ ไทย ภาสกร เทศะวิบุล  
และคณะ 

MTEC 

๑๑๑ กรรมวิธีการปลูกเชื้อ Capsicum chlorosis virus หรือ
เช้ือ Tomato necrotic ringspot virus 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๓๓ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๒ อุปกรณ์ป้องกันการชนท้ายแบบมุดของรถยนต์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๓ อุปกรณ์ป้องกันการชนท้ายแบบมุดของรถยนต์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๔ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๔ อุปกรณ์ป้องกันการชนท้ายแบบมุดของรถยนต์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๕ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 
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๑๑๕ อุปกรณ์คาดการณ์การล้มและกระบวนการดังกล่าว ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๒ ไทย จาตุวัฒน ์ราชเรืองระบิน 
และคณะ 

MTEC 
NECTEC 

๑๑๖ กรรมวิธีการเตรียมสารดูดซับจากเปลือกแข็งของ 
แมคคาเดเมีย (macadamia) ด้วยปฏิกริิยาออกซิเดชัน 
(oxidation) ภายใต้สภาวะจ ากัดอากาศ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๖ ไทย อังคณา เจริญวรลักษณ์ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๗ เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๘๙๙ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๘ เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๙ เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๐ เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๑ เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๒ แท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๖ ไทย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 
และศราวุธ เลิศพลังสันติ 

MTEC 

๑๒๓ สารประกอบ (E)-7,12-ไดเมทอกซี-2-((ไธโอฟีน-2-อิลเม
ทิลีน)อะมิโน)-3-ไออกโซ-4,5,14,15-เตตระไฮโดร-1H-
ไดแนฟโธ[2,1-e:1',2'-g]ไอโซอินโดล-1-โอน ส าหรับใช้
ตรวจวัดไอออนปรอท 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๐ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๔ สารประกอบ 2,2'-(((ไพริดีน-2,6-ไดอิลบิส(เมทิลีน))บิส
(ออกซี))บิส(ควิโนลิน-8,5-ไดอิล))บิส(7,12-ไดเมทอกซี-
4,5,14,15-เตตระไฮโดร-1H-ไดแนฟโท[2,1-e:1',2'-g]ไอ
โซอินโดล-1,3(2H)-ไดโอน) ส าหรับใช้ตรวจวัดไอออน
แคดเมียม 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๑ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 
และวราภรณ์ ปานจันทร ์

MTEC 

๑๒๕ วิธีการขึ้นรูปชิ้นงานซิลิโคนสามมิติแบบเพิ่มเน้ือวัสด ุ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๗ ไทย สิริพร โตนดแก้ว  
และคณะ 

MTEC 

๑๒๖ ระบบตรวจจับความเร็ว และวธิีการดังกล่าว ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๓๗ ไทย จาตวุัฒน ์ราชเรืองระบนิ NECTEC 

๑๒๗ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ  
และวิธกีารดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๓๘ ไทย จาตวุัฒน ์ราชเรืองระบนิ NECTEC 

๑๒๘ วิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนด้วยชดุเคลือบ 
ผิวเมมเบรนแบบเส้นชนิดท่อกลวง (hollow fiber 
membrane) โดยการจุ่มเคลือบ (dip coating)  
แบบแนวนอน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๘ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒๙ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกโนเซลลูโลสระดับนาโนจาก 
ชีวมวล ด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับวิธีเชิงกลในขั้นตอนเดียว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๙ ไทย วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 
และคณะ 

NANOTEC 
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ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓๐ เครื่องสระผม ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๓๙๐๗ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๑๓๑ เครื่องสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ าที่ใช้เซลล์ 
วัดเซรามิคและกระบวนการดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๓๐ ไทย คัมภีร์ สุขสมบูรณ์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๒ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๕๔ ไทย ขจรศักดิ์ ปิยังกร NECTEC 

๑๓๓ ระบบประเมินการใช้พลังงานร่วมกบัประสิทธิภาพของ
เซลล์แสงอาทิตย์ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๙ ไทย มนตรี ชาติพจน์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๔ ระบบส าหรับประเมินโรคและคุณลักษณะของสัตว์ใน
ฟาร์มแบบไม่สัมผัสและวธิีการดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๒ ไทย กฤศ พิจยเวทินท์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๕ องค์ประกอบการเตรียมฟิล์มบางพอลยิรูีเทน 
(polyurethane) ที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ า  
และกรรมวิธกีารเตรียมฟิล์มดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๒๔๙ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๓๖ ระบบสร้างข้อมูลระบุตัวตนทางดิจิตัล ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๑ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๗ กรรมวิธีทดสอบฤทธิ์ยบัยั้ง การติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสใน
เซลล์เพาะเลี้ยง 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๙๓๕ ไทย จินตนา พาวงค์  
และคณะ 

RDI 

๑๓๘ อนุภาคนาโนทองค าโดยใช้พอลิแซคคาไรด์ในการ
สังเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโน
ทองค าโดยใช้พอลิแซคคาไรด์ดังกล่าว 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๓๕๐ ไทย นงนุช เหมืองสิน  
และธนากร เจริญรัตน ์

NANOTEC 

๑๓๙ อนุภาคคล้ายไวรัสท่ีแก่ตัวของฟลาวิไวรัส ๒๕/๐๔/๒๕๖๒ PCT/TH2019/ 
000009 

ไม่ระบุ พูนสุข กีฬาแปง  
และคณะ 

RDI 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๗๗ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ระบบและกรรมวธิีตัดแบ่งประโยค
ส าหรับภาษาที่มีรอยต่อประโยคไม่ชัดเจน 

๕/๐๘/๒๕๔๗ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๘๕๒ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

NECTEC 

๒ ตัวก าเนิดคลื่นอัลตร้าโซนิกรูปร่างสปริง
ส าหรับด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๕ ไทย พิทักษ ์เหล่ารัตนกุล MTEC 

๓ อุปกรณ์วัดความชื้นเมล็ดธัญพืช ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๘๕๓ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ์  
และคณะ 

AGRITEC 
DECC 
CPS 

NECTEC 
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ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔ ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์
เก็บสายแบบเป็นร่อง 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๐ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ์  
และคณะ 

DECC 
CPS 

NECTEC 

๕ ระบบการเคลือบฟิลม์บางโลหะออกไซด์
ผสมโลหะแบบโค-สปัตเตอร์ที่ติดต้ัง
อุปกรณ์ส าหรับกระจายก๊าซ 

๑๘/๐๗/๒๕๕๖ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๖๖๑๔๐ ไทย วัฒนา สมานจิตร  
และคณะ 

MTEC 

๖ กรรมวิธีการผลิตแผ่นขัดโลหะผสมที่มี
ความสม ่าเสมอของโครงสร้างจุลภาค 

๗/๑๐/๒๕๕๓ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๖๖๐๐๑ ไทย เจษฎา วรรณสินธุ ์ TMC 
RDI 

๗ ชุดถอดรหัสไวเธอร์บ ีVITERBI ขนาดเล็ก
ส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่

๖/๐๕/๒๕๔๗ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๙๒๑ ไทย เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ NECTEC 

๘ การพัฒนาล าดับนวิคลีโอไทด์และล าดบั
กรดอะมิโนของยีนเดลต้า ๖- ดีแสททูเรส 
(delta 6-desaturase) ชุดที่ ๒ ของ 
เช้ือรามิวคอร์ รอคซิไอ (Mucor rouxii) 
สายพันธุ์ ATCC 24905 

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๙ กระบวนการในการท าเม็ดเถ้าแกลบเพือ่
ท าเป็นเม็ดวัสดุรูพรุน 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๕ ไทย ผกามาศ แซ่หว่อง  
และคณะ 

MTEC 

๑๐ วิธีการและอปุกรณ์วัดความชื้นของเมล็ด
ธัญพืชที่ใช้วธิีดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๒ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๑ ระบบปฏกิรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดส าหรับ
ก าจัดสารอินทรยี์ในน้ าเสียด้วยการดูดซับ
ของถ่านกัมมันต์ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพ
ถ่านกัมมันต์ด้วยสารละลายโอโซน 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๓ ไทย ประธาน วงศ์ศริเวช  
และพรศิริ ทองเปรม 

NANOTEC 

๑๒ เครื่องเติมอากาศ ๒/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๕ ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท์  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๓ อุปกรณ์ส าหรับถอดชิ้นสว่น ๑๑/๐๕/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๔ ไทย นพดล สิทธิพล  
และคณะ 

NECTEC 

๑๔ อุปกรณ์ส าหรับขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๑ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๕ วิธีการชักน าการผลิตท่อนพันธุ์ขนาดเลก็ ๑๘/๐๑/๒๕๔๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณ ี BIOTEC 

๑๖ เครื่องท าน้ าร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน 

๙/๐๖/๒๕๔๓ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๕ ไทย ชาตรี ตั้งอมตะกุล  
และพอพนธ์ สิชฌนกุฤษฏ ์

NECTEC 

๑๗ วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนดว้ยรูปแบบ
ฟิลเตอร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา 

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๗ ไทย ภาคภูมิ บุญญานันต ์
และสุรพล ตันอร่าม 

NECTEC 

๑๘ วิธีการบ าบัดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน
ที่เสื่อมประสิทธิภาพจากการเก็บรักษา 

๗/๐๖/๒๕๕๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๕ ไทย พงศ์พันธ์ จินดาอุดม  
และคณะ 

NECTEC 



๑๘๐ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิมด้วยการ 
ใช้ไอออนของก๊าซ 

๑๙ วิธีการปลูกฟิล์มออกซีไนไตรด์โดยการ
ควบคุมเวลาก๊าซในระบบรีแอคทีฟอาร์
เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๑๗๒ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร NECTEC 

๒๐ การพัฒนาและการผลิตชุดการตรวจ
วินิจฉยัโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี 

๒/๐๗/๒๕๔๔ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๓๐๗ ไทย ธารารัชต์ ธารากุล  
และสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

NANOTEC 

๒๑ อุปกรณ์วัดความหนืดของของเหลว 
ขณะกวนแบบเรียลไทม์ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๓ ไทย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 
และไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ 

MTEC 

๒๒ ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปลูก
จากมวลชีวภาพดว้ยกระบวนการ 
ไบโอไฮโดรคอนเวอร์ชัน 

๒๖/๐๙/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๒ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๓ แป้นคีย์สัมผัสที่อาศัยเทคนิคการกั้นแสง 
และการแบ่งล าแสง 

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

NECTEC 

๒๔ วิธีการตรวจวัดความขนาน ความตั้งฉาก 
และรูปร่างของวัตถุแบบไม่สัมผัส  
และแบบไม่ท าลาย 

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๒๕ วิธีการและอปุกรณ์ส าหรับตรวจจับ 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต 

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๒๖ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้เรื่องการ 
ถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์พืช โดยวิธกีารยิง
อนุภาค 

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๓ ไทย ชาลินี คงสวัสดิ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๗ กระบวนการผลิตท่ออะลูมินาเซรามิก ๒๔/๑๑/๒๕๔๙ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๙ ไทย ภาวด ีอังค์วัฒนะ  
และคณะ 

MTEC 

๒๘ กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 
PMRAB7 ในยีสต์ และการน าไปใช้ในการ
ป้องกันการติดไวรัสดวงขาวในกุ้ง 

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๖ ไทย กัลยาณ์ แดงต๊ิบ  
และลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 

BIOTEC 

๒๙ วิธีการสร้างภาพเอก็ซ์เรย์ตัดขวางแบบ
สามมิติโดยใช้ล าแสงแบบกรวย 

๗/๑๑/๒๕๕๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๖ ไทย เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 
และคณะ 

NECTEC 

๓๐ วิธีการสร้างเลนส์เว้าระดับจุลภาคโดย
อาศัยการโก่งตัวของชั้นฟิล์ม 

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๗ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ NECTEC 

๓๑ กรรมวิธีการคัดเลือกตัวยบัยั้งที่ดีจากกลุม่
ห้องสมุดตัวยับยั้งเชิงรวม โดยใช้เอ็นไซม์
ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเช้ือมาลาเรีย 

๑๕/๐๙/๒๕๔๒ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๗ ไทย สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล 
และคณะ 

BIOTEC 

๓๒ กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากกาก
ตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่สามารถช่วยลด

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๙ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 
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ปริมาณการใช้สารเคมีและปริมาณการใช้
น้ าในโรงงาน 

๓๓ วิธีการค านวณปริมาณไขมันแทรกใน
เนื้อสัตว์ เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๕ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย ์ 
และเอกชยั เจนวิถีสขุ 

BIOTEC 
RDI 

๓๔ ระบบและวธิีการตรวจจบัต าแหน่ง
ช่วงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจ
ชั่วคราวในขณะนอนหลบัจากสัญญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

๑/๐๗/๒๕๕๓ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๕ ไทย สุรพล ตันอร่าม  
และคณะ 

NECTEC 

๓๕ วิธีการวิเคราะหห์าปริมาณเนื้อยางใน 
น้ ายางธรรมชาตโิดยการปั่นเหวีย่งผ่าน
หลอดแคปิลลารี ่

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๘ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

๓๖ โมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อ NA,K 
ATPase beta3 ซับยูนิต กดการ
ตอบสนองของทีและบี ลิมโฟซัยท ์

๕/๐๘/๒๕๔๕ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๘ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์  
และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสไข้หวัดนก
โดยใช้ล าดับเบสของเช้ือไวรัสไข้หวัดนก 
ที่จ าเพาะตอ่สายพันธุ ์H5,H7 และ H9 

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๔ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์  
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๓๘ ระบบจัดเก็บภาพและเล่นภาพย้อนหลัง
ส าหรับกล้องที่ใช้พอร์ทยูเอสบ ี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๕๐๐ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๓๙ ดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อจุลินทรยี์ใน
กลุ่มเมธาโนเจน 

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๒ ไทย ภาวิณี ชยัประเสริฐ และ
สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 

BIOTEC 

๔๐ กรรมวิธีการตรวจและคัดกรองเอนไซม์
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

๑/๐๖/๒๕๕๐ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๐ ไทย ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๑ ชุดทดสอบการเก็บเกีย่วพลังงานด้วย
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกโดยใช้การ
สั่นสะเทือน 

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ ๕/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๒๓๒ ไทย อารี ธนบุญสมบัติ  
และคณะ 

MTEC 
HRD 

๔๒ การพัฒนารอยต่อระหว่างตัวน าไฟฟ้า
โปร่งแสงกับฟิล์มบางชนิดพ ี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๔๙๙ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๔๓ กรรมวิธีการปรับปรุงสายพันธุ์ชิงเฮาที่มี
สารอาร์ทิมิซินินสูง 

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๑ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี BIOTEC 

๔๔ วิธีการค านวณปริมาณไขมันแทรกใน
เนื้อสัตว์ เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพแบบสุ่ม
ภาพย่อย 

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๔๙ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย์ 
และเอกชัย เจนวิถีสขุ 

BIOTEC 
RDI 
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๔๕ สารผสมของพอลิแซคคาไรด์ท่ีมีสมบัติ
ห้ามเลือดและคงสภาพความหนืด 

๒๘/๐๙/๒๕๕๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๕๐๑ ไทย บุญล้อม ถาวรยุตกิารต์ 
และคณะ 

MTEC 

๔๖ แม่แบบขึ้นรูปเข็ม ๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๓๘๔ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๔๗ อุปกรณ์ตรวจสอบการกัดกร่อนจาก 
ของไหล 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๓๘๕ ไทย ปิติชน กล่อมจิต  
และคณะ 

MTEC 

๔๘ อุปกรณ์แขนกลจบัชิ้นงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๔๙๘ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

MTEC 

๔๙ วิธีการเพิ่มความจขุองอุปกรณ์ส าหรับ 
เก็บข้อมูลแบบหน่วยความจ าแฟลช 

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๙๐๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้  
และคณะ 

NECTEC 

๕๐ วิธีการจ าลองใบหนา้ด้านขา้ง หลังการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดใน
ระบบดิจิตอล 

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ ๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๖๗๒ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และวิศรุต พลสิทธิ์ 

NECTEC 

๕๑ ระบบตรวจหาเช้ือจากภาพเม็ดเลือดบน
แผ่นฟิล์มโลหิตบางแบบสุ่มวิเคราะหแ์ละ
วิธีการดังกล่าว 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๙๐๔ ไทย เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
และคณะ 

BIOTEC 
NECTEC 

๕๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๔ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๕๓ แผ่นปิดผิวหนัง ๑๐/๐๑/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๖ ไทย จักรพงศ์ ศุภเดช  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๕๔ ขาตั้งส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๕ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และคณะ 

NECTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๕๕ ภาชนะเพาะเลี้ยงที่ประกอบด้วยแผ่น
กรองผ้าเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ
และความชื้นในการเพาะเลี้ยงพืช 

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๗๒๘ ไทย เกรียงไกร โมสาลยีานนท ์
และเฉลิมพล เกดิมณ ี

BIOTEC 

๕๖ โครงสร้างลดแรงสะเทือนของระบบ
ขับเคลื่อนพร้อมระบบปรับความตึง
สายพานถ่ายทอดก าลัง 

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๙๑๔ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๕๗ ชุดข้อต่อส าหรับใช้บรรจุและถ่ายเท
ของเหลวจากถุงบรรจุ 

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๕๙ ไทย ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์  
และคณะ 

MTEC 

๕๘ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝนแบบกา้นกระดก ๙/๐๙/๒๕๕๓ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๖๐ ไทย ประวิทย ์แสงสัจจา 
และอุดม ลิ่วลมไพศาล 

NECTEC 

๕๙ กรรมวิธีการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมา 
(Hybridoma Cell) ด้วยระบบ
แอนติบอดีอะเรย์ที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง
เซลล์ (Whole Cell) เคลือบอยู่บนแผ่น

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๗๓๐ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 
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วัสดุพื้นผิวเรียบและใช้แอนติบอดีที่
จ าเพาะตอ่แอนติบอดีของหนูที่ติดฉลาก
กับสารฟลูออเรสเซนต์ในการติดตามผล 

๖๐ กรรมวิธีการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมา 
(Hybridoma Cell) ด้วยระบบ
แอนติบอดีอะเรย์ที่ใช้เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง
เซลล์ (Whole Cell) ที่อยู่ในลักษณะ
สารละลายที่ติดฉลากกับสาร 
ฟลูออเรสเซนต์ในการติดตามผล 

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๗๒๙ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๑ เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์ ๑๙/๐๘/๒๕๕๙ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๖๔ ไทย กิตติพงศ์ เอกไชย  
และคณะ 

NECTEC 

๖๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง ๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๙๐๘ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๖๓ ถาดใสแผ่นทดสอบวิเคราะห์สารตัวอย่าง ๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๖๒ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๖๔ อุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความชว่ยเหลือ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๙๐๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๖๕ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๙๐๗ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

NANOTEC 

๖๖ รถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๖๑ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
และพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ 

AGRITEC 
RDI 

๖๗ เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๗๐๖๖๓ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
และพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ 

AGRITEC 
RDI 

๖๘ สายอากาศขดวกวนขนาดเล็กส าหรับ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ ๒/๐๘/๒๕๖๒ ๗๑๐๐๑ ไทย จตุพร ชินรุ่งเรือง NECTEC 

๖๙ ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาดช่วง ๑๐๐ คู่เบส ๙/๐๗/๒๕๔๖ ๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๗๑๒๒๑ ไทย บุญญานาถ นาถวงษ์ 
และสุภารัตน์ ปิ่นสุภา 

BIOTEC 

๗๐ ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาดเริ่มต้นจาก  
๕๐ คู่เบส 

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ ๙/๐๘/๒๕๖๒ ๗๑๐๗๙ ไทย บุญญานาถ นาถวงษ์ 
และสุภารัตน์ ปิ่นสุภา 

BIOTEC 

๗๑ บันไดส าหรับขึ้นลงเตียงผู้ป่วย ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๒/๐๘/๒๕๖๒ ๗๑๐๐๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๗๒ บันไดส าหรับขึ้นลงเตียงผู้ป่วย ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๒/๐๘/๒๕๖๒ ๗๐๙๙๙ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๗๓ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบฟิล์มบางบน 
ตัวท าความร้อนแบบเมมเบรนลอย ซ่ึงท า
จากกระบวนการอิเล็กโทรแฟบริเคชั่น
และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 

๘/๐๘/๒๕๔๘ ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๗๑๕๐๙ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ NECTEC 



๑๘๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗๔ กระบวนการผลิตอุปกรณ์ตรวจจับกา๊ซ
แบบฟิล์มบางบนตวัท าความร้อนแบบ
เมมเบรนลอย 

๙/๐๒/๒๕๔๙ ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๗๑๕๑๐ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ NECTEC 

๗๕ วิธีการสร้างอุปกรณ์ของไหลขนาดไมโคร ๒๖/๐๕/๒๕๕๑ ๓/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๖๐๕ ไทย อภินันท์ สุทธิธารธวัช 
และคณะ 

BIOTEC 
NANOTEC 

๗๖ อุปกรณ์วัดแรงของสารยึดติด ๑๘/๑๑/๒๕๕๓ ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๗๑๖๓๑ ไทย วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิร ิ NECTEC 

๗๗ กรรมวิธีการเก็บรักษาเช้ือราท าลายแมลง
ระยะยาว 

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ ๕/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๒๖๗ ไทย ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล 
และคณะ 

TMC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๑๖๒ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคนด้วยแผ่น
แถบโปรตีนจ าเพาะรว่มกับวิธีอินไดเร็คอิไลซ่า 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๓๗๔ ไทย สารดี วาฤทธิ ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๒ ชุดตรวจหากลุ่มเชื้อก่อโรคเป้าหมายแบบหลายเช้ือใน
ครั้งเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๓ ชุดตรวจหาโปรตีนเป้าหมายในเซลล์ด้วยเทคนิค 
อิมมูโนโครมาโตกราฟีและอนุภาคซิลิกานาโน 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๓ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๔ ซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปั้นได้ที่มี 
รูพรุนขนาดใหญ่และกระบวนการเตรียมซีเมนต์
ดังกล่าว 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๕ ไทย กันนาพร พู่พุฒ MTEC 

๕ กระบวนการคัดพันธุ์ออ้ยชวีมวลทนเค็มในระบบ 
กระบะทรายภายใต้สภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

BIOTEC 

๖ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต์ 
ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ที่ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรมให้มีระบบควบคุมการแสดงออก
ด้วยอาหารที่มีน้ าตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบ 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

BIOTEC 

๗ กรรมวิธีกระตุ้นการงอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนของ
เมล็ดพืชโดยใช้การให้อากาศร่วมกับการได้รับแสง 
ชนิดจ าเพาะ 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๗ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๘ ชุดตรวจส าหรับตรวจหาเช้ือไวรัสท่ีกอ่ให้เกิดกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๕๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๙ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที่ติดฉลาก
ด้วยไบโอตินและถูกตรึงโครงสร้างบนบีดส์ด้วยการจับ
โปรตีนสเตรปตาวิดิน 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๕ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
และคณะ 

BIOTEC 



๑๘๕ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๐ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธี
การเตรียม 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๖ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑ กระบวนการกระตุ้นการพัฒนารากสะสมอาหารของ 
มันส าปะหลังผ่านระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบ
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งพลังงานหลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๙๖๐ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒ กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ 
ก๊าซธรรมชาต ิ

๒๘/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๓๐๔๐ ไทย สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 
และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๓ เส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์และแผ่น 
เมมเบรนซ่ึงขึ้นรูปจากเส้นใยดังกล่าว ที่ถูกตกแต่งด้วย
อนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์ และกรรมวิธกีารเตรียม 
เส้นใยและแผ่นเมมเบรนดังกล่าว 

๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๒๕๙ ไทย วรล อินทะสันตา  
และนครินทร์  
ทรัพย์เจริญดี 

NANOTEC 

๑๔ แผ่นติดกระตุ้นหัวใจฝกึหัดจากยางพาราส าหรับเครื่อง
ฝึกหัดการฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนดิอัตโนมัติ  
และวิธกีารเตรียมแผ่นติดกระตุ้นหัวใจฝกึหัดดังกล่าว 

๑๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๕๗ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

๑๕ ชุดตรวจนาโนเซนเซอร์แบบก าหนดทิศทางในการ 
ติดฉลาก 

๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๑๒๖ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรพัย ์
และณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 

NANOTEC 

๑๖ เครื่องปฏิกรณ์บดด้วยลูกบดพร้อมอัลตราโซนิคก าลังสูง ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๐๖ ไทย อนุชา วรรณก้อน  
และสมัญญา สงวนพรรค 

MTEC 

๑๗ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของชุดยีนที่สร้างโปรตีน
โครงสร้างเพื่อผลิตอนุภาคไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ชนิดที่
ติดเชื้อได้หนึ่งรอบในเซลล์ยุง 

๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๖๖ ไทย สุธา เสง่ียมบุตร BIOTEC 

๑๘ น้ ายาส าหรับเตรียมชุดตรวจ และกรรมวิธีการใช้น้ ายา
ดังกล่าว 

๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๑ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร NANOTEC 

๑๙ ชุดตรวจหายาหรือโมเลกุลเป้าหมายที่มปีระจุ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๒ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ 
และณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 

NANOTEC 

๒๐ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัดจาก 
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea) และ 
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๐ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๑ สูตรต ารับเครื่องส าอางในรูปโทนเนอร์ที่ประกอบดว้ย
สารสกัดสมอไทย 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๑ ไทย วลีวัลย ์เอกนยัน ์ 
และอรทัย ลอ้อุทัย 

NANOTEC 

๒๒ กรรมวิธีการผลิตกรดแลคติกจากน้ าตาลไซโลสด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวธิพันธ์ออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน
บนตัวรองรับอะลูมินา 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๔ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๓ สูตรการเตรียมแผ่นฟิล์มอิเล็กโทรไลต์แบบใส และ
กระบวนการเตรียมแผ่นฟิล์มอิเล็กโทรไลต์แบบใส
ดังกล่าว 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๓ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ  
และนพดล อรุณยะเดช 

NANOTEC 



๑๘๖ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๔ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อวณัโรคก่อโรคใน
คนด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้า 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๒ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์  
และคณะ 

BIOTEC 
NSD 

๒๕ อิเล็กโทรไลต์ชนิดบัฟเฟอร์สถานะเจล และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลต์ชนิดบฟัเฟอร์สถานะ
เจลดังกล่าว 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๒ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ NANOTEC 

๒๖ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับต าแหน่งของยีน ROS1 
ในเซลล์มะเร็ง 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๔๒ ไทย วิชัย พรธนเกษม  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๗ กรรมวิธีการตรวจแหล่งที่มาของข้าวด้วยวิธีลิควิด 
โครมาโตกราฟีชนิดออบิแทรป 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๙๗ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิร ิ 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๘ ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก 
ต้นบัวบก 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๑ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๙ ชุดตรวจหาเช้ือกอ่โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วยเทคนิค
ลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน 

๑๖/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๘๒ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย  
และจันทนา ค าภีระ 

BIOTEC 

๓๐ กระบวนการสกัดอินูลินจากแก่นตะวัน ๒๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๐๖ ไทย ศศิธร พงษ์ส าราญกุล RDI 

ไตรมาสที ่๓ 

๓๑ กรรมวิธีการสร้างเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรมที่มีความ
บกพร่องในการสังเคราะห์สารและปราศจากยีน
เครื่องหมาย 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๓๒ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๓๒ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลขิงให้ทนต่อ 
โรคแง่งเน่า 

๑๑/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๘๔ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๓๓ กรรมวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกาก 
มันส าปะหลัง 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๓๐ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๓๔ ไพรเมอร์ส าหรับตรวจหาเช้ือเอพีพีในสุกร และวิธีการ
ตรวจหาเช้ือโดยใช้ไพรเมอร์นั้น 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๒๙ ไทย วรางคณา สงสังข์ทอง 
และอุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 

BIOTEC 

๓๕ กรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์เสริมด้วยกรดไขมัน 
ไม่อิ่มตัว 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๒๘ ไทย พนิดา อุนะกุล  
และคณะ 

BIOTEC 
NBT 

๓๖ กระบวนการดัดเเปรลิกนินที่ไม่เป็นพิษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๐๓ ไทย จักรพล สุนทรวราภาส BIOTEC 

๓๗ ขนมปังปราศจากกลูเตนโดยใช้แป้งลูกเดือยร่วมกบั
โปรตีนไข่ขาวที่ผ่านการดัดแปรด้วยเอนไซม์โปรติเอส
และกรรมวิธกีารผลิต 

๑๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๗๗ ไทย วัลลภ ชนะสัตรู BIOTEC 

๓๘ ผงสีสะท้อนความร้อนที่สังเคราะห์จากแร่ลูโคซีน และ
กรรมวิธีผลิตผงสีสะท้อนความร้อนดังกล่าว 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๕ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 
และคณะ 

MTEC 

๓๙ องค์ประกอบนาโนอิมัลชันส าหรับตา้นเช้ือราที่ผิวหนัง
ของสัตว์เล้ียง ที่มีส่วนผสมของสารสกัดทองพันชั่ง 
(Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) และซาโปนิน 
(Saponin) 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๑ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๐ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๖ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 
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๔๑ กรรมวิธีตรวจหาสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
อาร์จินีน ดีอิมิเนส 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๔ ไทย สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 
และสุรศักดิ์ เจียมทรัพย์ 

BIOTEC 

๔๒ พลาสมิดมินิจีโนมของไวรัสพีอีดีที่ไม่มีและมียีน 
นิวคลีโอแคปซิด และระบบตรวจวัดการจ าลองตัวเอง
ของไวรัสด้วยพลาสมิดมินิจโีนมดังกล่าว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๓ ไทย นพพร ชุติวิทูรชัย  
และคณะ 

BIOTEC 
NBT 

๔๓ เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าที่มีขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรงุด้วยวัสดุนาโน
คาร์บอนและพอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๒ ไทย นพดล อรุณยะเดช และ
รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

NANOTEC 

๔๔ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปส าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์ 
มะเขือเทศ และกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ 
ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๖ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค 
ตั้งภัสสรเรือง 

NOC 

๔๕ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลประเภทสนิปส าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์
แตงกวา และกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ชุดไพรเมอร์
และดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๗ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค  
ตั้งภัสสรเรือง 

NOC 

๔๖ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปส าหรับตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์
แตงโมลูกผสมเอฟวันและกระบวนการตรวจสอบโดยใช้
ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๘ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค  
ตัง้ภัสสรเรือง 

NOC 

๔๗ อนุพันธ์ของเอซา-บอดิปี ้(Aza-BODIPY) และกรรมวธิี
การสังเคราะห์อนุพันธ์ดังกลา่ว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๒ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ NANOTEC 

๔๘ อนุภาคนาโนกลวงที่มีรูพรุนติดฉลากส าหรับการเพิ่ม
ความไวของเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๓ ไทย นพดล อรุณยะเดช  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๙ กระบวนการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล  
(5-hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลฟรุกโตส 
(fructose) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ที่เป็น
กรดอินทรีย์ (organic acids) 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๔ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC 

๕๐ กระบวนการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล  
(5-hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลกลูโคส 
(glucose) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวธิพันธว์ัสดุ
โครงข่ายโลหะอินทรีย์ (metal-organic frameworks: 
MOFs) 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๕ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ NANOTEC 

๕๑ ฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่สามารถยอมให้ก๊าซผ่านเข้า
ออกและป้องกันกลิ่นได ้

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๗ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 
และคณะ 

MTEC 

๕๒ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคนด้วยวธิี 
อินไดเร็คอิไลซ่า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๔ ไทย สารดี วาฤทธิ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๕๓ วิธีการเตรียมเม็ดบีดส์รูพรุนจากโซเดียมอัลจิเนตและ
พอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์-โซเดียมอัลจิเนต 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๑๘ ไทย สินีนาฏ ไทยบญุรอด NANOTEC 
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๕๔ ชุดยีนที่มีการติดอะวิแทคที่ปลาย ๕’และพลาสมิด
พาหะดัดแปลงที่มีชุดยีนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๔๙ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๕ ชุดยีนที่มีการติดอะวิแทคที่ปลาย ๓ ไพร์ม และ 
พลาสมิดพาหะดัดแปลงที่มีชุดยีนดังกลา่ว 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๐ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๖ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะ 

๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๘๖ ไทย ภัทรพร โกนิล  
และวรายุทธ สะโจมแสง 

NANOTEC 

๕๗ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคทีก่ระตุ้น 
การเจริญเติบโตของเซลล์รากผม 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๒ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๕๘ สูตรน้ าสเลอรีเซรามิก ๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๑ ไทย กฤชแกว้ สมตน  
และคณะ 

MTEC 

๕๙ กรรมวิธีการผลิตสารประกอบลาโนสเตนไตรเทอร์ 
ปีนอยด ์(Lanostane triterpenoid) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง
เช้ือก่อโรคมาลาเรีย จากเช้ือรา Ganoderma 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

BIOTEC 
NBT 

๖๐ กรรมวิธีการผลิตสารประกอบอะโรมาตกิ โพลีคีไทด์ 
(Aromatic Polyketide) ที่ออกฤทธิย์ับยั้งเช้ือก่อโรค
มาลาเรียจากเช้ือรา Orbiocrella 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๗๘ ไทย สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๑ กระดาษพลาสโมนิคส าหรับตรวจหายาและ/หรือ
โมเลกุลเป้าหมายและกรรมวิธกีารเตรียมกระดาษ 
พลาสโมนิคนั้น 

๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๘๗ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย ์ NANOTEC 

๖๒ เชื้อราดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถเพิ่มการสังเคราะห์
ไขมันและกรรมวิธีการสร้างเชื้อราดัดแปลงพันธุกรรมนั้น 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๔๘ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๖๓ องค์ประกอบของเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีถา่นหิน 
แอนทราไซต์เผาไหม้ร่วม 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๘๑ ไทย ฐานิตย์ เมธยิานนท์ 
และคณะ 

RDI 

๖๔ กรรมวิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุน ภายใต้
บรรยากาศของอากาศที่จ ากัดและอุณหภูมิต่ า  
ด้วยเกลือไฮดรอกไซด์ผสม 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๑๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และเสาวลักษณ ์ 
เฉลียวเลิศอ าพล 

NANOTEC 

๖๕ อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่มีสารออกฤทธิ์ไล่ยุง และ
กรรมวิธีการผลิต 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๖ ไทย สุวิมล สุรัสโม  
และคณะ 

NANOTEC 

๖๖ อนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ที่มีสารออกฤทธิ์
ต้านการอกัเสบ และกรรมวิธกีารผลิต 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๗ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๖๗ ผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นที่มีสารออกฤทธิไ์ล่ยุงและ 
ต้านการอกัเสบ 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๘ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๖๘ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในช้าง และ
กรรมวิธีการตรวจดังกล่าว 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๔๖ ไทย วันดี ยินดยีั่งยืน  
และคณะ 

BIOTEC 

๖๙ ระบบจ าแนกไดอะแกรมในภาพเอกสารที่เขียนด้วย
ลายมือ และกระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๙๐๖ ไทย บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 
และศรินทร์ วัชรบุศราค า 

NECTEC 
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๗๐ การปลูกฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยวธิีการ
ควบคุมเวลาก๊าซไวปฏิกิริยา 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๙๘ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๗๑ วิธีการเตรียมวัสดุไฮบริดคาร์บอนนาโนพอรัสจากกาก
กาแฟและท่อคาร์บอนนาโนส าหรับการใช้งานเป็นวัสดุ
ขั้วอิเล็กโทรดตัวเกบ็ประจุไฟฟา้ยิ่งยวด 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๙๐๕ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NECTEC 
NSD 

๗๒ กรรมวิธีการสร้างเช้ือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการโฮโมโลกสัรีคอมบิเนช่ัน 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๕๐ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๗๓ องค์ประกอบวอเตอร์คลีนซ่ิงเจลที่มีส่วนประกอบของ
สารสกัดลูกซัด 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๙๙ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๔ องค์ประกอบอนภุาคนาโนลโิพโซมของสารสกัดลูกซัด ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๘๐๐ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๕ วิธีการเตรียมน้ ามันออรกิาโนในรูปแบบผงแห้ง ๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๘๐๑ ไทย กิตติวุฒิ เกษมวงศ์  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๖ สูตรส่วนผสมของสารละลายส าหรับระบบทางเดิน
อาหารจ าลองของสุกรเพื่อใช้คัดเลือกโพรไบโอติก 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๙๖ ไทย นิชชา จ าเริญศักดิ์ศรี 
และคณะ 

BIOTEC 

๗๗ ชุดไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อ Listeria 
monocytogenes และ Salmonella spp. และ
วิธีการตรวจเชื้อกอ่โรคในอาหารโดยใชชุ้ดไพรเมอร์
ดังกล่าว 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๔๗ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๗๘ องค์ประกอบและกระบวนการส าหรับเตรียมฟิล์ม 
ไคโตซานพอลิเมอร์ซับน้ าคอมโพสิท 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๘๐๒ ไทย พนิดา พรหมพินิจ  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๙ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลของ
ข้าว และกระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์นั้น 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๙๐๗ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา  
และคณะ 

BIOTEC 

๘๐ ชุดดีเอ็นเอโพรบและไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อกลุ่มยีนที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองต่อ
ความเครียดในกุ้งขาวและกระบวนการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนดังกล่าว 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๔๘ ไทย วณิลดา รุ่งรัศมี และ
โศภชา อารยเมธากร 

BIOTEC 

๘๑ เช้ือรา Aspergillus oryzae สายพันธุ์ดดัแปลง
พันธุกรรมที่เพิ่มประสิทธภิาพของกระบวนการปรับแต่ง
ยีนหลายยีนแบบติดตามได้ 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๔๙ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  
และคณะ 

BIOTEC 

๘๒ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือ Edwardsiella ictaluri และ
เช้ือ Francisella noatunensis subsp. orientalis 
พร้อมกันในปฏกิิริยาเดียว 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๕๑ ไทย แสงจันทร์ เสนาปิน BIOTEC 

๘๓ เครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนพร้อมค่าพิกัดต าแหน่ง
และความเร็วบนยานพาหนะแบบไร้สาย 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๗๙๗ ไทย ชูพงษ์ ช่วยเพญ็  
และคณะ 

RDI 

๘๔ สูตรผสมเอนไซม์ที่มีกิจกรรมเฉพาะส าหรับลดความ
หนืดของมันส าปะหลัง 

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๕๙ ไทย เกื้อกูล ปยิะจอมขวัญ 
และคณะ 

BIOTEC 
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๘๕ องค์ประกอบส าหรับเตรียมยางคอมพาวด์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคงรูปและสมบัติเชิงกล 

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๐๐ ไทย วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 
และคณะ 

MTEC 

๘๖ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
BMGC 306 – BMGC 311 ส าหรับการผลิต  
ไอโซบิวทานอลจากน้ าตาลไซโลสหรือชีวมวลที่มีน้ าตาล
ไซโลสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก 

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๐๙๓ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๘๗ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีที่
ประกอบดว้ยอนภุาคนาโนพอลิโดพามีนทรงกลมกลวง 

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๖๑ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

๘๘ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ครีมนวดบ ารุงผมที่กระตุ้น
การเจริญเติบโตของเซลล์รากผม 

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๐๒ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๘๙ เครื่องเติมอากาศใต้น้ า ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๐๑ ไทย กฤชแกว้ สมตน  
และพิทักษ ์เหล่ารัตนกุล 

MTEC 

๙๐ น้ ายาส าหรับตรวจหาไมโครอาร์เอ็นเอ ๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๓๔ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ และ
เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล 

NANOTEC 

๙๑ ชุดตรวจสารในกลุ่มเบต้า-๒ อะโกนิสท์แบบตรวจ 
สองสารพร้อมกันในชุดตรวจเดียวกัน 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๙๕๖ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์  
และคณะ 

NANOTEC 

๙๒ วิธีการผลิตเซลล์มีชีวิตของแบคทีเรียกรดแลคติกและ
สูตรอาหารเหลวที่ใช้ในวธิีการผลิตนั้น 

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๕๘ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๓ กระบวนการและสูตรอาหารส าหรับการผลิต 
หัวเช้ือยีสต ์

๙/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๐๓๓ ไทย ไว ประทุมผาย  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๔ ระบบการควบคุมการชาร์จและการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าเครื่องมือแพทย ์

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๙๕๗ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  
และคณะ 

MTEC 

๙๕ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับยีนต้านทานเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล (Bph32) 
ในข้าว และกระบวนการคัดเลือกข้าวต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลโดยใช้ชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๙/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๐๓๕ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๖ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลอินเดลใน
ยีน Hd1 ที่สัมพันธ์กับความไวต่อชว่งแสงในข้าวและ
กระบวนการคัดเลือกข้าวที่มีความไวตอ่ช่วงแสงโดยใช้
ชุดไพรเมอร์นั้น 

๙/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๐๓๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๗ ชุดการแสดงออกของยีนส าหรับสร้างเซลล์ยีสต์
ดัดแปลงที่มีการแสดงออกเอนไซม์เซลลูเลสที่ผิวเซลล์ 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๓๓ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๘ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
(BMGC330) ส าหรับการผลิตสารกลุ่ม ไอโซพรีนอยด์
ปริมาณสูง 

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๐๙๒ ไทย กนกกาญจน์ คชรินทร์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๙๙ กรรมวิธีการขึ้นรูปวัสดุดูดซับโดยไม่ใช้ความร้อน ๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๖๐ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 

NANOTEC 
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๑๐๐ กระบวนการผลิตกาวที่มีส่วนผสมของลกินินดัดเเปรที่
ไม่เป็นพิษ 

๒๘/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๖๗ ไทย จักรพล สุนทรวราภาส BIOTEC 

๑๐๑ อนุภาคพอลโิดพามีนทรงกลมกลวง และกระบวนการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๑๖๒ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๒ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสัญญาณเทระเฮิรตซ์และ 
อินฟาเรด 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๖ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๓ น้ ายาเคลือบสิ่งทอสูตรไล่ยุงจากสารออกฤทธิ์และสาร
ปรับแต่งกลิ่นจากธรรมชาติเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๘๖ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๔ องค์ประกอบหมึกพิมพ์ที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ า  
และวิธกีารเตรียมหมกึพิมพ์ดังกล่าว 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๖๖ ไทย ปรียวิศว ์ณ อุบล  
และลัพธ์พร วยาจุต 

NANOTEC 
MTEC 

๑๐๕ กระบวนการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๔๒ ไทย ชัยอนันต์ ด ารงรัตน์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๖ ระบบและวธิีการติดตามปริมาณของเหลวที่เข้าและ
ออกจากร่างกาย 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๖ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๗ ชุดเครื่องประกอบยางล้อตัน ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๘๕ ไทย ชาคริต สุวรรณจ ารัส 
และคณะ 

RDI 

๑๐๘ เครื่องวัดความน าไฟฟ้า ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๙ ไทย การุณ แซ่จอก  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๙ กระบวนการท านายคุณสมบัติทางกายภาพจากข้อมูล
จากการตรวจวัดในกระบวนการแปรรูปทาง
อุตสาหกรรม 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๘ ไทย ศิโรจน์ ศิริทรัพย ์ NECTEC 

๑๑๐ กระบวนการแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวโดยใช้ความ
เช่ือมโยงของมิติข้อมูลทางวัฒนธรรม 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๔๓ ไทย กริช นาสิงห์ขันธุ ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๑๑ องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียมอนุภาคนาโนชนิด
บิโลนิโอโซม (BiloNiosome) ส าหรับการน าส่งสาร
สกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการดูดซึมผ่านระบบ
ทางเดินอาหาร 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๖๗ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ NANOTEC 

๑๑๒ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดูแลและท าความสะอาด
หนังศีรษะและเส้นผม ที่ประกอบรวมดว้ยอนภุาคนาโน
บรรจุสารสกัดจากต้นหมี่และต้นบวับก 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๘๗ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๑๓ องค์ประกอบการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูล 
(microcapsule) ความหนาแน่นต่ าเพื่อการน าส่ง
อนุภาคนาโนน าส่งสารในกลุ่มแซนโทฟลิล์ 
(xanthophyll) 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๖๘ ไทย สุวิมล สุรัสโม 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๑๔ เครื่องติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกนขับเคลื่อนด้วย 
๑ มอเตอร ์

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๕ ไทย นพดล สิทธิพล  
และคณะ 

NECTEC 
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๑๑๕ กรรมวิธีการผลิตอีแนนทิโอเมอรแ์ลคติกจากน้ าตาล
คาร์บอนห้าอะตอมด้วยตัวเร่งปฏิกิรยิาประเภท
สารประกอบของอะลูมิเนียมกลุ่มไฮดรอกไซด์ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๒๙ ไทย ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๑๖ องค์ประกอบอนภุาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์ 
(Nanostructured Lipid Zarrier: NLC) ที่กักเก็บตวั
ยาไมน็อกซิดิล (minoxidil) และวิธกีารเตรียมอนุภาค
ดังกล่าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๐ ไทย กนกวรรณ  
ศันสนะพงษ์ปรีชา 

NANOTEC 

๑๑๗ กรรมวิธีการเตรียมกราฟีนออกไซด์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นของ
ออกซิเจนสูงโดยสภาวะที่ไม่รุนแรง 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๘๘ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 
และสายฝน กัลยากุล 

NANOTEC 

๑๑๘ โรงเรือนเพาะปลูก ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๙๒ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑๙ องค์ประกอบสารเคลือบสีส้มส าหรับผลติภัณฑ์ 
เซรามิกส ์

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๑ ไทย ปาจรีย ์ถาวรนิติ  
และคณะ 

MTEC 

๑๒๐ เครื่องช่วยฟัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๔๑ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๑๒๑ องค์ประกอบอนภุาคนาโนลกินิน-ซิงค์ออกไซด์ที่ไม่ซึม
ผ่านผิวหนังและปอ้งกันรังสียูว ี

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๖๙ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒๒ เช้ือรา Aspergillus aculeatus ดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีการแสดงออกของยีนที่ก าหนดการสร้างเอนไซม์เซล
โลไบโอไฮโดรเลส 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๕ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๓ สูตรต ารับของเครื่องส าอางส าหรับเช็ดบ ารุงผิวหน้า  
ที่ประกอบรวมดว้ยอนุภาคนาโนกกัเก็บน้ ามันขมิ้นชัน 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๐ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธี 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒๔ สูตรต ารับของผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาดมือที่
ประกอบรวมดว้ยน้ ามันขมิ้นชัน 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๑ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธี 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒๕ แผ่นแถบส าหรับตรวจเชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๔ ไทย สมบัติ รักประทานพร 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๖ แผ่นแถบส าหรับตรวจเชื้อวอเทอร์เมลอน  
โมเซอิค ไวรัส-ทู ในพืชตระกูลแตง 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๓ ไทย สมบัติ รักประทานพร 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๗ กระบวนการแยกองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสโดยใช้ 
กลีเซอรอลและตัวท าละลายอินทรยี ์

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๔๗ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา BIOTEC 

๑๒๘ กระบวนการแยกองค์ประกอบของชีวมวลลิกโน
เซลลูโลสแบบสองขั้นตอนแบบของเหลวไหลผ่าน 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๗ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา BIOTEC 

๑๒๙ วัสดุป้องกันการเกาะตวัของพื้นผิว ที่มีลวดลายที่มี
ความทนทาน 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๙๑ ไทย นิธิ อัตถ ิ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๐ อนุภาคนาโนของโลหะผสมบนพื้นผิวซับสเตรท ส าหรับ
ใช้เป็นพื้นผิวขยายสัญญาณรามานและขั้วไฟฟ้าเคมี 

๖/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๒๘๙ ไทย กุลวดี การอรชัย  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๓๑ กระบวนการสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๔๐ ไทย ธิติมา มธุรส แดเนียลส์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๒ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกักเกบ็สารสกัดบัวบก
ส าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๒ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และอรพรรณ คิง 

NANOTEC 
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๑๓๓ องค์ประกอบของเซนเซอร์สีส าหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน ๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๓๗๒ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และพรพิมล วงศ์สุวรรณ 

NANOTEC 

๑๓๔ อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอรี่โมดูล ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๔ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และคณะ 

MTEC 
NECTEC 

๑๓๕ เซรั่มบ ารุงผิวสูตรต ารับที่มีสารสกัดบัวบกเป็น
องค์ประกอบ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๔๓๓ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และอรพรรณ คิง 

NANOTEC 

๑๓๖ เครื่องวัดค่าความชื้น ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๑๓๗ กรรมวิธีการเพิ่มสารเมลาโทนินในพริกโดยการกระตุ้น
ด้วยกรดอินโดลอะซีติก 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๔๒ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๓๘ วิธีการเตรียมเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ (Biodegradable polymer) แบบสอง
องค์ประกอบ (Bicomponent fiber) 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๔๐ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๓๙ ระบบสร้างรูปแบบลวดลายโดยตรงด้วยล าแสงเลเซอร์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๑ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และชูเกียรติ ตันศราวิพุธ 

NANOTEC 

๑๔๐ องค์ประกอบอนภุาคไบล์นาโนอิมัลชัน (bile-
nanoemulsion) ทีส่ามารถควบคุมการปลดปล่อย
น้ ามันหอมระเหยสกัดจากพืช (plant extract 
essential oil) และวิธกีารเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๔๑ ไทย คทาวุธ นามดี  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๔๑ อุปกรณ์น ากระแสไฟฟ้าส าหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๒ ไทย เจษฎา แม่นย า NANOTEC 

๑๔๒ เช้ือพลาสโมเดียมเบอร์กีไอสายพันธุ์แอนก้าดัดแปลง
พันธุกรรม และวธิีการสร้างเช้ือพลาสโมเดียมเบอร์กีไอ
ดัดแปลงพันธุกรรมนั้น 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๙ ไทย ณัฐพงษ์ จูพัฒนกุล  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๓ วัสดุรองรับการขยายสัญญาณรามานที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได ้และวิธกีารเตรียมวัสดดุังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๔ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

NANOTEC 
MTEC 

๑๔๔ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลนกัเรียนระหว่างระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๔๓ ไทย พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด 
และคณะ 

NECTEC 

๑๔๕ ระบบแนะน าวัตถุจัดแสดง ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๑๑ ไทย ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา  
และคณะ 

NECTEC 

๑๔๖ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟัง ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๔๔ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา 
และคณะ 

NECTEC 

๑๔๗ องค์ประกอบอนภุาคห่อหุ้มสารสกัดจากหอมแดง ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๐ ไทย ชญานันท์ เอี่ยมส าอางค์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๔๘ อุปกรณ์ตรวจวัดสารเสพติดจากลมหายใจ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๑๐ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

BIOTEC 
NSD 

๑๔๙ องค์ประกอบการเตรียมวัสดุจีโอพอลิเมอร์เคลือบผิว
ส าหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (photocatalyst) 
และกรรมวิธกีารเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๘ ไทย สมัญญา สงวนพรรค 
และคณะ 

MTEC 
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๑๕๐ ระบบการตรวจวิเคราะห์ลกัษณะการขาดหายไปขนาด
ใหญ่ของชิ้นส่วนของดีเอ็นเอด้วยข้อมูลจีโนม เพื่อบ่งชี้
สายพันธุ์ของเช้ือที่ตรวจวิเคราะห์ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๑๒ ไทย วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ 
และคณะ 

BIOTEC 
NBT 

NECTEC 

๑๕๑ วิธีการเตรยีมแผ่นขั้วไฟฟ้าเส้นใยนาโนคาร์บอนที่มีการ
เช่ือมต่อกันของโครงข่ายคาร์บอน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๖ ไทย เจษฎา แม่นย า  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๒ วิธีการเตรียมแผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ถูกครอสลิงค์
ด้วยพอลยิูรีเทน และเส้นใยนาโนที่ได้จากกรรมวิธี
ดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๓๕ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๓ วิธีการเตรียมแผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ตกแต่งด้วย
อนุภาคโครงข่ายโลหะสารอินทรีย ์(metal organic 
framework) 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๗ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๔ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย 
Shewanella khirikhana และวธิีการตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรีย Shewanella khirikhana ด้วยไพรเมอร์
ดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๑๓ ไทย กัลยาณ์ แดงต๊ิบ  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๕๕ เครื่องสระผม ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๐๕ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๑๕๖ วิธีการเตรียมอนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ 
(hydroxyapatite nanoparticle) ด้วยวิธีดับเบิล
อิมัลชัน (double emulsion) 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๓๖ ไทย สิริพร โตนดแก้ว  
และคณะ 

MTEC 

๑๕๗ องค์ประกอบการเตรียมวัสดุประสานคอนกรีตท่ีมี
คุณสมบัติในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๓๗ ไทย สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 
และคณะ 

MTEC 

๑๕๘ สูตรต ารับมาสก์หน้าแบบลอกออก (peel-off mask) 
เพื่อผิวกระจา่งใส 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๓๘ ไทย ธงชัย กบูโคกกรวด  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๙ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนน าส่งสารในกลุ่มแซน
โทฟิลล ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๕๓๙ ไทย สุวิมล สุรัสโม  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๖๐ กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ภายใต้
ระบบสุญญากาศ 

๒๐/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๖๐ ไทย กุสุมา ปิ่นสวุรรณ  
และคณะ 

RDI 

๑๖๑ สารละลายส าหรับผลิตฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์แบบมีสี ๒๐/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๕๙ ไทย จิตประภัสสร์ พลชยั 
และคณะ 

RDI 

๑๖๒ กรรมวิธีเก็บเกีย่วเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 
8236 ด้วยคอมโพสิตของอนภุาคแม่เหลก็และแป้งมัน
ส าปะหลังประจุบวก 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๒๑ ไทย สุเปญญา จิตตพันธ์  
และคณะ 

NANOTEC 
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๖๖ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กรรมวิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๙๔ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล  
และณัฏฐพร พิมพะ 

NANOTEC 

๒ แผ่นกรองโปรตีนแบบนอนวูฟเวนเคลือบ
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๙๕ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์ 
และคณะ 

MTEC 

๓ กรรมวิธีการเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสทีถู่ก
ดัดแปลงโครงสร้างด้วยอะมิโนแอลคิลอมิิดา
โซลส าหรับการดูดซับและจ าแนกประเภท
ของโลหะหนกั 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๕๕ ไทย วรล อินทะสันตา  
และอัจฉรา แป้งออ่น 

NANOTEC 
A-MED 

๔ การเพิ่มประสิทธภิาพของวัสดุดูดซับพลงังาน
แสงอาทิตย ์

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๕๑๔ ไทย นพดล อรุณยะเดช  
และคณะ 

NANOTEC 
NECTEC 

๕ กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนที่ต้องการโดยตรง
จากหอ้งสมุดแบคและฟอสมิดที่ถกูเก็บรกัษา
ไว้ในสต๊อกกลีเซอรอลแช่แข็งด้วยวธิีพีซีอาร์ 

๒๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๓ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
และสุธาสิน ีสมยง 

NOC 

๖ ไพรเมอร์ต่อไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพน้ธุ์ 
และการตรวจหาไวรัสหวัเหลืองทั้งหกสาย
พันธุ์พร้อมกันครั้งเดียว 

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๕ ไทย แสงจันทร์ เสนาปิน  
และคณะ 

BIOTEC 

๗ ยูนิเวอร์แซลไพรเมอร์ที่จ าเพาะตอ่นิวคลีโอ 
แคปสิดยีนของทอสโพไวรัสชนิด CaCV, 
MYSV, TNRV และ WSMoV 

๓๐/๐๗/๒๕๕๖ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๔ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๘ กรรมวิธีการวัดปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอโดย
ใช้ดีเอ็นเอแม่แบบปลายเปิดร่วมกับการยับยั้ง
การส่งสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ของกราฟีน
ออกไซด์ 

๒๖/๐๖/๒๕๕๘ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๖ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

NANOTEC 

๙ อนุภาคพอลิเมอร์เรืองแสงย่านไกล้อินฟราเรด 
และกระบวนการเตรียมอนภุาคเรืองแสง
ดังกล่าว 

๑๑/๐๙/๒๕๕๘ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๔ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐ ระบบจัดสรรร่มเคลื่อนที่ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๖ ไทย นิธิภัทร ว่องชิงชัย  
และคณะ 

NECTEC 

๑๑ ผ้าผืนที่ขึ้นรูปจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกบั 
เส้นใยผสมสังเคราะห์โดยการทอหรือถัก 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๕ ไทย บรรณกร สัณฐมิตร 
และวรล อินทะสันตา 

NANOTEC 

๑๒ ผ้าผืนที่ขึ้นรูปจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกบั 
เส้นใยผสมสังเคราะห์โดยการทอ 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๔ ไทย บรรณกร สัณฐมิตร 
และวรล อินทะสันตา 

NANOTEC 

๑๓ อุปกรณ์รับภาพมุมกวา้ง ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๓๐ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และอัชฌา กอบวิทยา 

NECTEC 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔ กระบวนการสังเคราะห์ซีเรียผสมออกไซต์ของ
โลหะทรานซิชันขนาดนาโนเมตรด้วยวิธกีาร
เติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร์แฟกแทนท์
แอสซิสเทดเทมเพลตทิง 

๙/๐๓/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

๑๕ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูลสอง
ชั้นจากพอลิเมอร์ชีวภาพเพคตินและโปรตีน
สกัดจากขา้วไรซ์เบอร์รี่ ส าหรับห่อหุ้ม 
สารสกัดจากมะระขี้นก 

๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๕ ไทย สรวง สมานหมู ่ BIOTEC 

๑๖ กรรมวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในกระบวนการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
พืช ด้วยการใช้โพวิโดน-ไอโอดีนร่วมกับ 
คลื่นความถี่อุลตร้าโซนิก 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๗ แผ่นเส้นใยไม่ถักทอส าหรับการใช้งานเป็น
วัสดุปลูก และกรรมวธิีการเตรียมแผ่นเสน้ใย
ไม่ถักทอดังกล่าว 

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๘ ไทย จุรีรัตน์ ประสาร  
และคณะ 

MTEC 

๑๘ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกาย 

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๙ ไทย สุวิมล สุรัสโม  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๙ ชุดตรวจหาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในช้าง 
และกรรมวิธกีารตรวจหาอินเตอร์เฟอรอน
แกมมาด้วยชุดตรวจดังกลา่ว 

๑๑/๐๔/๒๕๖๑ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๗ ไทย วันดี ยินดียั่งยืน  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๐ อุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้  
และคณะ 

NECTEC 

๒๑ อุปกรณ์น าทาง ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๒ ไทย เกียรติศักดิ์  
ศรีพิมานวัฒน์ 

NECTEC 

๒๒ ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ์ของ 
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๙ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย  
และคณะ 

NECTEC 

๒๓ ระบบควบคุมไดโอดเปล่งแสง ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๒๐ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๔ ระบบวัดปริมาณน้ าฝนสะสม ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๗ ไทย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์  
และคณะ 

NECTEC 

๒๕ กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์  
ที่มีสมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผล 
ของพืช 

๑๓/๐๕/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๘ ไทย จุรีรัตน์ ประสาร  
และคณะ 

MTEC 

๒๖ สารองค์ประกอบส าหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน ๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๓/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๕๐ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ NANOTEC 

๒๗ องค์ประกอบของอนภุาคลิโพนโิอโซมที ่
กักเก็บสารสกัดทบัทิม และกรรมวิธกีาร
เตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๘/๑๒/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๔ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๒๘ ระบบเลือกเซลล์ส าหรับการแฮนโอเวอร์
ระหว่างเฟมโตเซลล์ในเครือข่ายสื่อสารไร้สาย 

๑๖/๑๒/๒๕๕๙ ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๘๔๔ ไทย จุฑาเพชร เวชรังษี  
และคณะ 

NECTEC 

๒๙ องค์ประกอบของสารเซริซินที่คอนจูเกตกับไบโอติน 
และกรรมวิธกีารเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว 

๙/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๘ ไทย ธงชัย กบูโคกกรวด  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๐ แผ่นแปะสเปรย์สารผสมสูตรต ารับที่่มีสารสกัด
จากธรรมชาติส าหรับใช้ลดฝา้ กระ จุดดา่งด า 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๗ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๑ เส้นใยผสมสังเคราะห์แบบแยกสว่น 
(Segment pie) จากพอลิโพรพิลลีน 
คอมพอสิทและกระบวนการเส้นใยดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๖ ไทย วรล อินทะสันตา NANOTEC 

๓๒ เรือดูดเลนและซ้อนตักขยะผิวน้ า ๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๔/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๘๖ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 
และคณะ 

MTEC 

๓๓ เครื่องควบคุมการจ่ายปุย๋อัตโนมัติที่แปรผัน
ตามพืชและสภาพธาตุอาหารในดิน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๘๔๐ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๓๔ ชุดไพรเมอร์และโพรบเพื่อใช้กับดีเอ็นเอชิพที่
สามารถจ าแนกชนิดเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และจ าแนก
สายพันธุ์ของเชื้อก่อวัณโรคในระดับโมเลกุล 

๑๓/๐๖/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๖ ไทย เทอดศักดิ์  
พราหมณะนันทน ์

BIOTEC 

๓๕ ไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อเชือ้ 
Listeria monocytogenes และดีเอนเอ
ตรวจสอบการเกิดปฏกิิริยาเรียวไทม์พีซีอาร์
โดยสมบูรณ์ 

๕/๐๙/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๕ ไทย เพลินพิศ ลักษณะนิล 
และคณะ 

BIOTEC 

๓๖ ระบบระบุคุณสมบัติสัญญาณไฟฟ้าจาก 
ขอบเหตุการณ์ 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๔ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย และ
สุภรณ์ เหมือนหน ู

NECTEC 

๓๗ ระบบควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติส าหรับ 
มันส าปะหลัง 

๒๑/๐๔/๒๕๖๐ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๓ ไทย ประโยชน์ ค าสวัสดิ ์ 
และคณะ 

RDI 

๓๘ ระบบติดตามข่าวแบบทันตอ่เหตุการณ์ด้วย
การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ของชุดค า
ส าคัญ และการสืบค้นแบบจ ากัดขอบเขต 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๒ ไทย ชัชวาล สังคีตตระการ 
และคณะ 

NECTEC 

๓๙ องค์ประกอบของวัสดุจโีอพอลิเมอร์ 
คอมโพสิตส าหรับป้องกันแบคทีเรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๓ ไทย ปัตมาภรณ์ ธิมากุล และ
พิมพพ์รรณ เห็นประเสริฐแท ้

MTEC 

๔๐ ข้อเข่าเทียมแบบสี่จุดหมุน ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๗ ไทย จักรพงศ์ พิพธิภักด ีและ
วันทนีย์ พันธชาติ 

NECTEC 
A-MED 

๔๑ สูตรอาหารเจลส าหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๔ ไทย ศิริกาญจน ์วิเศษสวุรรณภูม ิ
และคณะ 

MTEC 

๔๒ กรรมวธิีการผลิตเอทานอลจากชวีมวลด้วย
กระบวนการย่อยเป็นน้ าตาลพร้อมหมักในขัน้ตอน
เดียวโดยใชก้ารใช้ซ้ าของเอนไซม์และยีสต ์

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๒ ไทย พรกมล อุ่นเรือน  
และคณะ 

BIOTEC 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๓ ตู้ก าเนิดแสงยูว ี ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๐ ไทย ชูชาติ วารินทร์  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๔ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุทดแทนกระดกู 
ที่ตัดตกแต่งได้ จากคอมพอสิทระหวา่ง
คอลลาเจนและไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต 

๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๑ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน ์
และอัจฉราพร ศรีอ่อน 

MTEC 

๔๕ อนุภาคนาโนซิลเวอร์คอมโพสิตในรูปแบบ
อนุภาคขนาดเล็ก และ กรรมวธิีการเตรยีม
คอมโพสิตดังกล่าว 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๖ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 

๔๖ ชุดของยีนส าหรับท าลายยีน Ags พลาสมิด
ลูกผสมและเชื้อราเส้นใยดัดแปลงพันธกุรรมที่
มีชุดของยีนส าหรับท าลายยีน Ags ดังกล่าว 
รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเชื้อราเส้นใยดัดแปลง
พันธุกรรม 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๕ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๗ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อเชือ้แบคทีเรีย 
แล็กโทบาซิลลัส จอห์นโซนอิ และกระบวนการ
ตรวจจ าแนกเชือ้แบคทีเรยีดังกลา่ว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๔ ไทย โศภชา อารยเมธากร 
และคณะ 

BIOTEC 

๔๘ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส และ
กระบวนการตรวจจ าแนกเช้ือแบคทีเรีย
ดังกล่าว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๓ ไทย โศภชา อารยเมธากร 
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๔๙ กระบวนการสร้างตัวจ าแนกประเภทจากการ
ย่อยแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
และข้อมูลฝึกสอน 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๐๘๑ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต NECTEC 

๕๐ องค์ประกอบของตัวพาไขมันโครงสร้างนาโน
ที่ประกอบไปด้วยไขเมล็ดเงาะส าหรับเปน็
ส่วนประกอบของเครื่องส าอางหรือ 
เภสัชภัณฑ์ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๐๘๐ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธ ี NANOTEC 

๕๑ กระบวนการเคลือบผิวเหล็กดว้ยสารประกอบ
เชิงโลหะ (Intermetallic compound)  
ของอะลูมิเนียมส าหรับป้องกันการกัดกร่อนที่
อุณหภูมิสูง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๑๑๒ ไทย จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ 
และสินธุ จันทพันธ ์

MTEC 

๕๒ ระบบลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๐๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๑ ไทย ชัญชณา ธนชยานนท์ 
และคณะ 

MTEC 

๕๓ กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกและล าต้นขา้วโพด 

๙/๑๒/๒๕๕๙ ๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๐๙๔ ไทย ลัดดา สิทธิโสภาค และ
สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

RDI 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๔ เรือกรองและเก็บตะกอนเลนส าหรับเรือ 
ดูดเลน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๖๕ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

MTEC 

๕๕ องค์ประกอบส าหรับเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ 
ซับน้ าคอมพอสิทส าหรับน ามาใช้ในทาง
เกษตรกรรมเพื่อดูดซับสารฮอร์โมนพืชและ
ชะลอการปลดปล่อยของสารดังกล่าวออก
จากฟิล์ม 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๕ ไทย ลัพธ์พร วยาจุต  
และคณะ 

NANOTEC 

๕๖ อุปกรณ์แยกน้ าขิงใสด้วยไฮโดรไซโคลนแบบ
ต่อขนานร่วมกบัการกรองและการเหวี่ยงแยก 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๗ ไทย พิชัย สร้อยสน และ 
วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

NANOTEC 

๕๗ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิส าหรับ
เครือ่งปรับอากาศ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๖ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม  
และคณะ 

NECTEC 

๕๘ ระบบและวธิีการส าหรับสืบค้นราคาสินค้า ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕๒๗๗ ไทย อัศนีย์ ก่อตระกูล  
และคณะ 

NECTEC 
RDI 

๕๙ กรรมวิธิการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus ก่อโรคตับตาย
เฉียบพลันในกุ้ง 

๒๖/๐๒/๒๕๕๙ ๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕๒๓๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๖๐ กรรมวิธิการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus ก่อโรคตับตาย
เฉียบพลันในกุ้ง 

๒๖/๐๒/๒๕๕๙ ๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕๒๓๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๑ อุปกรณ์บ าบัดภาวะโรคนิ้วล็อค ๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๕๓๐๙ ไทย เดโช สุรางค์ศรีรัฐ  
และคณะ 

NECTEC 

๖๒ แท่งบดแร่ชนิดเสริมโครงสร้างด้วยแผ่น
เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็ว (High speed 
steel (HSS)) 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๕/๐๗/๒๕๖๒ ๑๕๓๑๐ ไทย ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 
และมานะ พลบุญ 

MTEC 

๖๓ กรรมวิธีการเตรียมฟลาวข้าวเจ้าดัดแปรเอ็กซ์
ทรูชัน 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๕๓๖๓ ไทย นิสภา ศีตะปันย์  
และคณะ 

MTEC 

๖๔ ระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรียแ์บบเคลื่อนยา้ยได้
และกรรมวิธกีารเพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์
ส าหรับระบบดังกล่าว 

๑๓/๑๑/๒๕๕๘ ๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕๓๒๔ ไทย สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ BIOTEC 

๖๕ ระบบป้ายสัญญาณจราจร ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕๔๐๙ ไทย กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ 
และคณะ 

NECTEC 

๖๖ อุปกรณ์น ากระแสไฟฟ้าส าหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕๔๐๘ ไทย เจษฎา แม่นย า NANOTEC 

 

  



๒๐๐ | ส ว ท ช .  

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จ านวน ๒๙ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กรรมวิธีการผลิตสารตั้งต้นส าหรับท าวัสดุทดแทน
กระดูก 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00147 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

MTEC 

๒ ส่วนผสมส าหรับท าวัสดุทดแทนกระดูกและ
กระบวนการท าสว่นผสมดังกล่าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00148 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

MTEC 

๓ กรรมวิธีการท าวัสดุทดแทนกระดูก ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00149 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

MTEC 

๔ กรรมวิธีการปรับสภาพต้นอ่อนปาล์มน้ ามันจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในสภาพ
โรงเรือน 

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00143 ไทย ยี่โถ ทัพภะทัต  BIOTEC 

๕ การใช ้Tryptophan ในการชกัน าให้เกดิรากสมบรูณ์ในต้น
อ่อนทีพ่ัฒนาจากระบบ somatic embryogenesis  

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00144 ไทย ยี่โถ ทัพภะทัต  BIOTEC 

๖ กระบวนการท าแห้งด้วยวิธแีช่เยือกแข็ง ส าหรับการคง
สภาพเซลล์มีชีวิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซลล์ยีสต์ 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00158 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง 
และคณะ 

BIOTEC 

๗ ใบกวนแนวนอนอเนกประสงค์ ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00159 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๘ ถังหมักแนวนอนแบบมีใบกวน ส าหรับใช้ใน
กระบวนการหมักจุลินทรีย์แบบแข็ง 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00160 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๙ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย (T2) ส าหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง 

๒๙/๑๒/๒๕๖๑ TS61BT00145 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๐ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม CMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00151 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๑ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม GMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00152 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๒ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม C line ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00155 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๓ อุปกรณ์บดมะพร้าวอบกรอบ ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00159 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท ์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๔ ระบบลดความชื้นในกระบวนการบดแบบเยือกแข็ง ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00160 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท ์ 
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๕ กระบวนการหมักน้ าส้มสายชูจากสับปะรด ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100101 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๖ ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนรังสีอินฟราเรดแบบใกล้  
กรองรังสียูวี และกระจายแสงดี 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100100 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

MTEC 

๑๗ ฟิล์มที่มีสมบัตกิรองรังสียูวีและกระจายแสงดี ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100099 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

MTEC 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๘ มาสเตอร์แบทสารเติมแต่งที่มีสมบัติกรองรังสียูวี ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100098 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

MTEC 

๑๙ คอมเปาด์โพลีโพรพีลีนที่มีคุณสมบัติชอบน้ าส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูป 

๖/๐๕/๒๕๖๒ TS0100102 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ
กิตติพงษ์ หริ่มฉ่ า 

MTEC 

๒๐ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(TM-130) 

๔/๐๖/๒๕๖๒ TS0100103 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๑ การเตรียมสารเคลือบกันน้ าและฝุ่นส าหรับพื้นผิว
กระจก 

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ TS0100104 ไทย ธันยกร เมอืงนาโพธิ์ 
และพิศิษฐ์ ค าหน่อแกว้ 

NANOTEC 

๒๒ สารเคลือบกันน้ าและฝุ่นส าหรับพื้นผิวกระจก ๒๒/๐๗/๒๕๖๒ TS0100105 ไทย ธันยกร เมอืงนาโพธิ์ 
และพิศิษฐ์ ค าหน่อแกว้ 

NANOTEC 

๒๓ วิธีการเคลือบสารเคลือบกันน้ าและฝุ่นส าหรับพื้นผิว
กระจก 

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ TS0100106 ไทย ธันยกร เมอืงนาโพธิ์ 
และพิศิษฐ์ ค าหน่อแกว้ 

NANOTEC 

๒๔ รูปแบบการจัดเรียงสกรูและกระบวนการผลิตเม็ด
พลาสติกเข้มข้นที่มีองค์ประกอบของสารเหลว 

๑๙/๐๘/๒๕๖๒ TS0100107 ไทย วรรณี ฉินศิริกุล  
และคณะ 

MTEC 

๒๕ สูตรเม็ดพลาสติกที่มีองค์ประกอบของสารลดการเกิดฝ้า
ปริมาณสูง 

๑๙/๐๘/๒๕๖๒ TS0100108 ไทย วรรณี ฉินศิริกุล  
และคณะ 

MTEC 

๒๖ กระบวนการวัลคาไนซ์ยางคอมพาวด์จากมาสเตอร์
แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด า และ/หรือ ซิลิกา 

๒๖/๐๘/๒๕๖๒ TS0100109 ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว  
และคณะ 

MTEC 

๒๗ กระบวนการผสมยางคอมพาวด์จากมาสเตอร์แบทช์ยาง
ธรรมชาติผสมเขม่าด า และ/หรือ ซิลิกา 

๒๖/๐๘/๒๕๖๒ TS0100110 ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว  
และคณะ 

MTEC 

๒๘ กระบวนการเตรียมชุดตรวจวัดเชื้อไวรอยด์ ๔ ชนิด 
ในพืช 

๓๐/๐๙/๒๕๖๒ TS0200111 ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๙ สูตรเม็ดโพลิเมอร์คอมพาวด์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะ
แวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจ าเพาะ (เฉดสีส้ม) 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ TS0100112 ไทย จุรีรัตน์ ประสาร 
และคณะ 

MTEC 
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ช. รายช่ือผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ยื่นจดในและต่างประเทศ จ านวน ๔ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๓ 

๑ วงจรรวมซีมอส ESD IO pads ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๔๐๐๐๐๐๑ ไทย อภิรด ียอดเทียน  
และคณะ 

NECTEC 

ไตรมาสที ่๔ 

๒ ตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบอเรย์ (array) ๑๐*๑๐ ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๔๐๐๐๐๐๒ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ 
และอนุชา เรืองพานิช 

NECTEC 

๓ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ ๒ แกน ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๔๐๐๐๐๐๓ ไทย อนุชา เรืองพานิช NECTEC 

๔ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบมอสเฟท ๒ ขั้วเดรน ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๙๐๔๐๐๐๐๐๔ ไทย อนุชา เรืองพานิช NECTEC 

 

ซ. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จ านวน ๒๔ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑ ถั่วเขียว KUML1 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ ไทย นพพล เล็กสวัสดิ์  
และคณะ 

RDI 

๒ ถั่วเขียว KUML2 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๒/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๓ ถั่วเขียว KUML3 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๓/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๔ ถั่วเขียว KUML4 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๔/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๕ ถั่วเขียว KUML5 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๕/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๖ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๑ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๖/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๗ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๒ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๗/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๘ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๓ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๘/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๙ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๔ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๙/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๐ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๕ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๐/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๑ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๖ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๑/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๒ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา ๗ ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๒/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๓ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-24-1-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๕/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๔ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-24-17-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๖/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 
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ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๕ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-30-17-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๗/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๖ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-30-25-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๘/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๗ แตงกวา พันธุ ์H1-10-34-18-1-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๙/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๘ แตงกวา พันธุ ์H3-50-51-11-1-21 ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๐/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๙ แตงกวา พันธุ ์H4-48-15-2-2-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๑/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๒๐ ไม้ดอกสกุลขมิ้น สวีท ดรีม (Sweet Dream) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๔/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 
RDI 

๒๑ ไม้ดอกสกุลขมิ้น สวีท แฟลร์ (Sweet Flare) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๕/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 
RDI 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๒ มันส าปะหลัง พิรุณ ๔ ๘/๐๔/๒๕๖๒ ๑๔๓๙/๒๕๖๒ ไทย กนกพร ไตรวิทยากร RDI 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๓ อ้อย ทองภูมิ ๖ ๒๓/๐๗/๒๕๖๒ ๑๔๖๖/๒๕๖๒ ไทย ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ ์ RDI 

๒๔ อ้อย ทองภูมิ ๗ ๒๓/๐๗/๒๕๖๒ ๑๔๖๗/๒๕๖๒ ไทย ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ ์ RDI 

 

ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จ านวน ๖๖ รางวัล 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๒๗ รางวัล 

๑ รางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The International Trade 
Fair-Ideas, Inventions and New products  
(iENA 2018) ระหวา่งวันที่ ๑-๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  
ณ เมอืงนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

เทสคิด ซีดีวี ชุดตรวจรวดเร็วความไวสูง
ส าหรับตรวจหาเช้ือไวรัสในโรคไข้หัดสุนัข  

วีรกัญญา มณีประกรณ์ 
ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
ชยาชล อภิวาท 

NANOTEC 

๒ รางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The International Trade 
Fair-Ideas, Inventions and New products  
(iENA 2018) ระหวา่งวันที่ ๑-๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

เทสคิด ซีพีวี/ซีซีวี ชุดตรวจแบบรวดเร็ว
ส าหรับตรวจหาเช้ือเคไนน์พาร์โวไวรัสและ
เช้ือเคไนน์โคโรน่าไวรัสในสุนัขที่ป่วยด้วย
โรคล าไส้อักเสบ 

วีรกัญญา มณีประกรณ์ 
ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
ชยาชล อภิวาท 

NANOTEC 

๓ รางวัลดีเด่น ในงาน The International Trade Fair-Ideas, 
Inventions and New products (iENA 2018)  
ระหว่างวันที ่๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองนูเรมเบิร์ก 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

Blen Lonic-A Natural Antimicrobial 
Agent for the Animals and the 
Environment Applications 

วรายุทธ สะโจมแสง 
สินีนาฏ ไทยบุญรอด  
ภัทรพร โกนิล 
ชลิตา รัตนเทวะเนตร 

NANOTEC 

๔ ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliate ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของ The World Academy of Sciences (TWAS)  
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น  
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานประชุม TWAS 

- ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ BIOTEC 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

14th General Conference and 28th general meeting 
เมือง Trieste ประเทศอิตาลี 

๕ ได้รับการคัดเลือกจาก Clarivate Analytics ให้เป็น ๑ 
เปอร์เซ็นต์ของนักวิจัยทั่วโลกที่มีการอ้างอิงผลงานถึงมาก
ที่สุดในปี ๒๕๖๑ (Highly Cited Researchers 2018)  
ในกลุ่มของวิทยาศาสตร์ด้านพืชและสัตว์ (Plant and 
Animal Science) 

- สาทินี ซ่ือตรง BIOTEC 

๖ ได้รับทุนวิจัย Royal Society-Newton Advanced 
Fellowship 2018 ซ่ึงเป็นทุนร่วมสนับสนุนระหว่าง  
The Royal Society สหราชอาณาจกัร และส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ประเทศไทย 

การพัฒนาเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียว
เพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการใช้ควบคุม
โรคกุ้งอย่างยั่งยืน 

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม BIOTEC 

๗ ได้รับทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก Newton Fund 
และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร 

PlantBead Kit รัฐพล เฉลิมโรจน์ BIOTEC 

๘ รางวัลชนะเลิศ (best pitch award) การแข่งขัน business 
pitching จากการเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

ชุดตรวจดีเอ็นเอเพื่อการทดสอบ
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
พืชผัก 

วิรัลดา ภูตะคาม BIOTEC 

๙ รางวัลที่ ๒ Final Pitching การแข่งขัน business pitching 
จากการเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) Programme ประจ าปี ๒๕๖๒  
ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร 

- คฑาวุธ นามด ี NANOTEC 

๑๐ รางวัล Rising Star การแข่งขัน business pitching จากการ
เข้ารว่มโครงการ Leaders in Innovation Fellowships 
(LIF) Programme ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

- พนิดา พรหมพินิจ NANOTEC 

๑๑ รางวัล Best Presentation ภายใต้ Session ด้าน Data 
Encryption and Information Security จากงานประชุม
วิชาการ IEEE International Conference on Computer 
and Communication Systems ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Nanyang Technological 
University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร์ 

Security Implementation for 
Authentication in IoT Environments 

ชาลี วรกุลพิพัฒน ์
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ 
พิทักษ์ แท่นแกว้ 

NECTEC 

๑๒ รางวัล Global IP Award 2019 จากงาน LES Thailand 
Annual Conference 2019 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพย์สินทางปัญญา อรกนก พรรณรักษา ส านักงาน
กลาง 
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๑๓ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจ าป ี๒๕๖๒ (Nagai 
Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical 
Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, Chairman of 
Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo 
ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual 
Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and 
CU-MPU International Collaborative Research 
Conference เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน 
มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 

Thermo-responsive Bacteriophage 
Nanocarrier as a Gene Delivery 
Vector targeted to Mammalian 
Cells 

ธีรพงศ์ ยะทา NANOTEC 

๑๔ ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม (Certificate of 
Appreciation) จากสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงาน 
“Contribution and commitment to partnership with 
National Agriculture and Forestry Research Institute 
on the NAFRI 20th anniversary” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

The “Community of Practices” 
Community outreach in Mekong 
region: Dissemination of new 
improved Mekong rice varieties to 
farmers via farmer participatory 
selection and sustainable farmer 
seed production 

ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๑๕ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

อุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษา 
จอประสาทตา 

ชูศักดิ์ ธนวัฒโน A-MED 

๑๖ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

จมูกอิเล็กทรอนิกสแ์ละการเฝ้าระวังกลิน่
อันตรายในที่พักอาศัยดว้ยปัญญาประดษิฐ์ 

อดิสร เตือนตรานนท์ NSD 

๑๗ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) สาขา Protection of 
environment-energy ในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low 
Ammonia Natural Rubber Latex for 
Mixing with Asphalt Cement in Road 
Construction  

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

MTEC 

๑๘ รางวัล Special Prize สาขา Protection of 
environment-energy จาก China Delegation ในงาน 
The 47th International Exhibition of Inventions 
Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low 
Ammonia Natural Rubber Latex for 
Mixing with Asphalt Cement in Road 
Construction 

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

MTEC 

๑๙ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) สาขา 
Agriculture-Horticulture-Gardening ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 

BeThEPS: New Alternative 
Preservative for Extending Shelf Life 
of Fresh Natural Rubber Latex for 
Rubber Sheet Production  

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์

MTEC 
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ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

๒๐ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
นายอภิชาติ อินทรพานิช 
พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 

NECTEC 

๒๑ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

MuTherm: มิวเทอร์มระบบคัดกรอง
ผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส 

อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ NECTEC 

๒๒ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

SugarAL GO sensor: ชุดตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อ
ติดตามเบาหวาน  

เดือนเพ็ญ จาปรุง 
ขุนเสก เสกขุนทด 
ปรีดี ปิ่นประดับ 
ชยาชล อภิวาท 
เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล 

NANOTEC 

๒๓ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the 
Congratulations of the Jury) และรางวัล Special 
Award จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิารและวิทยาศาสตร์แห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

สารเคลือบดูดซับความร้อนด้วยอนภุาค
นาโนกราฟีน-ซิลิกา ส าหรับแผงพลังงาน
รวมแสงอาทิตย์แบบราง 

พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว 
ธันยกร เมืองนาโพธิ ์
คฑาวุธ โลหะเวช 
ทิพวรรณ สดใส 

NANOTEC 

๒๔ ได้รับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research 
Leadership Award 2019 จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย 

- ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย ์ NANOTEC 

๒๕ รางวัล Information Security Leadership Awards Asia-
Pacific ในการประชุม (ISC)² Secure Summit APAC 
2019 เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม Conrad ประเทศฮ่องกง 

- ชาลี วรกุลพิพัฒน ์ NECTEC 

๒๖ รางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Ceramic 
and Glass Technology ในงาน The 2nd Materials 
Research Society of Thailand International 
Conference (MRS-Thailand 2019) ระหว่างวันที ่๑๐-๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์พัทยา จังหวัดชลบุร ี

Cationic dye-modified SiO2 
nanoparticles for developing latent 
fingerprints  

ศุภวรรณ วิชพันธุ ์
พนิดา วิมุกติวรรณ 
ดวงเดือน อาจองค์  

MTEC 

๒๗ ได้รับ Certificate of Honor for Outstanding 
Performance in the "2019 ACM Europe Summer 
School on HPC Architectures for AI and Dedicated 

- ปัถย ์ศักดิ์ธนากูล NECTEC 
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Applications" ระหวา่งวันที่ ๑๗-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 

ระดับชาติ ๓๙ รางวัล 

๒๘ ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจยั ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษากระบวนการตอบสนองของ
ปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ าทะเล
และการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปะการังในน่านน้ าไทยเพือ่
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้อง
ทะเลอย่างยั่งยืน 

วิรัลดา ภูตะคาม BIOTEC 

๒๙ ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจยั ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เมื่อวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะส าหรับสนับสนนุ
การดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วย 

สุรภา เทียมจรัส NECTEC 

๓๐ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ าป ี๒๕๖๑ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธิน ีโฮเทล 
แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการ
ผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ BIOTEC 

๓๑ PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ในงาน PTT 
SPRIRIT-D Day 2018 เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒  
ณ อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

PTT Microbial Displaying Enzyme on 
Cell Surface Technology Platform 

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ  
สุริษา สุวรรณรังษี  
พิษณุ ปิ่นมณี  
อภิสัณต์ เพียรลุผล 

BIOTEC 

๓๒ นักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประเภทอุตสาหกรรม ประจ าป ี
๒๕๖๐ จากการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11) ภายใต้หัวข้อ "Metallurgy for 
Thailand 4.0” ระหว่างวันที ่๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

ชุดทดสอบการกัดกรอ่นแบบเร่งส าหรับ
หลากหลายสภาวะการใช้งาน 

ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน MTEC 

๓๓ รางวัล The Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ
ทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11) 
ภายใต้หวัข้อ "Metallurgy for Thailand 4.0” ระหว่างวันที ่
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ 
พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี

Characterization of Sintered 
Ultralow-Carbon Fe-Mo-B alloys 

อัศสฎาวุฒิ ปาทาค า 
มนภาส มรกฎจินดา 
นาตยา ต่อแสงธรรม 
เรืองเดช ธงศรี 
เพ็ญนภา ผวิอว้น 
วราพร วงค์ค าผุย 
เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ 

MTEC 

๓๔ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ในการ
สนับสนุนและให้ความรู้ด้านการกู้ชพีฉุกเฉิน  
จากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมกรรมาธกิาร อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

- ทิพย์จักร ณ ล าปาง MTEC 
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๓๕ รางวัล Outstanding Poster Presentation Award  
จากสมาคมNANOTECโนโลยีแห่งประเทศไทยและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านNANOTECโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

Mechanisms of AgNPs-mediated 
Antibiotic Resistance in Bacteria 

จิตรลดา กวีธีระวัฒน์ NANOTEC 

๓๖ ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้านผลงานดีเด่น สาขาวิชาเคมี 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎั
กาญจนบุร ีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน
รวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี

- วรายุทธ สะโจมแสง NANOTEC 

๓๗ รางวัล Young Scientist Presentation Award  
ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเคมีทฤษฎีและเคมีค านวณ 
ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ไต้หวัน-ไทย-เวียดนาม 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

Accelerated Magnetic Resonance 
Imaging Using Compressed Sensing 
and Deep Learning  

อิทธ ิฉัตรนันทเวช NANOTEC 

๓๘ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวจิัย ระดับด ีสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพบชิ้นส่วนสารพันธกุรรมไวรัส 
ไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุ้งกุลาด า
ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุ้ง 
ไอเอชเอชที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 
ณรงค์ อรัญรุตม์ 
สโรชา จิตรากร 

BIOTEC 

๓๙ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชวีวิทยา ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหม่เพื่อ 
การจับตัวน้ ายางแบบประหยัดน้ าและ 
ลดน้ าเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น 
(รมควัน) 

ภูริพงษ์ วรรณวิไล 
ธงศ กดิ์ แกว้ประกอบ 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

MTEC 

๔๐ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี ๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เครื่องช่วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณสมอง พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา 
อนุกูล น้อยไม้ 
ธราพงษ์ สูญราช 
สังวรณ์ สีสุทัศน์ 
กริช จั่นอาจ 

NECTEC 

๔๑ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เซนเซอร์กระดาษอัจริยะส าหรับตรวจ 
วินิจฉันดีเอ็นเอของโรคติดต่อ 

อดิศร เตือนตรานนท์ ส านักงาน
กลาง 

๔๒ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

แพลตฟอร์มส่ือสารเพื่อเชื่อมตอ่ 
ทุกสรรพสิ่ง (NETPIE) 

พนิตา พงษ์ไพบูลย ์
ชาวีร์ อิสรยิภัทร ์

NECTEC 



๒๐๙ | ส ว ท ช .  

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ประจ าป ี๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที ่๒–๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล  
อนันท์ ปัญญา 
ชัยวิทย ์แสนทวีสุข  
สิรวิชญ์ มูลรินต๊ะ 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน ์
กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 
อรรถกร ศิริสุวรรณ 
วัลภา สูญราช 
สาธิต มุกดา 
วิชชุดา เอกพันธ ์

๔๓ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส ส าหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล 

วีรวัฒน์ รังกุพันธุ ์
กนกกาญจน์ คชรินทร์ 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
วิภารัตน์ ศิริพงษ ์

BIOTEC 

๔๔ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุล 
สนิปเพื่อการตรวจเอกลักษณ์และความ 
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช 

วิรัลดา ภูตะคาม 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
ชุติมา สนธิรอต 
ดวงใจ แสงสระคู 
นุกูล จอมชยั 
วาสิฏฐี คงคาชนะ 

BIOTEC 

๔๕ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

โครงเล้ียงเซลล์กระจกตาที่เหนียวและ
แข็งแรงท าจากคอมโพสิตไฮโดรเจล
เสริมแรงเส้นใยส าหรับการผ่าตัดเปลีย่น
กระจกตา 

ข้าว ต้นสมบูรณ์ BIOTEC 

๔๖ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาโลหะออกไซต์ที่มีโครงสร้า 
งนาโนเพื่อใช้เป็นโฟโต้อิเล็กโทรดและ
ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาการแยกน้ า
ด้วยแสงอาทิตย ์

ปองกานต์ จกัรธรานนท์ NANOTEC 

๔๗ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับด ีสาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าป ี๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด าเนินธุรกจิ 
Remanufacturing: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมไทย 

จิรพรรณ เชาวนพงษ ์ NECTEC 

๔๘ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงานวันนกั
ประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒–๖ กุมภาพันธ์ 

น้ ายางพาราเกรดพิเศษส าหรับผสมกับ
แอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อท าถนน 

สุริยกมล มณฑา 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
ภิพัฒชา รกัดี  
อรุณ คงแก้ว  

MTEC 



๒๑๐ | ส ว ท ช .  

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

นันทินา มูลประสิทธิ ์ 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

๔๙ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ าป ี๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรงุเทพมหานคร 

ทันระบาด: ชุดซอฟต์แวรสนับสนุนการเฝ้า
ระวังและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

นัยนา สหเวชภัณฑ์  
วิศิษฐ์ วงศ์วิไล 
วัชรากร หนูทอง 
สุริยะ อุรุเอกโอฬาร  
นิธิภัทร ว่องวิชยั  
อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์  
ลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม  
ค ารณ อรุณเรื่อ  
จักรพงค์ พลหาญ  
พรทิวา โชคสูงเนิน  
พิรุณ พานิชผล  
มโนชญ์ รัตนเนนย์  
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  
ดารินทร์ อารียโ์ชคชัย 
พงศกร สดากร 

NECTEC 

๕๐ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ าป ี๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่
มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์สสาธิตผ่านระบบ
พิพิธภัณฑ์อัจริยะ 

คทา จารุวงศ์ NECTEC 

๕๑ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเภทบุคคล จากมูลนธิิ
โทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม ดิ แอทธิน ี 
โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

ผู้บุกเบิกงานวจิัยจุลภาคด้านไมโครและ 
นาโนเซนเซอร์ 

อดิสร เตือนตรานนท์ ส านักงาน
กลาง 

๕๒ รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจ าป ี๒๕๖๒ ประเภท
งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้
หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: 
Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธกิรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ระหว่างวันที ่๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค 
ฟอรั่ม เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุร ี

อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อ 
การวินิจฉัยพรอ้มรักษาโรคมะเร็ง 
ต่อมน้ าเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

ณัฏฐิกา แสงกฤช NANOTEC 

๕๓ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘ (NACC Integrity 
Awards) จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรโปร่งใส - สวทช. 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ณ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี 

๕๔ ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพ 
ดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ประจ าปี ๒๕๖๒ ) ระหว่าง ๒๑–๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

MuEye: กระบวนการผลิตเลนส์โดยอาศัย
แรงตึงผิวที่ชั้นรอยต่อของเหลว 

อัชฌา กอบวิทยา NECTEC 

๕๕ ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพ 
ดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ประจ าปี ๒๕๖๒ ) ระหว่าง ๒๑–๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

New Understanding of Crystal 
Control and Facet Selectivity of 
Titanium Dioxide Ruling 
Photocatalytic Performance 

ธีระ บุตรบุร ี NANOTEC 

๕๖ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี ๒๕๖๒  
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยับูรพา เมื่อวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุร ี 

- สรวิศ เผ่าทองศุข BIOTEC 

๕๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ 
ISO/IEC 27017:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
ออดิทอเรียม บา้นวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี 

- - สวทช. 

๕๘ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๒ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ตัวพาอนภุาคนาโน เพื่อการน าส่งยาใน
ร่างกายอย่างแม่นย า 

ธีรพงศ์ ยะทา NANOTEC 

๕๙ รางวัล Excellent Presentation Award และ Excellent 
Paper Award ในงาน International Conference on 
Culture Technology (ICCT 2019) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา  
จังหวัดชลบุร ี

Recommendation system with 
limited time for visiting museum 

ละออ โควาวิสารัช 
ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 
กฤษฎา จินดา 
ธิติพงษ์ วงสาโท 
สดใส วิเศษสุด 
อนุวัฒน ์ไชยวงค์เย็น 

NECTEC 

๖๐ รางวัลชนะเลิศ จากมูลนธิิ Falling Walls ในงาน Falling 
Wall Lab Thailand 2019 เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
กรุงเทพมหานคร 

Breaking the Wall of Bacterial Wilt 
Disease 

อุดม แซ่อึ่ง BIOTEC 

๖๑ รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Innovation Award 
จากสถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) เมื่อวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัพัฒนาดา้นเทคโนโลยีกกัเก็บ
พลังงาน 

พิมพา ลิ้มทองกุล 
วรวริศ กอปรสิริพัฒน์ 
จิราวรรณ มงคลธนทรรศ 
มานพ มาสมทบ 
อุกฤษฎ ์สหพัฒน์สมบัติ 
วิศาล ลีลาวิวัฒน ์
ธัญญา แพรวพิพัฒน ์
ฝนทิพย ์ธรรมวัฒน์  

MTEC 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ประณุดา จิวากานนท ์
วิเศษ ลายลกัษณ์ 

๖๒ รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากส านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่  
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรอยัล จูบลิี่ บอลรูม อิมแพค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉรยิะ 

ทีมวิจัยการจ าลองและระบบ
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) 
ทีมวิจัยการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (SAI) 
ทีมวิจัยนวัตกรรมและขอ้มูล
เพื่อสุขภาพ (HII) 

NECTEC 

๖๓ ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอน 
ฟุตพรินต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลด 
โลกร้อน” ประจ าป ี๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑  
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 

- - สวทช. 

๖๔ รางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ในเวทีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจ าป ี๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- - สวทช. 

๖๕ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น  
จากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเวทีมอบรางวัล 
ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- - สวทช. 

๖๖ รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวยีนดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ในเวทีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจ าป ี๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล สวทช. 
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ญ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒๕๘ เทคโนโลยี ๓๑๖ ราย 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

เชิงพาณชิย ์

๑ เม็ดพลาสติกเข้มข้นเพื่อผลิตฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืด
อายุรักษาคุณภาพป้องกันการเกิดฝ้าและไม่มีปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนสี
ของฟิล์มระหวา่งการเก็บ (EMA-1+) 

MTEC 
TMC 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ ากัด  ๑ 

๒ กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในชั้นตอนเดียว BIOTEC 
TMC 

บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ ากัด ๑ 

๓ ผงมันเทศสีม่วงและผงสังขยามันเทศสีม่วง BIOTEC 
TMC 

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที.จ ากัด  ๑ 

๔ ยางข้นเกรดพิเศษส าหรับท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง (น้ ายาง ParaFIT) MTEC 
TMC 

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด ๑ 

๕ กระบวนการผลิตฟลาวมันส าปะหลังไซยาไนด์ต่ า BIOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทอุบลเกษตรพลังงาน จ ากัด  ๑ 

๖ สูตรผสมจากฟลาวมันส าปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ า BIOTEC 
MTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด  ๑ 

๗ เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก TMC บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมน ีอินเตอร์เนชันแนล จ ากัด  ๑ 

๘ เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ (ChemEye 4.0) NECTEC 
TMC 

บริษัทมารีน ลีดเดอร์ จ ากัด ๑ 

๙ เฟิร์มแวร์สั่งการเซนเซอร์วัดฝุ่นและค่าสถาพแวดล้อม  NECTEC 
TMC 

บริษัทไอดีไดรฟ์ จ ากัด  ๑ 

๑๐ แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ NECTEC 
TMC 

บริษัทไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  ๑ 

๑๑ เช้ือรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC2660 BIOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด  ๑ 

๑๒ เช้ือรา Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ BCC 4849 BIOTEC 
TMC 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด* - 

๑๓ ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเช้ือ 
ก่อโรคในอาหาร 

BIOTEC 
TMC 
RDI 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ ๑ 

๑๔ หัวเช้ือจุลินทรีย์ชนิดผงส าหรับหมักวัตถดุิบอาหารสัตว์ TMC บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมน ีอินเตอร์เนชันแนล จ ากัด* - 

๑๕ เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยื่น (Joey-
Active Bed) 

MTEC 
TMC 

บริษัทเอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด ๑ 



๒๑๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๑๖ ระบบส าหรับบันทกึวิเคราะหข์้อมูลความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากสัญญาเซนเซอร์ต่อเนื่องและการแจ้งเตือน
ตามเวลาจริง 

A-MED 
NECTEC 

TMC 
RDI 

บริษัทเอเมทเวิร์คส์ จ ากัด ๑ 

๑๗ โปรแกรมระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย (พาท)ี NECTEC 
TMC 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ 

๑๘ แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) ส าหรับบุคคลที่
บกพร่องทางการเรียนรู ้

NECTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทกูรูสแควร์ จ ากัด ๑ 

๑๙ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมส าหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจาก
กระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร 

TMC 
RDI 

บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด ๑ 

๒๐ วัสดุทดแทนกระดูกส าหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนูษย์ 
(Hygroxyapatite bone graft substitutess) 

A-MED 
MTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทออส ไฮดรอกซี จ ากัด ๑ 

๒๑ กระดูกต้นแขนเทียมสว่นบนชนิดปรับความยาวได้ A-MED 
MTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส ์โซลูชัน จ ากดั ๑ 

๒๒ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส าหรับการฝกึอบรมช่วยชีวิต 
(AED Traniner) 

MTEC 
TMC 

บริษัทเลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ๑ 

๒๓ ชุดคัดกรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียแบบแถบสี 
(Immunochromatographic) 

TMC 
RDI 

บริษัทไอเมด ลาบอราทอรี ่จ ากัด ๑ 

๒๔ ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลบั NECTEC 
TMC 

บริษัทออกัส คอมมูนิเทค จ ากัด ๑ 

๒๕ เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) ส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 

NECTEC 
TMC 

บริษัทบี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ๑ 

๒๖ นาโนอิมัลชั่นในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง NANOTEC 
TMC 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด ๑ 

๒๗ นาโนอิมัลชั่นส าหรับไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยชนิด
น้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก และน้ ามันหญ้าแฝก 

NANOTEC 
TMC 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด* - 

๒๘ อนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภณัฑ์ใช้ภายนอกรา่งกาย NANOTEC 
TMC 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด* - 

๒๙ อนุภาคนาโนเพื่อการกักเกบ็สารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ไล่ยุง (บริษัทที ่๑) NANOTEC 
TMC 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด* 
 

- 

๓๐ อนุภาคนาโนเพื่อการกักเกบ็สารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ไล่ยุง (บริษัทที ่๒) NANOTEC 
TMC 

บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๓๑ สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๑) 

BIOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จ ากัด ๑ 

๓๒ สูตรสมนุไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๒) 

BIOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทคนดี กรุ๊ป จ ากัด ๑ 

๓๓ สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๓) 

BIOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทไทยเฮิร์บ เทค จ ากัด ๑ 

๓๔ เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุน้ ามันหอมระเหย NANOTEC 
TMC 

บริษัทบี แล็บ จ ากัด ๑ 

๓๕ ครีมบ ารุงผิวสูตรต ารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิแคริเออร์กักเก็บ
สารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบและกรรมวธิีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว 

NANOTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ ากัด ๑ 

๓๖ ครีมกันแดดไล่ยุ่งกลิ่นออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ า NANOTEC 
TMC 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑ 

๓๗ จมูกอิเล็กทรอนิกส ์ NANOTEC 
TMC 

บริษัทซีพีแรม จ ากัด ๑ 

๓๘ อุปกรณ์ระบุต าแหน่งด้วยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร์ทีเค NECTEC 
TMC 
RDI 

บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ ากัด ๑ 

๓๙ ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธภิาพสงู (OnSpec Prime) NECTEC 
TMC 

บริษัทซายน์ อินโนวาเทค จ ากัด ๑ 

๔๐ สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ NANOTEC 
TMC 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  
(วิทยาลยัเทคนิคแพร่)  

๑ 

๔๑ เอนไซม์ไฟเตส (Phytase) BIOTEC 
TMC 
RDI 

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd  ๑ 

๔๒ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน TMC 
RDI 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลัคกี้ซีดส์อโกร ๑ 

๔๓ องค์ประกอบอนภุาคนาโน - ลิโปดอน แคริเออร์และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าว 

NANOTEC 
TMC 

บริษัทกรีนฟูดส์ อิมปอร์ต แอนด ์เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด  ๑ 

๔๔ อนุภาคนาโนทองค าโดยใช้พอลิแซคคาไรด์ในการสังเคราะห์และ
กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองค าโดยใช้พอลิแซคคาไรด์
ดังกล่าว 

NANOTEC 
TMC 

บริษัทแกรนด์โกลด์อินโนกรุ๊ป จ ากัด  ๑ 

๔๕ ระบบควบคุมในโรงงานปลูกพืชขนาดเลก็ NECTEC 
TMC 

บริษัทวินัยเอ็นจิเนยีริ่ง อินดัสตร ี(1997) จ ากัด  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๔๖ วัสดุชีวภาพ (Aspergillus aculeatus BCC 199) BIOTEC 
TMC 

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๔๗ การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง AGRITEC 
RDI 

เกษตรกร ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น 

๑ 

เกษตรกร ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ต าบลวังไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

๑ 

๔๘ e-Museum และ Museum Pool AGRITEC 
NECTEC 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง 

๑ 

๔๙ การจัดท ารายงานความยั่งยืนและผลการประเมินสถานการณ์ของ
ประเทศ ตามเป้าหมายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

MTEC ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)  

๑ 

๕๐ การใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่ AGRITEC 
RDI 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดน่าน บ้านห้วยปูด  
ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวัดน่าน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดน่าน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ 
ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดน่าน 

๑ 

๕๑ การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลกูพืชไร้
ดิน และเป็นปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจ 

AGRITEC เกษตรกร บ้านสิบสองพัฒนา ต าบลผาชา้งน้อย  
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านแม่คะ ต าบลผาช้างน้อย  
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

๕๒ การใช้งาน UCHA (Universal Data Characterization and 
Hierarchical Analytics)  

A-MED โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี ๑ 

สถาบันโรคทรวงอก  ๑ 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ๑ 

๕๓ เทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปพืชหลังนา: งา AGRITEC 
RDI 

เกษตรกรในพื้นที่ อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๑ 

๕๔ เทคโนโลยีการผลิตและใช้สารชวีภัณฑ์ระดับมาตรฐาน AGRITEC 
BIOTEC 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือชีวภัณฑ์และแปรรูป  
บ้านแพร่งขาหยั่ง ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม ่
จังหวัดจันทบุร ี

๑ 

กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภภยั ต าบลหนองยาว  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๕๕ การประเมินความยั่งยืนและค่าความยั่งยืนของอาหารและการเกษตร
ของการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับอตุสาหกรรมอาหารสัตว์ 

MTEC สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๕๖ การประยกุต์ใช้ Augmented reality (AR) ในการประชาสัมพันธ ์ ส านักงาน
กลาง 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ๑ 

กระทรวงวัฒนธรรม ๑ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ๑ 

ส านักงานศาลปกครอง  ๑ 

๕๗ การประยกุต์ใช้เครื่องอัดก้อนฟางอัดเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ AGRITEC วิสาหกจิชุมชน แม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

วิสาหกจิชุมชน แม่หลุ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

วิสาหกจิชุมชน ป่าแดด ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๕๘ การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเทียน AGRITEC เกษตรกร ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑ 

๕๙ การป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านแม่เหาะ ต าบลแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ชุมชนกลางเวียง ต าบลจองค า 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านพะนอค ีต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

๖๐ การแปรรูปกระเจีย๊บและมะตูมด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง AGRITEC วิสาหกจิชุมชน ต าบลแม่ฟา้หลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๖๑ เซรั่มบ ารุงผิวหน้าและโลชั่นบ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าวหอมมะลิอินทรีย ์ AGRITEC กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยี์ต าบลนิเวศน์  
ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๖๒ การผลิตปุ๋ยจากวัสดุปลูกเหลือใช ้และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย ์
ที่ย่อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสงูในการต่อต้านเช้ือสาเหตุ 
โรคพืช และการใช้ประโยชน์เพือ่ลดการเกิดโรคส าหรับการผลิตไหล 
สตรอว์เบอร์ร ี

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ทรายมูล ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ แม่ยางห้า ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๖๓ การผลิตปุ๋ยหมกัจากปัสสาวะมนุษย์เพื่อน ามาใช้ในการเกษตรอินทรยี ์
อย่างถูกสุขอนามยั 

AGRITEC เกษตรกร บ้านเจดยี์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร บ้านสหกรณ์นิคม ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๖๔ การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ AGRITEC เกษตรกร ป่าซาง ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

เกษตรกร บ้านศรีดอนมูล ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๖๕ การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพเพิ่มผลผลิตขา้วไร่และพืชผลทางการเกษตร AGRITEC 
RDI 

เกษตรกร บ้านหว้ยบะบา้ ต าบลแจ่มหลวง  
อ าเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร บ้านโปกกะโล้ง ต าบลแม่แดด  
อ าเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร บ้านหว้ยยาใต้ ต าบลแจ่มหลวง  
อ าเภอกัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๖๖ การผลิตมะเขือเทศรับประทานสดพันธุส์แนคสลิมในระบบโรงเรือน
พลาสติก 

AGRITEC 
RDI 

เกษตรกร นาหวาย ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

เกษตรกร หนองสมณะ ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

๑ 

เกษตรกร นางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

๖๗ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขยีวสายพันธุ์ใหม่ AGRITEC 
BIOTEC 

RDI 

เกษตรกร โพธิ์ศรีส าราญ ต าบลหัวนา  
อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจังหวัดหนองบัวล าภู 

๑ 

เกษตรกร ท่าแดง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑ 

เกษตรกร หนองฟานสะเดา ต าบลโบสถ ์อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

เกษตรกร หนองมัง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๑ 

เกษตรกร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ 

๖๘ การผลิตอาหารโค AGRITEC สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จ ากัด  
สวนมะเดื่อ ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุร ี

๑ 

๖๙ การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยง
โคเนื้อ 

AGRITEC เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สันติสุข ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ผ่านศึกเขต ๒ ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ประสานมิตร ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค คลองบัว ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เขาวัง ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พัฒนานิคมพัฒนา ต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๗๐ การพัฒนาการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภยั AGRITEC วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว 
ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

วิสาหกจิชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์  
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๗๑ การพัฒนาเกษตรกรเพือ่ผลิตเมล็ดพันธุผ์ักในระบบเกษตรอินทรีย์ AGRITEC เกษตรกร บ้านคลองบงพัฒนา ต าบลวังน้ าเขียว  
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

๗๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยกระเทียม AGRITEC บริษัทกุ๊บไต จ ากัด ๑ 

๗๓ การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

MTEC ผู้สูงอายุ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต าบลบางละมุง  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

๑ 

ผู้สูงอายุ วัดพระพุทธ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ  
จังหวัดนราธวิาส 

๑ 

๗๔ การพัฒนาศักยภาพการผลิตกลุ่มของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว AGRITEC 
BIOTEC 

RDI 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๗๕ การเพิ่มคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี AGRITEC กลุ่มทอผ้า บา้นหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอปา่ซาง 
จังหวัดล าพูน 

๑ 

๗๖ การเพิ่มอัตราการพองของข้าวโพดข้าวเหนียวมว่งพองกรอบ AGRITEC ร้านภูมิไทย บา้นชานเมือง ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

๗๗ การมัดย้อมและการพิมพ์สกรีนลายเส้ือด้วยสีธรรมชาติจากใบต้น
ล าดวน ใบต้นสบู่แดง ใบต้นมืด และด้วยสีธรรมชาติจากใบต้นล าดวน 
และใบต้นยูคาลิปตัส 

AGRITEC 
MTEC 

เกษตรกร โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ต าบลล าดวน 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑ 

๗๘ การมัดย้อมเสื้อดว้ยสีธรรมชาตจิากเปลอืกมะพร้าว MTEC กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ต าบลบางยี่รงค์ 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑ 

๗๙ การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ AGRITEC 
RDI 

เกษตรกรในพื้นที่ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ 

๘๐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อม AGRITEC เกษตรกร หลิม-ดง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๘๑ การสร้างแนวกันไฟใหก้ลายเป็นปุ๋ย (ดอยตุงโมเดล) AGRITEC ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปอ้งกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่
และหมอกควัน จังหวัดล าปาง 

๑ 

๘๒ การโอนย้ายมวลสารด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ AGRITEC 
RDI 

บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด ๑ 

๘๓ การศึกษาขอ้มูลผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมของ
อาหาร จากการบรโิภค ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประยกุต์ใช้ใน
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท ์

MTEC องค์การสหประชาชาต ิประเทศไทย  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๘๔ เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบลกูกลิ้งหมุนกระแทก AGRITEC มูลนิธิ แม่ฟา้หลวง ดอยตุง ต าบลแม่ฟ้าหลวง  
อ าเภอแมฟ่้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๘๕ เครือ่งมือส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์และระบบสารสนเทศ NECTEC ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ  ๑ 

๘๖ แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องส าหรับใช้งานทาง 
ทันตกรรม 

A-MED คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๑ 

๘๗ การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลย ี AGRITEC 
NANOTEC 

ผู้ประกอบการสิ่งทอ บ่อสร้าง ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๘๘ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ส านักงาน
กลาง 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี 

๑ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน* - 

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต ิ ๑ 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น  ๑ 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยับูรพา  ๑ 

๘๙ โครงการระบบสื่อสารออนไลน์ฯ ระบบย่อย เพื่อหน่วยงานรว่ม
โครงการฯ 

ส านักงาน
กลาง 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี* 

- 

โรงเรียนจิตรลดา  ๑ 

วิทยาลยัชุมชนน่าน  ๑ 

ส านักงานศาลปกครอง* - 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น* - 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยับูรพา* - 

๙๐ การพัฒนาโครงสร้างและก าหนดความหมายข้อมูลหลักของ 
กรมสรรพสามิตส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต ระยะที่ ๒ และการ
พัฒนาระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากข้อมูล
คุณลักษณะสินค้า 

NECTEC กรมสรรพสามิต ๑ 

๙๑ การสแกนสมุดบันทกึพระกระยาหาร รชักาลที่ ๙ ส านักงาน
กลาง 

โรงเรียนจิตรลดา* - 

สภากาชาดไทย* - 

๙๒ การจัดท าขอ้ก าหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบ NECTEC การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค* - 

๙๓ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส าหรับนกัเรียนที่บกร่องทางการเรียนรู้ 
(LD SW) (ประกอบด้วยโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย โปรแกรมค้นหาศัพท์
ไทย โปรแกรมตรวจค าผิดไทย โปรแกรมพิมพ์ไทย) 

A-MED คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๑ 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี ๑ 

สถาบันราชานกุูล กรมสุขภาพจิต  ๑ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ
แห่งชาติ 

๑ 

๙๔ การศึกษาดัชนีความขาดแคลนน้ า (Water Scarcity Index: WSI)  
ของฐานข้อมูลวฏัจักรชวีิตของไทยกลุ่มการขนส่ง 
ส าหรับฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามัน 

MTEC บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ๑ 

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส ์จ ากัด  ๑ 

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด  ๑ 

๙๕ การศึกษาดัชนีความขาดแคลนน้ า (Water Scarcity Index: WSI)  
ของฐานข้อมูลวฏัจักรชวีิตของไทยกลุ่มน้ าประปา  
ส าหรับฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามัน 

MTEC บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)* - 

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

๙๖ การศึกษาดัชนีความขาดแคลนน้ า (Water Scarcity Index: WSI)  
ของฐานข้อมูลวฏัจักรชวีิตของไทยกลุ่มพลังงานและเช้ือเพลิง  
ส าหรับฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามัน 

MTEC บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)* - 

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

๙๗ การศึกษาดัชนีความขาดแคลนน้ า (Water Scarcity Index: WSI)  
ของฐานข้อมูลวฏัจักรชวีิตของไทยกลุ่มสารเคมี 
ส าหรับฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามัน 

MTEC บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)* - 

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด* - 

๙๘ ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ ในบ่อเหมืองลึกแบบออนไลน์ 
(เหมืองถ่านหินลิกไนท์) 

AGRITEC 
RDI 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บ้านหว้ยคิง ต าบลแมเ่มาะ  
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

๑ 

๙๙ เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา AGRITEC 
RDI 

เกษตรกรในพื้นที่ ผาคับ ต าบลบ่อเกลือใต้  
อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๐๐ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วหอมชลสิทธิ์ AGRITEC 
BIOTEC 

เกษตรกร บ้านโคกฉิ่ง ต าบลชยับุรี  
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

๑ 

๑๐๑ เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในระบบปิด AGRITEC เกษตรกร เมืองบัว ต าบลเมืองบัว  
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๑๐๒ เทคโนโลยีระบบการติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ าสวนทุเรียน AGRITEC เกษตรกร วังจันทร์ ต าบลวังจันทร์  
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

๑ 

๑๐๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน AGRITEC เกษตรกร กลุ่มวิสาหกจิเพื่อสังคมอาศรมพลังงาน  
ต าบลหมูส ีอ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

เกษตรกร บ้านหนองฟานสะเดา ต าบลโบสถ์  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

๑๐๔ เทคโนโลยีการเลี้ยงหนอนแม่โจ้แหล่งโปรตีนใหม่ส าหรับเล้ียงสัตว์ AGRITEC เกษตรกร ป่าแงะ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร ทุ่งโป่ง ต าบลแมแ่รม อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร แม่กอ๋น ต าบลทุ่งขา้วพวง  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 
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เกษตรกร ทุ่งข้าวพวง ต าบลทุ่งข้าวพวง  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร ฝายกวาง ต าบลฝายกวาง  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๐๕ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน  
ไม่ต้องใช้ถุงสุญญากาศ 

AGRITEC 
RDI 

วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว วอแก้ว 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร  
จังหวัดล าปาง 

๑ 

วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว หล่ายทุ่ง 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร  
จังหวัดล าปาง 

๑ 

วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  
ทุ่งหก ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๐๖ เทคโนโลยีการผลิตผ้าทอพื้นเมือง AGRITEC เกษตรกร บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ๑ 

๑๐๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนรุักษ์ (นิทรรศการออนไลน์) NECTEC สภากาชาดไทย ๑ 

๑๐๘ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องท าความเย็นที่ไม่ใช้สารเคมี 

MTEC บริษัท ANT STUDIO  ๑ 

๑๐๙ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส าหรับการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะของชุมชนในประเทศภูฏาน 

MTEC บริษัท Design Studio  ๑ 

๑๑๐ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส าหรับบ้านประหยัดพลังงาน 

MTEC บริษัท ModulusTech (Pvt.) Ltd.  ๑ 

๑๑๑ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟที่ติดต้ังภายในโรงแรม 

MTEC บริษัท The Birdhouse El Nido  ๑ 

๑๑๒ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินตด์้านการขนส่ง ส าหรับ 
ยานยนต์ไฟฟา้ด้วยพลังงานแสงอาทิตยโ์ดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

MTEC บริษัท Energo Labs  ๑ 

๑๑๓ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินตด์้านการขนส่ง ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลจากน้ ามันเหลือทิ้งจากการปรุงอาหาร 

MTEC บริษัท MotionEco  ๑ 

๑๑๔ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินตด์้านการขนส่ง ส าหรับการใช้
แอปพลิเคชันแชร์รถและการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร
บนท้องถนนในประเทศปากีสถาน 

MTEC บริษัท RASAI  ๑ 

๑๑๕ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินตใ์นด้านการขนส่ง ส าหรับ 
E-Tuk Tuk 

MTEC บริษัท SLMobility Pvt. ltd.  ๑ 

๑๑๖ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์การปรับปรุง Food panda 
application เพื่อลดการแจกช้อน สอ้มแบบใช้ครั้งเดียวให้แก่ลูกค้า  

MTEC บริษัทฟู้ดแพนด้า (ไทยแลนด์) จ ากัด  ๑ 
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๑๑๗ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์ผลิตภัณฑ์หมวกกันน๊อคจาก
ทะลายปาล์มเปล่า 

MTEC บริษัท Green Composite Helmet  ๑ 

๑๑๘ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามยัประเภท
ใช้ซ้ า 

MTEC บริษัท Mana Care Products  ๑ 

๑๑๙ การประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากเศษผ้า
ใช้แล้ว 

MTEC บริษัท Phoenix Footwear Group, Inc.  ๑ 

๑๒๐ แบบจ าลองส าหรับการประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษธีุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ์

NECTEC กรมสรรพากร ๑ 

๑๒๑ โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้มารับบริการด้านสาธารณสุข AGRITEC โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ากัด ๑ 

๑๒๒ โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านการแพทย์
ในการปฏิบัติงานภาวะภยัพิบัตฉิุกเฉิน (ระยะที่ ๑) 

NECTEC สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาต ิ ๑ 

๑๒๓ โปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง A-MED คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์* - 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑ 

๑๒๔ ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล ส าหรับการรักษาแผลเป็นคีย์รอยด ์ MTEC โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ 

๑๒๕ การพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว AGRITEC เกษตรกร ปางวัว ต าบลเชียงบาน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๒๖ การจัดท าแผนที่น าทางการควบคุมคุณภาพอปุกรณ์ไฟฟ้า 
แบบบูรณาการ 

NECTEC การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ๑ 

๑๒๗ พอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุนส าหรับการบูรณะกระดูกเบ้าตาบริเวณฐาน MTEC 
RDI 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วัดไร่ขิง)  ๑ 

๑๒๘ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย ์ระยะที ่๓ (๒๕๕๗-๒๕๖๐) NECTEC 
RDI 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ๑ 

๑๒๙ ระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอรอนฟอสเฟต ส าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า (ระยะที่ ๑) 

NECTEC การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค* - 

๑๓๐ ระบบติดตามเฝ้าระวังอุณหภูม ิ NECTEC สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙  
จังหวัดพิษณุโลก  

๑ 

๑๓๑ ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน ์
https://www.thaischoollunch.in.th/lunchtracking/ 

NECTEC สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๑๓๒ ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาแบบแบ่งพิมพ์ A-MED มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ๑ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)  ๑ 

๑๓๓ ระบบบริการความรู้ตามความตอ้งการเฉพาะบุคคล จากองค์ความรู้
เร่ืองข้าว เวอร์ชัน ๓ 

NECTEC ส านักวิจยัและพัฒนาขา้ว กรมการขา้ว  ๑ 

๑๓๔ ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๓๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพื่อการ
เตือนภัยน้ าทว่ม 

AGRITEC เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล แพทย์บุญเรือง ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๑ 
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เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองบึง ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ต๊ าพระแล ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ต าบลท่าจ าป ีอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล บ้านร้อง ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล โทกหวาก ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ร่มโพธิ์ ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ห้วยฮุง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ใหม่ร่มเย็น ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุ่งติ้ว ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล บุญเจริญ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ข่วงแก้ว ต าบลปา่สัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผาลาดใหม่ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล กว้าน ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑ 
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เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจา้หนา้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุ่งหล่มใหม่ ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๓๖ ระบบห้องสมดุอัตโนมัติแบบเปิด myLib ส านักงาน
กลาง 

ห้องสมุดกันตนา ๑ 

ห้องสมุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ๑ 

ห้องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย ๑ 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏ ิ ๑ 

ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ ๑ 

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๑ 

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ๑ 

๑๓๗ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

NECTEC ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ๑ 

๑๓๘ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร NECTEC ส านักงานราชบัณฑิตยสภา* - 

๑๓๙ เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญและเช่ือมต่อฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

NECTEC สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๔๐ ePub และ DAISY เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส ส านักงาน
กลาง 

ส านักงานศาลปกครอง* - 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ* - 

ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ ์ ๑ 

๑๔๑ อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า MTEC วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ สถาบันการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออก 

๑ 

๑๔๒ แอปพลิเคชัน LookieWaste เพื่อสร้างความตระหนักในการลดขยะ
อาหารของประเทศไทย 

MTEC หน่วยงานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ๑ 

การรับจ้างวิจัยทีด่ าเนินการแล้วเสร็จและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

๑๔๓ การวิเคราะหแ์ละศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท า
ปฏิกิริยาของเอมไซม์ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๔ การวิเคราะหก์ารปลดปล่อยมลพิษจากน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผสมเอทานอล 
ในประเทศไทย 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๕ การระบุสายพันธุ์สาหร่ายโดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๔๖ โปรแกรมเสริม (Plug-Ins) บนแพลตฟอร์มส าหรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลแบบเรียลไทม ์(BigStream) 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๗ การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารชีวเคม ี BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๘ การศึกษากิจกรรมของเอมไซม์จากซอส BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๔๙ กระบวนการบดเปียกต่อเนื่องอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
ส าหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเช้ือแบคทีเรีย 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๕๐ กระบวนการสร้างโพรงซิลิกอนส าหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมเซนเซอร์ 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๓ บริษัท ๓ 



๒๒๖ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๑๕๑ กล่องควบคุมส าหรับรถเกี่ยวนวดข้าวและรถขุดจ าลอง NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๒ การกักเกบ็ ZnO และ CuSO4 แบบเอนเทอริกเพื่อควบคุมการ
ปลดปล่อยในระบบทางเดินอาหารเป้าหมายในสัตว์เศรษฐกิจ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๓ การใช้วัสดุออกไซด์เป็นวัสดุขั้วในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๔ การตรวจวิเคราะห์และการประเมินความเสียหายของ Molasses  
ที่เสื่อมสภาพ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๕ การทดลองผลิตต้นแบบหัวฉีดน้ าเซรามิกส าหรับงานฉีดล้างเยือ่
กระดาษ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๖ การประเมินกระบวนการผลิตส าหรับนวตักรรมการผลิตยาแก้ไอแผน
โบราณ  

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๗ การประเมินความแข็งแรงของระบบท่อที่ได้รับภาระความเค้น
เนื่องจากอุณหภูม ิ

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๘ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจกัรชีวิตผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๙ การประยกุต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิกส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๐ การปรับปรุงแบบของถังบรรจุสารไครโอเจน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๑ การพัฒนา food structuring agent เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ low-fat 
pork frankfurter 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๒ การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มคุณค่าสารอาหาร
ด้วยการหมักแบคทีเรียในระดับขยายขนาด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๓ การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์และการขึ้นรูป Poly  
ที่มีการน าไฟฟา้สูง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๖๔ การพัฒนาชั้นฟิล์มโครงสร้างนาโนส าหรับอุปกรณ์แว่นตา NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๕ การพัฒนาต้นแบบประตูรถพยาบาลเพือ่เพิ่มความทนทาน 
ต่อการโค้งงอ และป้องกันน้ าเข้าตู้รถพยาบาล 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๖ การพัฒนาต้นแบบเม็ดมวลเบาสังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้ง  MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๗ การพัฒนาต้นแบบอนุภาคลิโปนิโอโซมของสารสกัดลูกซัด NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๘ การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลภาระที่เกิดจากถนน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๙ การพัฒนาสูตรและวิเคราะห์คุณสมบัติของกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๗๐ การพัฒนาสูตรอิฐบล็อกจากกากตะกอน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๑ การพัฒนาอินเซิร์ทต้นแบบรวดเร็วส าหรับฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๒ การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเอทานอลและการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๓ การเพิ่มพื้นที่ผิวจ าเพาะของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากชีวมวลด้วย
กระบวนการ CO2 activation 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๑๗๔ การลดน้ าหนักชิ้นสว่นท่อลมของระบบปรับอากาศ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๗๕ การวิเคราะหโ์ครงสร้างต้านทานการชนด้านข้างของห้องโดยสาร
รถพยาบาล 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๗๖ การวิเคราะหโ์ครงสร้างรถยนต์โดยสารชัน้เดียวเพื่อการทดสอบ 
แบบพลิกคว่ า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๗ การวิเคราะห์ชิ้นงานซินเทอร ์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๘ การวิเคราะห์รูปแบบการกัดกร่อนของผิวเคลือบนิกเกิลบนผนัง 
เครื่องปฏิกรณ์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๙ การวิจยัพัฒนาเส้นใยจาก PBS และ PBS Blends ส าหรับสิ่งทอที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๐ การศึกษากระบวนการจัดการพืชหวัขนาดเล็กออกสูภ่าคการปลูกผลิต BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๑ การศึกษาการใช้พืชเพื่อการบ าบัดน้ าทิ้ง BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๘๒ การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในโครงสร้างเหล็กกล้าที่หุ้มด้วยฉนวน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๘๓ การศึกษาความปลอดภัยด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังของวัสดุ 
ปูนซิเมนต์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๔ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นผนังส าเร็จรูปไม่ดูดซึมน้ า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๕ การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งการบดย่อยอาหารในช่องปากกับ
คุณภาพเชิงประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๘๖ การศึกษาคุณสมบัติของยางผสมแป้งมันส าปะหลังดัดแปร MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๗ การศึกษาคุณสมบัติทางความลา้ของวัสดุที่ใช้ท าถังบรรจุสารไครโอเจน MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๘๘ การศึกษาจุลินทรีย์ส าหรับลดกลิ่น BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๙ การศึกษาต้นทุนการถือครองรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๐ การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเปา่ขึ้นรูปจาก 
การอัดรีด 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๙๑ การศึกษาและออกแบบการทดสอบชุดอุปกรณ์เช่ือมและวิเคราะห์ 
รอยเช่ือมแบบ Thermit 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๒ การศึกษาสภาวะการท างานของอุปกรณ์ลดไอออนในน้ า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๓ การสร้างดุลยภาพของยูคาลปิตัสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๔ การสร้างแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ออกนอกเซลล์ BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๕ การสร้างแบบจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของตัวถังรถยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๖ การออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ในห้องเครื่องของรถยนต์ไฟฟ้า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๙๗ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบสปอร์ตโรลบาร์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๘ ครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยอนุภาคนาโนที่มีน้ ามันมะพรา้วเป็น
องค์ประกอบ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๑๙๙ การใช้อนุภาคนาโน Cierra เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์
ฟิล์มบางสารอินทรีย์/ไฮบริด 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 
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๒๐๐ การพัฒนาวัสดุดูดซึมน้ ามากฐานชวีภาพในการตรึงและปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืช 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๑ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๒ การพัฒนาแผง PMMA Covered Solar Panel NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๓ การจัดท าระบบ ANN ส าหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อหา
อัตราการขยายตัวของ corrosion ของท่อก๊าซ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๔ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัติที่
ใชห้น่วยความจ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๕ เซนเซอร์วัดความดันระดับต่ ามากด้วยซิลิคอนเวเฟอร์มาตรฐาน NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๖ เซรั่มชะลอวัยจากอนุภาคลิโปนิโอโซมของสารสกัดลูกซัด NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๗ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ที่เตรียมด้วยวิธกีารพิมพบ์นวัสดุ
ฐานรองชนิดกระจกน าไฟฟา้ 

NSD 
NECTEC 

สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๐๘ เซลล์แสงอาทิตย์สีสันสวยงามแบบโค้งงอได้ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๙ ต้นแบบฟิล์มรูพรุนพอลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการผ่านของไอน้ าสูง MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๑๐ ต้นแบบยาสลบปลาจากน้ ามันกานพลู NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๑ ต้นแบบอุปกรณ์ต่อพว่งเพิ่มประสิทธภิาพการล้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักสดไทย ด้วยเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กระดับ
ครัวเรือนร่วมกับเครื่องผลิตโอโซน 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๒ การตรวจวัดกระแสและแรงดันเชลล์แสงอาทิตย ์ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๓ การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคนิค 
Electroluminescence (EL)  

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๔ ตัวถังชิปต้นแบบ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๕ การเตรียมต้นแบบ Thermoplastic starch MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๑๖ น้ ายาย้อมสีผมถาวรซ่ึงมีองค์ประกอบของสารสกัดธรรมชาติ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๗ ผงกระเทียมกลบกลิ่นด้วยNANOTECโนโลย ี NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๘ ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างผักและผลไม้ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๙ การพัฒนาระบบนับอุปกรณ์เช่ือมต่อท่อพลาสติก MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๐ ระบบ Dynamic DNS (Dynamic Domain Name System) NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๑ ระบบเยื่อเลือกผา่นเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๒ การศึกษาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของกระแสอากาศ
หมุนวนของอุปกรณ์เสริม ที่ท าการติดตัง้บนอากาศยาน 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๓ รูปแบบยาทาขี้ผึ้งระเหยทีห่่อหุ้มสาระส าคัญในหอมแดงด้วย 
อนุภาคนาโน 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๔ ลิโปนิโอโซม: อนุภาคนาโนลูกผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าส่ง 
สารประกอบส าคัญผ่านระบบทางเดินอาหารส าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๒๒๕ การทดสอบความคงทนของสีที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวของ
อลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธอีโนไดซ์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๖ การศึกษาเทคนิคการเชื่อมประสานจีโอโพลิเมอร์กับโฟม  MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๗ การศึกษาปญัหาการเกิด Silver Streaks ในชิ้นงานฉีด MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๘ สเปรย์และอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันหอมระเหยไพลและ
ขมิ้นชัน 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๙ สูตรต ารับน้ ามันทาผิวหนา้ที่มีส่วนผสมของน้ ามันมะพร้าวและน้ ามัน
ข้าวกลอ้งในรูปแบบน้ ามันผสม อนุภาคไมเซลล์หรืออนุภาคนาโน
อิมัลชัน 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๐ การวิจยัพัฒนาสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๑ อนุภาคนาโนกักเกบ็สารสกัดกวาวเครือขาวเพื่อใช้ส าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ทาภายนอก 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๒ อนุภาคนาโนเพื่อการกักเกบ็สาระส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ 
โรคข้อเข่าเส่ือม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๓ อนุภาคไลโพโซมดัดแปลงเพื่อกกัเก็บโปรตีนซิริซินในรูปผงแห้ง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๔ อิทธิพลของเกลือโซเดียมและฟอสเฟต MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๓๕ อุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อม Handy Sense NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้ค าปรึกษา 

๒๓๖ การพัฒนาต้นแบบการเคลือบผิว (ระยะที่ ๑) MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๙ บริษัท ๙ 

สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๓๗ การพัฒนาต้นแบบการเคลือบผิว (ระยะที่ ๒) MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๗ บริษัท ๗ 

สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๓๘ การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๙ การตรวจสอบความเสียหายจากการกัดกร่อนของชิ้นส่วนทาง
วิศวกรรม 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ บริษัท ๒ 

๒๔๐ การตรวจสอบผลของกระบวนการเชื่อมต่อความแข็งแรงของถังบรรจุ
สารไครโอเจน 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๑ การประเมินความปลอดภัยดา้นอาหารเอนไซม์ Beta-Galactosidase BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๒ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารก าจัดวัชพืชไกลโฟเซตและสารก าจัด
วัชพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๓ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของเอนไซม์ lipase 
และ protease 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๔ การประเมินทางโลหะวิทยาของท่อคอนเดนเซอร์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๕ การปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานการสึกกร่อนและการกัดกร่อนใน
สารละลาย sulfolane 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๒๔๖ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มโปรตีน BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๗ การพัฒนาระบบควบคุมป้อนกลับของเครื่องผสมยาง MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๘ การวิเคราะห์ความเสียหายชิ้นสว่นที่มีการเคลื่อนที่ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ บริษัท ๒ 

๒๔๙ การวิจยัและพัฒนาสารชีวบ าบัดผลิตภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาด 
และบ าบัดน้ าเสียไปในเวลาเดียวกัน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๐ การศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มอโนไดซ์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๑ การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของปลอกจบัยึดตัววัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๒ การขึ้นรูปพลาสตกิ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน* - 

๒๕๓ การออกแบบชิ้นสว่นยานยนต ์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๔ การศึกษาระบบส่งก าลังยานยนต์ไฟฟ้า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการอนุรกัษ์ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๖ การสร้างความเข้าใจของคนพิการและบคุคลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

A-MED 
NECTEC 

สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๗ การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบผลติภัณฑ์วัตถุเติมในอาหารสัตว์ BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๒๕๘ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๓๑๖ 
หมายเหต:ุ * รายชื่อซ้ า 
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ฎ. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ส านักงบประมาณ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. จ านวนผูป้ระกอบการที่ใช้ประโยชน์ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ราย ๑๕๐ ๑๔๙ 
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕ ๙๔.๙๒ 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. จ านวนผลงานวิจยัที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลงาน ๓๕ ๔๖ 
๒. เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ ชุมชน ๖๐ ๑๒๓ 

ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม    
๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ราย ๒,๕๐๐ ๒,๙๕๓ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ ๓๐๕,๐๐๐ ๔๒๗,๘๐๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง ราย ๑๐ ๑๓ 

๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม 
        หรอืมีการรับถา่ยทอดเทคโนโลย ี

โครงการ ๒๐ ๒๐ 

๓. การให้บริการทดสอบและวิจยัเทคโนโลยีขั้นสูงแกภ่าคอุตสาหกรรม รายการ ๑๒๐ ๑๓๙ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร    

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)    
๑. ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตามแผนการบูรณาการ 

        ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระบบ ๑ ๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI)    
๑. จ านวนผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์ที่เขา้ร่วมโครงการ ราย ๖ ๑๔ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (ITAP)    

๑. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย ๑,๒๐๐ ๑,๗๙๑ 

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)    

๑. ธุรกิจที่เขา้สู่กระบวนการเร่งการเจรญิเติบโต กิจการ ๖๔ ๖๖ 

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม กิจการ ๒๐ ๒๕ 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น ศูนย์ ๕ ๘ 
๒. พัฒนาศกัยภาพการลงทุนให้กับนกัลงทุนและธุรกิจ คน ๒๕ ๓๕ 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพการวจิัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย    

๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๒๕ ๓๑ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
        หรอืต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์

เร่ือง ๖ ๙ 

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ    

๑. ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน กิจกรรม ๑๐ ๑๐ 

๒. ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมีพื้นที่พร้อมส าหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง แห่ง ๑ ๑ 

๓. ศูนย์วิจยัและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา 
        รับค าปรกึษาดา้นระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 

หน่วยงาน ๑๐ ๑๐ 

โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
        หรอืต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์

เร่ือง ๘ ๘ 

๒. บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวางแผนระบบโครงสร้าง คน ๘๐ ๑๑๔ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ    

๑. บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ ฉบับ ๑๘๒ ๑๘๗ 

๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ค าขอ ๗๔ ๑๐๑ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ เร่ือง ๖๐ ๖๐ 

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

๑. พัฒนาบัณฑิตและนักวิจยั คน ๑๕๐ ๑๖๓ 

โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย    
๑. จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบยีนในบญัชีนวัตกรรมไทย ผลงาน ๘๔ ๑๐๓ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก    

๑. นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A ร้อยละ ๑๕ ๑๓.๕๓ 

๒. ความกา้วหนา้การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ด้านคุณภาพและ 
         มาตรฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการด้าน BIOPOLIS 

ร้อยละ ๓๐ ๓๐ 

๓. จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอตัโนมัติ หุ่นยนต ์และระบบอัจฉรยิะ (ARIPOLIS) ที่ถูก 
         น าร่องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ EEC 

รายการ ๑ ๑ 

๔. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ชุมชน ๔๐ ๕๗ 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มกีารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอยา่งเป็นระบบ    

๑. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ชุมชน ๒๐ ๒๕ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์    

๑. จ านวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ครอบครัว ๒,๐๐๐ ๒,๐๒๗ 



๒๓๓ | ส ว ท ช .  

๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาก าลังคน และสรางความตระหนักดาน วทน. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของประเทศ    

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) คน ๑,๓๘๙ ๑,๖๘๐ 
๒. จ านวนนกัวจิัยที่มกีารแลกเปลีย่นกับต่างประเทศ คน ๓๐ ๔๘ 
๓. จ านวนบุคลากรวจิัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมภิาค (IMD) คน ๙ ๑๖ 
๔. จ านวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่ วท. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ 
ดาน วทน. 

   

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ล้านบาท ๒๕,๐๐๐ ๔๘,๗๔๒.๕๓ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

๔.๔ ๗.๖๓ 

๓. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ล้านบาท ๑๔,๐๐๐ ๑๒,๑๗๘.๖๙ 
๔. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ เร่ือง ๕๘๐ ๖๒๑ 
๕. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ ๒๕ ๒๕.๑๘ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
     จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแลว้ 

ผลงาน ๓๕๔ ๔๖๑ 

๗. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ ๘๙.๗๘ 
๘. จ านวนเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหวา่งประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑๔ 

๙. มูลคาโครงการวิจยัที่ผานการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพื่อยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลส าหรับรายจาย เพือ่การวิจยัและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท ๑,๔๐๐ ๑,๘๕๕.๓๔ 

สรางและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. จ านวนผูป้ระกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๘๕ ๙๖ 

๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ล้านบาท ๒๔๐ ๑,๕๗๓.๗๑ 

๓. จ านวนผลงานดา้นนวัตกรรมที่เกิดขึน้ในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๒๐ ๒๐ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม    

๑. การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ 
    ภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๒๗๐ ๒๗๔ 

๒. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศมีจ านวน 
    เพิ่มขึ้น ๑ เท่าตัว 

ผลงาน ๑ ๒ 

๓. จ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน ๑๐๐ ๑๒๓ 

๔. จ านวนผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราย ๑,๒๐๐ ๑,๓๑๕ 
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๓. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน)  

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ด้านที ่๑ การเงิน   ๑.๕๙ 

๑. รายได้จากความสามารถ ล้านบาท ๑,๔๓๓.๖๓* ๑,๒๐๖.๔๑* 
    - รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ  ๑,๓๕๐ ๖๕๒.๖๗ 
    - รายได้จากหน่วยงานภาคเอกชน  ๖๕๐ ๕๕๓.๗๕ 
๒ รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จา่ยด าเนินงาน* เท่า ๐.๒๔*** ๐.๒๐ 

ด้านที ่๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ๕.๐๐ 

๑. การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุนหมนุเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) ระดับ ๕ ๕ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บริการด้านวิจยัและพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบ ร้อยละ ๙๖ ๙๖.๖๑ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์** เท่า ๔.๖๐ ๔.๘๘ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ   ๕.๐๐ 

๑. จ านวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ทีน่ าไปประยุกต์ใช้ รายการ ๒๖๖ ๒๖๗ 

๒. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย ค าขอ/ 
๑๐๐ คน/ปี 

๒๔ ๒๗.๘๒ 

๓. จ านวน SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอด วทน. ราย ๙๐๐ ๙๔๖ 

๔. จ านวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค โครงการ ๑๕ ๑๖ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน   ๔.๙๙ 

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน ระดับ ๕ ๔.๙๘ 
๒. การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๕.๐๐ 
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ ๕ ๕.๐๐ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง   ๔.๘๓ 

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน ระดับ ๕ ๔.๗๐ 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๔.๙๕ 

ด้านที ่๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)   ๓.๕๐ 

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ ระดับ ๕ ๒.๐๐ 
๒. การรายงานทางการเงิน ระดับ ๕ ๓.๐๐ 

๓. การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ๕ ๔.๖๐ 

ผลประเมิน   ๔.๔๙ 

หมายเหตุ:  
* ไม่รวมรายได้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ (Big Rock) ที่ไม่ได้บันทึกบัญชีใน 

ปี ๒๕๖๑ และท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับเป้าหมายจาก ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๓๓.๖๓ ล้านบาทแลว้ 
** ค่าใช้จ่ายด าเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
*** ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับเป้าหมายจาก ๐.๔๒ เท่า เป็น ๐.๒๔ เท่าแล้ว 
**** ค่าใชจ้่ายรวมเฉลีย่ของ สวทช. ในปีบัญชี ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
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ฏ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชีของ
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่
กองทุน (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) ก าหนดแนวทาง และให้
ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกลั่นกรอง 
เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีก าหนดจัดประชุม
เป็นประจ าทุกเดือน 

ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) เห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนน าเสนอ กวทช. และ (๒) รับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) พร้อมให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช. 
 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ก าหนดแผนการด าเนินการโดยให้
เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจ าปี รวมทั้งก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้ก าหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (๓) รายงานผลการด าเนินงาน
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ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปัจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๘ รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง 
๔ ประเภท ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) RES-4 การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย ไม่สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช. 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) RES-6 องค์กรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
(๕) RES-7 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 ไม่สามารถสร้างให้มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้วยกลไก/เครื่องมือด้านการเงิน  

(Tech Financing) ที่ครบและด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๗) REF-1 รายรับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารกิจการหรือจากสื่อมวลชน 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ที่ประชุมได้พิจารณาผลด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการความ
เสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๔ รายการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า 
รายการความเสี่ยงทั้ง ๘ รายการ สามารถด าเนินการได้ตามแผน มีคะแนนลดลงดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
๕ รายการ ได้แก่ RES-4, RES-5, REF-1, REC-1 และมีคะแนนลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๓ รายการ ได้แก่ 
RES-6, RES-7 และ REO-6 ดังรูปที่ ๑๙ 
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รูปที่ ๑๙ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาระบุรายการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๑๐ รายการ ครอบคลุม 
ความเสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) RES-4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) RES-7 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๕) RES-8 กลไกภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 กลไก Tech Financing ไม่มีประสิทธิภาพ 
(๗) REO-7 การบูรณาการการท างานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง 
(๘) REO-8 การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
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ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๙) REF-1 การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 

 

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กลั่นกรองประเด็นที่ส าคัญด้านนโยบายก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน กลยุทธ์ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และก าลังคน รวมถึงก าหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ (๓) ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงาน  
การวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ… (๒) รับทราบรายงานผลตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard (BSC) รายงานงบการเงิน สวทช. 
รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานค่าใช้จ่ายที่สามารถบริหารจัดการ (๓) รับทราบรายงานผลการจัดการความ
ปลอดภัย พร้อมเห็นชอบให้ปิด CAR จ านวน ๑ รายการ (๔) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินระบบบริหาร
คุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (๕) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินภายใน 
ปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๒  และรั บทราบสรุ ปข้ อ ร้ อ ง เ รี ยน  สวทช .  ( ๖ )  รั บทราบราย ง านผล 
การประเมินศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย และ (๗) รับทราบรายงานผลการประเมินโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตและ
นักวิจัยของ สวทช. 
 

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามค าสั่ง 
กวทช. ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 
๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ได้ก าหนดการประชุม ๒ เดือน 
ต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน  
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. ในไตรมาสที่ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาผลการ
ตรวจสอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) แผนกลยุทธ์ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนด าเนินงานส านักตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่อง
การจัดท าแผนการเข้าตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ว่าควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในแต่ละกลไกที่
สนับสนุนให้ภารกิจตามกลยุทธ์บรรลุผลส าเร็จนั้น มีกระบวนการที่ส าคัญอะไรบ้าง และให้ก าหนดเป็นความถี่ว่า
จะต้องเข้าตรวจสอบประจ าทุกปี หรือทุก ๒ ปี เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อไป ทั้งนี้   
ส านักตรวจสอบภายในได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในแต่ละกลไกมีกระบวนการใดที่ส าคัญ และได้พิจารณาปรับแก้
การจัดล าดับคะแนนจากผลการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์ สวทช. 
ตามแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมแล้ว 

(๒) รายงานการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ทีมพัฒนาระบบ PABI2 และฝ่ายการเงินและบัญชี ให้ไปทบทวน workflow ในแต่ละกระบวนการที่ออกแบบการ
ท างานไว้ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

(๓) เห็นชอบรายงานผลการให้ค าปรึกษาเรื่องการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยส านัก
ตรวจสอบภายในได้ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการท างานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริหารการวิ จัย
และพัฒนา และเสนอการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอต่อการลดความ
เสี่ยงที่ส าคัญใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสื่อสารเรื่องคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยของ สวทช. ๒) การด าเนินการ
ตามกฎหมาย/ประกาศเรื่องการทดลองในมนุษย์และสัตว์ ๓) การบันทึกข้อมูลวิจัยและระบบบริหารจัดการบันทึก
การวิจัย ๔) การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย และ ๕) การส่งมอบข้อมูลด้านจริยธรรมที่ครบถ้วนให้ผู้รับการ
ถ่ายทอดจาก สวทช. 

(๔) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ความ
มั่นใจในระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้ออกแบบไว้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ สวทช. ยอมรับได้ โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009  
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๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีก าหนดจัด
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) เห็นชอบการทบทวนแผนสารสนเทศและดิจิทัล สวทช. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๒) เห็นชอบในหลักการของ
แผนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) และการให้สิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (๓) เห็นชอบการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอซีที สวทช. ( IT BCP) ปี ๒๕๖๒  
(๔) รับทราบรายงานผลการซ้อมแผน IT BCP ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ และ (๕) รับทราบกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนสารสนเทศและดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อ 
ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาตามล าดับเป็นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตัวชี้วัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ระบุ ให้รายงานผลด าเนินการ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล  
หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
รายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ที่มีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน
ที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และ
ไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 

ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ก ากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช. ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ 
ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจ า
ทุก ๓ เดือน ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการการด าเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ 
พร้อมสรุปปัญหา/แนวทางการแก้ไข ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผลด าเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของ
ส านักงานฯ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว  
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ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 

  กันยายน ๒๕๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑,๒๓๒.๘๘ ๘๗๑.๓๐ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๗๙๐.๔๔ ๑,๒๗๖.๐๓ 
   ลูกหนี้การค้า  ๗๖.๖๘ ๘๑.๑๔ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดินค้างรับ  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   เงินทดรองจ่าย  ๑๐.๘๗ ๑๙.๕๒ 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ๒๔๖.๖๒ ๑๙๔.๘๘ 
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๒,๓๕๗.๕๐ ๒,๔๔๒.๘๖ 

    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๓๔๓.๗๕ ๓๗๗.๗๕ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๒๔๑.๗๔ ๒๔๘.๖๓ 
   เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน  ๓.๐๕ ๒.๓๑ 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๗๗๒.๔๐ ๑,๗๘๕.๕๒ 
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  ๔,๕๕๙.๕๕ ๔,๐๔๗.๘๓ 
   สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)  ๙๓.๐๗ ๙๗.๘๓ 
   สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (สุทธิ)  ๑๖๘.๔๓ ๑๕๗.๑๙ 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๗,๑๘๒.๖๙ ๖,๗๑๗.๗๗ 

รวมสินทรัพย ์  ๙,๕๔๐.๑๙ ๙,๑๖๐.๖๓ 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  กันยายน ๒๕๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

หนี้สินและกองทนุ    
หนี้สินหมุนเวียน    
   เจ้าหนี้การค้า  ๖๒๑.๕๗ ๑๗๐.๑๕ 
   เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๔๘๖.๐๔ ๖๘.๓๔ 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๑๒๖.๐๔ ๑๔๐.๐๔ 
   รวมหนี้สินหมนุเวียน  ๑,๒๓๓.๖๕ ๓๗๘.๕๓ 

    
หนี้สินไม่หมนุเวียน    
   ผลประโยชน์พนักงาน  ๗๗๖.๖๕ ๗๕๓.๔๒ 
   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ๙๓.๓๕ ๙๖.๔๓ 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๗๑.๑๔ ๗๐.๗๑ 
   รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  ๙๔๑.๑๔ ๙๒๐.๕๖ 

รวมหนี้สิน  ๒,๑๗๔.๗๙ ๑,๒๙๙.๐๙ 

    
ส่วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๙๕.๑๗ ๘๙๕.๑๗ 
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๖,๐๐๘.๘๐ ๖,๐๐๘.๘๐ 
   บวก ปรับปรุงรายการรายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตน้งวด  ๑,๔๙๓.๙๑ ๑,๔๙๓.๙๑ 
   บวก รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยในงวดนี้  (๑,๑๒๔.๒๘) (๖๖๒.๑๔) 
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  ๖,๓๗๘.๔๓ ๖,๘๔๐.๕๗ 
   บวก ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๙๑.๘๐ ๑๒๕.๘๐ 
รวมส่วนของกองทนุ  ๗,๓๖๕.๔๐ ๗,๘๖๑.๕๕ 

รวมหนี้สินและเงินกองทนุ  ๙,๕๔๐.๑๙ ๙,๑๖๐.๖๓ 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  กันยายน ๒๕๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
รายได้    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๔,๕๓๓.๔๓ ๔,๐๓๐.๓๗ 
   เงินอุดหนุนอื่น  ๕๑๙.๕๙ ๔๖๓.๒๓ 
   รายได้ค่าบริการและขายสินค้า  ๖๘๘.๕๕ ๖๑๙.๐๐ 
   รายได้อื่น ๆ  ๙๑.๗๓ ๕๘.๙๓ 

   รวมรายได้  ๕,๘๓๓.๓๐ ๕,๑๗๑.๕๓ 

    
ค่าใช้จ่าย    
   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ๒,๗๓๓.๙๓ ๒,๑๒๐.๑๘ 
   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๓,๒๗๙.๒๑ ๒,๘๕๕.๔๖ 
   ค่าเสื่อมราคา  ๙๔๔.๔๔ ๘๕๘.๐๓ 
   รวมค่าใช้จ่าย  ๖,๙๕๗.๕๘ ๕,๘๓๓.๖๗ 

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๑,๑๒๔.๒๘) (๖๖๒.๑๔) 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย  ๐.๘๔ ๐.๘๙ 
    
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-    
   รายไดร้ะหว่างกัน  ๔๘๒.๑๑ ๓๖๒.๔๘ 
   ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๔๘๒.๑๑) (๓๖๒.๔๘) 
   รวมรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    

   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  (๑,๑๒๔.๒๘) (๖๖๒.๑๔) 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๑ 
https://www.nstda.or.th 
E-mail: info@nstda.or.th 


