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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ (สวทช.) 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

 
ประกอบด3วย 
ส/วนท่ี ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส/วนท่ี ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



๓ | ส ว ท ช .  

สารบญั  

 หนา 
ส/วนที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
บทสรุปผูบริหาร ๖ 
๑. วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และเป&าหมายการดําเนินงานของ สวทช. ๘ 
๒. กลยุทธ�การดําเนินงานของ สวทช. ๙ 
๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ๑๐ 
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ� ๒๐ 
๓.๓ ผลการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา ๒๗ 
๓.๔ ผลการดําเนินงานดานการถ ายทอดเทคโนโลยี ๕๒ 
๓.๕ ผลการดําเนินงานดานการพัฒนากําลังคนดาน ว และ ท ๗๔ 
๓.๖ ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ว และ ท ๘๕ 
๓.๗ ผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ ๙๑ 

๔. ผลการดําเนินงานดานทรัพยากร  
๔.๑ ผลการใชจ ายงบประมาณ  ๙๙ 
๔.๒ ผลการหารายไดจากการดําเนินงาน ๑๐๐ 
๔.๓ สถานภาพดานบุคลากร ๑๐๑ 

 
ภาคผนวก 

 

ก. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๐๖ 
ข. รายช่ือสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๐๗ 
ค. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๐๙ 
ง. รายช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๑๑ 
จ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการคาในและต างประเทศ ๑๑๔ 
ฉ. รายช่ือผังภูมิวงจรรวมท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๑๕ 
ช. รายช่ือบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๑๑๕ 
ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศ ๑๑๗ 
ฌ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน� ๑๒๒ 
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สารบญั (ต/อ)  

 หนา 
ญ. รายช่ือผูเช าพื้นท่ีเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ๑๒๕ 
ฎ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ๑๓๐ 
ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรายละเอียดผลการปฎิบัติงานดานการบริหารและพัฒนา

ทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดที่ ๔) 
๑๓๓ 

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

๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๑๔๑ 
๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย� ๑๔๔ 
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับงวด ๖ เดือน ๑๔๕ 
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ส/วนท่ี ๑ ผลการดาํเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู3บริหาร 

สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับที่ ๖ (ป. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มุ งเนนการดําเนินงานดาน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังในและต างประเทศ ในการส งมอบผลงานไปใชประโยชน� สรางผลกระทบจากการใชประโยชน� วทน. 
ต อเศรษฐกิจและสังคม ผ าน ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน และ ๔ 
สาขาเทคโนโลยีหลัก ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี เพื่อสราง
นวัตกรรมสู การใชประโยชน�และเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ประเทศ พรอมสรางความ
เขมแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ งสู ความเปMนเลิศ สรางและสะสมองค�ความรูและนวัตกรรมขององค�กร 
เพื่อสรางผลงานที่นําไปใชประโยชน�ไดจริง ก อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย างย่ังยืน 

ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก  (๑) สร3างมูลค/าผลกระทบต/อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช3ประโยชน+ จํานวน ๖,๕๕๕.๐๑ 
ลานบาท หรือเท ากับ ๒.๔๙ เท าของค าใชจ าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) รอยละ ๓๗ ของแผน (๓) รายได3จากความสามารถ เท ากับ ๕๕๕.๘๒  
ลานบาท (๔) นําผลงานวิจัยและองค+ความรู3ไปประยุกต+ใช3ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาค
เกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน ๖๖ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบสารสนเทศให3สอดคล3องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-
Government รอยละ ๒๓.๘๘ ของแผน (๖) มีการสร3างสภาพแวดล3อมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด3วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และ
กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย รอยละ ๔๕ ของแผน 

• ผลการดําเนินงานด3านการวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ๑,๒๗๗ โครงการ มี
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๒๐๘ 
โครงการ ย่ืนขอจดทรัพย+สินทางปRญญา ๕๙ คําขอ มีบทความตีพิมพ+ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๔๓ ฉบับ มี Impact Factor มากกว า
สอง ๒๗ ฉบับ นักวิจัยและผลงานวิจัยของ สวทช. ไดรับรางวัลและเกียรติยศ ๓๖ รางวัล 

• ผลการดําเนินงานด3านการถ/ายทอดเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่นําไปใช3ประโยชน+ 
จํานวน ๖๖ เรื่อง โดยมีหน วยงาน ชุมชน เอกชนที่นําไปใชประโยชน� จํานวน ๖๓ ราย ถ/ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน จํานวน ๘๔ ชุมชน ใน ๓๒ จังหวัด สนับสนุนการพัฒนา
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เทคโนโลยีใน SMEs โดยใหคําปรึกษาเชิงลึก ๗๒๑ โครงการ และบ/มเพาะผู3ประกอบการเทคโนโลยี 
ผ านการดําเนินโครงการต างๆ เช น โครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี โครงการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหม เชิงสรางสรรค�และนวัตกรรม โครงการบ มเพาะธุรกิจซอฟต�แวร� และโครงการ 
Startup Voucher เปMนตน 

• ผลการดําเนินงานด3านการพัฒนากําลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ต้ังแต ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๘๓๖ คน ส งเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความสามารถเกิดความสนใจดาน ว และ ท ๓,๒๗๕ คน และพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ ๘,๐๔๐ คน 

• ผลการดําเนินงานด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน โดย สวทช. ใหบริการพ้ืนที่เช/าแก บริษัทเอกชน
ที่สนใจจะทํางานวิจัย พัฒนา หรือใหบริการเทคนิค จํานวน ๑๔๐ ราย ให3บริการวิเคราะห+ ทดสอบ 
และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากล จํานวน ๑๙,๑๖๙ รายการ ผ านหน วยบริการวิเคราะห�ทดสอบ 
และหองปฏิบัติการต างๆ ใหบริการข3อมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๑๕๒,๘๑๒ 
รายการ และใหบริการโครงสร3างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา ว และ ท อาทิ คลังเก็บรักษาจุลินทรีย� และ
ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต เปMนตน 

• ผลการใช3จ/ายงบประมาณ ทั้งส้ิน ๓,๗๔๑.๒๓ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๔๑.๔๙ ของแผน (๙,๐๑๗ 
ลานบาท) มีรายได3จากความสามารถ ท้ังส้ิน ๕๕๕.๘๒ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๓๑.๗๖ ของแผน 
(๑,๗๕๐ ลานบาท) ปeจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๘๓๘ คน เปMนบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๔๑ คน และบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๘๙๗ คน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด BSC ส วนใหญ ดําเนินงานไดค อนขางเปMนไปตามแผนที่กําหนด อาจจะมีล าชาอยู บางในเร่ืองรายไดจาก
ความสามารถ (KS2) และการนําผลงานไปใชประโยชน� (KS3) ส วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และค าใชจ าย
ของ สวทช. มีแนวโนมเปMนไปตามแผนที่กําหนด แต อาจจะมีล าชาอยู บาง อย างไรก็ดี สวทช. มั่นใจว าจะสามารถ
ดําเนินการใหเปMนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได  
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๑. วิสัยทัศน+ พันธกิจ ค/านิยม และเปVาหมายการดําเนินงานของ สวทช. 

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

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

  

๑ ส งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap 

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

ผู ประกอบการ )  และป รับป รุ ง กล ไ ก

สนับสนุนประเด็นมุ งเนนของ สวทช. ใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

๒ สรางความร วมมือในรูปแบบ 

คอนซอร� เ ทียม/เค รือข าย ท่ีจะ

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

ประโยชน�ได ท้ังในมิติท่ีจะต อยอด

งานวิจัยและนําไปสู การผลิตและใช

ประโยชน� และส งเสริมความร วมมือ

ในระดับนานาชาติ (International 

Collaboration) เพื่อส งเสริมงาน

ในทุกพันธกิจ ๓ ส งเสริมกลไกดานออกแบบและ

วิศวกรรม เพื่ อพัฒนาตนแบบท่ีมี

คุณภาพ พรอมถ ายทอดได 

๔ ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุน

ต างๆ เพื่อใหทุกภาคส วนของสังคมไทย

มีการลงทุน และใชนวัตกรรมมากข้ึน 

เช น ส งเสริมโครงสรางพื้นฐานดาน

มาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรม

พิเศษในพื้นท่ี EECi มาตรการส งเสริม

การใชนวัตกรรมไทยผ านกลไกบัญชี

นวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ 

๕  สร า ง สภาพ แวด ล อ มแ ละ ก ล ไ ก

สนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ 

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

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� กลไกการ

บริหาร ศักยภาพและความสามารถ

บุคลากรวิจัย ระบบการบริหารคุณภาพ

งานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

การ บูรณาการระบบสารสนเทศให

สนับสนุนการบริหารจัดการ และกลไก

สนับสนุนท่ีมีความคล องตัว ลดความ

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

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค/าผลกระทบต/อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช3
ประโยชน+ (เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๔.๒ เท/าของค/าใช3จ/าย ป� ๒๕๖๑) 

สวทช. มุ งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาค
บริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมที่ทําใหมูลค าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีมูลค าผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคมเท ากับ ๒.๔๙ เท าของค าใชจ าย (มูลค าผลกระทบจํานวน ๖,๕๕๕.๐๑ ลานบาท ต อค าใชจ าย
รวมตามงบการเงินเท ากับ ๒,๖๓๕.๐๖ ลานบาท) คิดเปMนรอยละ ๕๙.๒๙ ของเป&าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได3ตามแผนแม/บทร3อยละ ๑๐๐ และออกแบบกลุ/มอาคารหลังแรกของ EECi แล3วเสร็จ) 

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดต้ัง “เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” ร วมกับหน วยงาน
พันธมิตรจากทุกภาคส วน เพื่อนําวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถในการ
แข งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย สวทช. ไดรับมอบหมายจาก วท. ใหเปMนใหเปMน
ผูดูแลโครงการท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับ EECi ของหน วยงานภายใต วท. และเปMนผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ 
BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความกาวหนาการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปMนรอยละ ๓๗ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก  
(๑) ดําเนินการหารือกับผูบริหารท่ีรับผิดชอบ BIOPOLIS ARIPOLIS และ super manager เพื่อรวบรวมกรอบ
ความตองการอัตรากําลังในป. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยเบ้ืองตนมีความตองการอัตรากําลังรวม ๒๐๔ คน แบ งเปMน 
BIOPOLIS ๑๔๔ คน และ ARIPOLIS ๖๐ คน (๒) ดําเนินการออกแบบสวัสดิการและผลประโยชน� และการ
จัดเตรียม facilities รองรับบุคลากรที่จะไปทํางานที่ EECi โดยรวบรวมขอมูลและเปรียบเทียบกับหน วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ตะวันออกในเรื่องค าปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ค าโทรศัพท� ค าใชจ ายเดินทาง และจัดทําร าง NSTDA 
reward and benefits นําเสนอต อที่ประชุมผูบริหารระดับสูง สวทช. เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกจากน้ี 
สวทช. ไดเริ่มจัดเตรียมกําลังคนเพื่อปฏิบัติงานที่ EECi ในระยะส้ันและระยะยาว โดยสํารวจนักเรียนทุนกระทรวง
วิทย�ฯ ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC และใกลเคียง พบว ามีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๗ คน และจะสําเร็จ
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การศึกษาใน ป. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จํานวน ๒๐ คน (๓) การพัฒนาแผนท่ีนําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (industrial 
technology roadmap) ๕ ฉบับ ไดแก  แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร แผนท่ีนําทางเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับศูนย�กลางการ
วิจัยและนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และระบบอัจฉริยะ แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดาน 
function ingredients and cosmeceuticals และแผนที่นําทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ (bio-based 
material) จากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ปeจจุบันไดทีมท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนที่นําทางทั้ง ๕ ฉบับ
แลว และอยู ระหว างดําเนินการศึกษา (๔) การพัฒนาผังแม บทและออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะที่ 1A ปeจจุบัน
ไดแบบร างข้ันสุดทายของอาคาร EECi ระยะที่ 1A (๕) ดําเนินการถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดาน
การเกษตรสู ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน ๒๔ ชุมชน โดยมีผูไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีท้ังส้ิน ๑๘๓ คน 
และ (๖) ดําเนินการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ โดย
ใหการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก ผูประกอบการ SMEs ฐานชีวภาพ จํานวน ๑๙ ราย และจัดกิจกรรม roadshow 
เพื่อรับโจทย�จากผูประกอบการ โดยร วมมือกับสถาบันการศึกษาในทองท่ี เช น การจัดสัมมนาร วมกับจังหวัดชลบุรี 
ในหัวขอ “ไปใหถึง ๑๐๐ ลานดวยนวัตกรรมสรางสรรค�” ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เป�ดคลินิก
เทคโนโลยีเพื่อใหบริษัทเอกชนไดเขามารับการปรึกษาเฉพาะทางกับผูเช่ียวชาญท่ีมาเปMนวิทยากรในงานดวย ซึ่ง
ไดรับความสนใจจากผูเขาร วมอบรมทั้งส้ิน ๑๕๐ คน การอบรมครั้งน้ีคาดว าจะไดผูประกอบเขาสู โครงการยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพไม ตํ่ากว า ๕๐ ราย และไดเครือข าย
ผูเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน 

KS2 รายได3จากความสามารถ (เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๑,๗๕๐ ล3านบาท) 

สวทช. ไม มีพันธกิจที่จะตองมุ งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช นเดียวกับบริษัทเอกชน อย างไรก็ตามรายได
จะเปMนตัวบ งช้ีคุณค างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนํารายไดกลับมาช วยพัฒนางาน
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการแข งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยต อไป ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายไดจากความสามารถตามงบการเงินเท ากับ ๕๕๕.๘๒ 
ลานบาท ประกอบดวย รายไดเงินอุดหนุน ๒๑๒.๗๒ ลานบาท รายไดจากรับจาง/ร วมวิจัย ๙๘.๘๖ ลานบาท รายได
จากลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� ๗.๔๒ ลานบาท รายไดจากบริการเทคนิค/วิชาการ ๑๐๓.๒๒ ลานบาท รายไดจาก
ฝ�กอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๓๐.๔๘ ลานบาท และรายไดจากค าเช าและบริการสถานที่ ๑๐๓.๑๒ ลานบาท โดย
คิดเปMนรอยละ ๓๑.๗๖ ของเป&าหมาย 

KS3 การนําผลงานวิจัยและองค+ความรู3ไปประยุกต+ใช3ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท/ากับ ๒๖๐ รายการ) 



๑๒ | ส ว ท ช .  

สวทช. ใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ผ านกลไกต างๆ ไดแก  การอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สิน
ทางปeญญา การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� การรับจางวิจัย การใหคําปรึกษา และดานนโยบาย ณ ไตรมาสท่ี ๒ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลงานวิจัยและองค�ความรูที่มีการนําไปประยุกต�ใช จํานวน ๖๖ รายการ  
คิดเปMนรอยละ ๒๕.๓๘ ของเป&าหมาย 

KS6 การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบสารสนเทศให3สอดคล3องกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government (เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงาน
ได3ตามแผนร3อยละ ๑๐๐) 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดใหดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรใน ๒ ดาน 
ไดแก  (๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และ (๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมคิดเปMนรอยละ ๕๓.๘๘ มีรายละเอียดการดําเนินงานของแต ละดาน ดังน้ี 

(๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย ไดแก  (๑) จัดทํา (ร าง) นโยบายการบันทึกขอมูลงานวิจัย 
โดยผ านการพิจารณาจากคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัย เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดทํา 
(ร าง) คู มือการบันทึกขอมูลงานวิจัยแลวเสร็จ และจัดงานเสวนาเรื่อง “บันทึกขอมูลวิจัยอย างไรใหไดประโยชน�” 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ รวมทั้งยังเผยแพร  factsheet แนวทางการบันทึกขอมูลงานวิจัย เพื่อเปMนการเก็บ
รักษาขอมูลการทดลองและขอสังเกตไวใชอางอิงในอนาคต มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได และช วยใหนักวิจันอ่ืน
เขาใจและสามารถทําซํ้าการทดลองน้ันได (๒) ศึกษาขอมูลแนวทางการแบ งปeนผลประโยชน�จากการถ ายเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัย และจัดทํา (ร าง) นโยบายการมีช่ือในผลงานวิจัย (authorship) แลวเสร็จ (๓) ประชุมหารือการนํา
โปรแกรม CopyCatch ของเนคเทคมาใชในระบบ myPerformance เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 
(plagiarism) และจัดประชุมหารือ (ร าง) ช องทางการรองเรียนพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยแบบออนไลน� 
(research misconduct) กับหน วยงานท่ีเก่ียวของ และ (๔) พิจารณาอนุมัติรับรองโครงการดานจรรยาบรรณการ
วิจัยในสัตว�ทดลองที่ใชหนูเมาส�เปMนสัตว�ทดลอง จํานวน ๑ โครงการ นอกจากน้ี ยังไดแลกเปล่ียนความรู
ประสบการณ�ที่ใชสัตว�ทดลองในโครงการวิจัยระหว างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะกรรมการ NSTDA 
IACUC ในเรื่อง “การสํารวจพะยูนโดยประยุกต�ใชหุ นยนต�อากาศยานขนาดเล็ก” 

(๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศให3สอดคล3องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  
และ e-Government ไดแก  (๑) พัฒนาการเช่ือมต อระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ (PABI2) 
กับระบบบริหารโครงการ (myProject) แลวเสร็จ (๒) พัฒนาแบบสอบถามในระบบการวัดความพึงพอใจ (ECS) 
แบบ process-based เปMนสองภาษาแลวเสร็จ (๓) ออกแบบและพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการลูกคาของ
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สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) แลวเสร็จ (๔) ศึกษาความเปMนไปไดในการนําขอมูลจาก
ระบบ iSoft มาใชในระบบบริหารจัดการขอมูลลูกคา (CRM) สําหรับการบริหารจัดการขอมูลลูกคาของทีเอ็มซีใน
ภาพรวมแลวเสร็จ และ (๕) จัดทํากระบวนการ e-bidding เพื่อจัดหาระบบเครือข ายคอมพิวเตอร�สําหรับเช่ือมต อ
อุปกรณ� (NSTDA'S network access) สําหรับรองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ผูปฏิบัติงานร วม และผูเช า 
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมต างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตรฯ และอาคารโยธีแลวเสร็จ 

KS7 สร3างสภาพแวดล3อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด3วย กลไกการ
บริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
(เปVาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได3ตามแผนร3อยละ ๑๐๐) 

สวทช. ใหความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ�การบริหารและพัฒนา
บุคลากร สวทช. เปMนประจําทุกป. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. เนนใหความสําคัญเรื่องการสรางการทํางาน
เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมีส วนร วม และพรอมใหความร วมมือเพื่อผลักดันงานสําคัญขององค�กร ตลอดจนการ
ทบทวนและออกแบบกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถของบุคลากรวิจัย มีผลการดําเนินงาน ณ ไตร
มาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ ในภาพรวมคิดเปMนรอยละ ๔๕ ซึ่งมีการดําเนินงานที่สําคัญ คือ (๑) ดําเนินการ
ออกแบบ ทบทวน และพัฒนากลไกต างๆ ครอบคลุมการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� การบริหาร
ศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย และการบริหารความสัมพันธ�บุคลากร (๒) ส่ือสารผลการสํารวจความ
ผูกพันต อองค�กรของบุคลากร สวทช. ใหกับผูบริหารศูนย�ฯ และสายงานต างๆ รวมถึงการส่ือสารแบบ Town Hall 
ตามศูนย�ฯ และสายงานต างๆ แลวเสร็จ พรอมทั้งนําเสนอ result to action key drivers ภาพรวมของ สวทช. 
ต อที่ประชุมผูบริหารสํานักงานฯ รวมท้ังอยู ระหว างการนําเสนอขอบเขตและรูปแบบการจัดทํา result to action 
plan workshop ต อผูบริหาร เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําแผนส งเสริมความผูกพันบุคลากร 
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ตารางที่ ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค/าเปVาหมาย และผลการดําเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มุมมอง ตัวช้ีวัดของ สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปVาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

ผู3มีส/วนได3 
ส/วนเสีย 

KS1-A  มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน� 

๔.๒ เท าของค าใชจ าย ป. ๒๕๖๑ ๒.๔๙ 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

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

ของ EECi แลวเสร็จ 

๓๗.๐๐ 

พันธมิตร/
ลูกค3า/การเงิน 

KS2  รายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท ๕๕๕.๘๒ 

KS3  กา ร นํ าผลง าน วิจั ยและองค� ค ว ามรู ไ ป
ประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาค
เกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 

๒๖๐ รายการ ๖๖ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS6  การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
และระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เป ล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  และ  
e-Government 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๕๓.๘๘ 

ความสามารถ
ขององค+กร 

KS7  สรางสภาพแวดลอมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบดวย 
กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน� และกลไกการบริหารศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรวิจัย 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๔๕.๐๐ 
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๓.๑.๒ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต/อกระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอต อกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ เปVาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต/อกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และ
สํานักงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค/าเปVาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

๑. แผนงานพื้นฐานด3านการสร3างความสามารถในการแข/งขันของประเทศ 

๑.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการภายในองค+กร 

- จํานวนผูประกอบการท่ีใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (ราย) - ๑๔๕ ๑๔๐ 

- จํานวนบริษัทที่เขามาใชประโยชน�ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๒ - ๘๔ 

๒. แผนงานยุทธศาสตร+พัฒนาศักยภาพด3านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๒.๑ ผลผลิตวิจัย พัฒนา และส/งเสริมงานวิจัยสู/การใช3ประโยชน+ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่ถ ายทอดสู เชิงพาณิชย� (ผลงาน) - ๓๐ ๑๑ 

 ๒.๒ ผลผลิตส/งเสริมการเรียนรู3ด3านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

- กําลังคนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๘,๐๔๐ 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร3างพื้นฐานด3านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๑,๙๑๐ 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย 

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

- ผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการที่เปMนนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ) 

- ๑๐ ๑๐ 

- การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก ภาคอุตสาหกรรม (รายการ) - ๑๐๐ ๗๕ 

๔. แผนงานบูรณาการส/งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะการสร3างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือนักศึกษาฝhกงานธุรกิจเร่ิมต3น 

- นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับการเสริมสรางความรู ความตระหนัก เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการสรางนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- ๗๕ ๘๑ 

 ๔.๒ โครงการสร3างและพัฒนาผู3ประกอบการใหม/ด3านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ผูประกอบการใหม ที่ไดรับการส งเสริม (กิจการ) - ๓๐ - 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย+บ/มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม/ 

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

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ (คน) - ๒๕ - 
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ตัวช้ีวัด 
ค/าเปVาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

 ๔.๔ โครงการสร3างผู3ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม/ (Startup Voucher) 

- ธุรกิจที่เขาสู กระบวนการเร งการเจริญเติบโต (กิจการ) - ๘๐ - 

 ๔.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม (SME) ด3วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

- ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร (กิจการ) 

- ๒๐ - 

- ผูประกอบการไดรับการส งเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) - ๑๐๐ ๑๑๓ 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ+ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

- ผลิตภัณฑ�ใหม ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ�) - ๓๐ ๑๘ 

- บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาความรูดานฮาลาล (คน) - ๘๐ ๘๓ 

 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

- พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) (ราย) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๗๒๑ 

- จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑ�) - ๒๕๐ ๑๕๖ 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- จํานวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพ่ือใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐานขอมูล) ๒ - - 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร+ม CCTV เพื่อการแก3ปRญหาจราจรและความม่ันคงในเมืองอัจฉริยะ 

- เมืองตนแบบ Smart CCTV Platform (เมืองตนแบบ) - ๑ - 

- ฐานขอมูลป&ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานขอมูล) - ๑ - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ+ทางการแพทย+ 

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

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข3อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส+เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย 

- ระบบเช่ือมโยงขอมูล (ฐานขอมูล) - ๑ - 

- ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย (แอปพลิเคชัน) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มรู (ระบบ) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มคลาวด� (ระบบ) - ๑ - 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

- มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� (ลานบาท) ๑๕,๐๐๐ - ๖,๕๕๕.๐๑ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ�และเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) ๕๕๐ - ๔๕ 

- จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทะเบียน (เร่ือง) ๒๕๐ - ๕๙ 

- จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (คน) ๑,๒๖๙ - ๑,๒๖๓ 

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

๒๕๐ - ๕๙ 

- รอยละของผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีผูประกอบการ หรือชุมชนนําไปใชประโยชน� (รอยละ) ๒๓.๐๐ - ๕.๔๕ 

 ๖.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๒ ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
ค/าเปVาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

- ตนแบบผลิตภัณฑ�/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๑๐ ๔ 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร3อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม/ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงานเทคโนโลยี
สมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

- แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงาน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

 ๖.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เปVาหมาย 

- การวิจัยและนวัตกรรมสอดคลองกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร�เป&าหมาย (เร่ือง) - ๘ ๓ 

 ๖.๔ โครงการวิจัยและนวัตกรรมข3อริเริ่มใหม/ตามนโยบายรัฐบาล 

- ตนแบบเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (ตนแบบ) - ๑๐ ๗ 

 ๖.๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เปVาหมาย 

- จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย (ผลงาน) - ๖๐ ๘๑ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการหน วยงานภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนา (รายการ) - ๖๐ - 

 ๖.๖ โครงการวิจัยมุ/งเปVา 

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

- ๑๐ ๔ 

- บุคลากรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีดานระบบขนส งทางรางแบบเขมขน (คน) - ๑๐๔ - 

 ๖.๗ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีสําคัญ 

- บทความตีพิมพ�ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับ) - ๑๗๕ ๑๓ 

- ทรัพย�สินทางปeญญาที่ย่ืนจด (คําขอ) - ๕๐ ๑๕ 

 ๖.๘ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข/งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร3างพื้นฐานทางด3านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย 

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

- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่หน วยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ (แผน) - ๑ - 

 ๖.๙ โครงการบูรณาการวจัิยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร+ (STEM Workforce Agenda) 

- พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน) - ๒๐๐ ๑๔ 

- สรางและพัฒนาทักษะบัณฑิต/กําลังแรงงานใหมีประสบการณ�ทําวิจัยร วมกับภาคการผลิตและบริการ (คน) - ๑๕๐ ๗๒ 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 ๗.๑ โครงการพัฒนาแบบจําลองการใช3ประโยชน+ท่ีดินด3านการเกษตร ระยะท่ี ๔ 

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

- ส่ือการเรียนรูองค�ความรูทางดานการเกษตร สําหรับปลูกพืชทดแทนหรือพืชทางเลือก สําหรับ
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (เร่ือง) 

- ๕ - 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร3างความเข3มแข็งและย่ังยืนให3กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญ/พัฒนานวัตกรรม 

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๓๕ ๒๔ 

- แบบกลุ มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) phase 1A (แบบพิมพ�เขียว) - ๑ - 



๑๘ | ส ว ท ช .  

ตัวช้ีวัด 
ค/าเปVาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

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

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

- ๑ ๑ 

- จํานวนผูประกอบการ (SMEs) ฐานชีวภาพที่ไดรับการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี (ราย) - ๖๐ ๒๓ 

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

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข3มแข็ง 

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

๙๐ - ๕๖ 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร (ราย) - ๑,๘๙๐ ๑,๗๗๗ 

๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช3พลังงานท่ีเป}นมิตรกับสิ่งแวดล3อม 

 ๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม/ 

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

- ตนแบบระดับภาคสนาม กระบวนการ Torrefaction เพ่ือเตรียมชีวมวลใหพรอมใชงาน (ตนแบบ) ๑ ๑ - 
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๓.๑.๓ ผลการดําเนินงานตามบันทึกข3อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป�
บัญชี ๒๕๖๑ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป.บัญชี 
๒๕๖๑ ปรากฏในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ เปVาหมายและผลการดําเนินงานตามบันทึกข3อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป�บัญชี ๒๕๖๑ 

เกณฑ+วัดการดําเนินงาน หน/วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร3อยละ) 

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

๑. ผลการดําเนินงานด3านการเงิน  ๑๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๗๑๐  ๑,๗๒๐  ๑,๗๓๐  ๑,๗๔๐  ๑,๗๕๐  ๕๕๕.๘๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๒๕ 

๒. ผลการดําเนินงานด3านการสนองประโยชน+ต/อผู3มีส/วนได3ส/วนเสีย  ๒๖       

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

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิด
จากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน� 

เท า ๑๐ ๓.๘๐ ๓.๙๐ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๒.๔๙ 

๓. ผลการดําเนินการด3านปฏิบัติการ  ๓๐       

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

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๖๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส วนทรัพย�สินทางปeญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐คน/ป. ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๔.๖๓ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ จํ านวน SMEs ที่ ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

รายการ ๑๘ ๔๑๐ ๔๒๐ ๔๓๐ ๔๔๐ ๔๕๐ ๖๒๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๘ 

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ๓๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฏ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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๓.๒ ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ+ 

การดําเนินงานผลักดันกลยุทธ�ของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนการดําเนินงานใหเกิด

กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงเป&าหมายระหว างกลยุทธ�ต างๆ มายังเป&าหมายหลักของ สวทช. เพื่อใหบรรลุเป&าหมายตามท่ี

กําหนดไวในแผนกลยุทธ� สวทช. มีความกาวหนาการดําเนินงานของกลยุทธ� ๕ เรื่อง ดังน้ี 

กลยุทธ+ที่ ๑: ส/งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู3ประกอบการ) 

และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ/งเน3นให3มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สวทช. จัดทํา roadmap เพื่อเปMนแผนที่นําทางและวางแผนการดําเนินงานของประเด็นมุ งเนน ๕ เรื่อง 

ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและ

เช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน โดยกําหนดส่ิงส งมอบรายป.ที่ชัดเจน รวมท้ังวางแผนการ

ดําเนินงานของทุกพันธกิจเพื่อสนับสนุนและส งเสริมให roadmap สามารถดําเนินการไดสําเร็จ ณ ไตรมาสที่ ๒ 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญในแต ละประเด็นมุ งเนน ดังน้ี 

(๑) อาหารเพ่ืออนาคต (Food Innovation: FI) ปรับเปล่ียนช่ือเปMน "สารใหประโยชน�เชิงหนาท่ีและ

นวัตกรรมอาหาร" เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยมุ งเนนการพัฒนา ๓ ส วน คือ 

การพัฒนาสารใหประโยชน�เชิงหนาท่ี (functional ingredient) อาหารปลอดภัย (food safety) และมาตรฐาน

และกฎระเบียบต างๆ (standard and compliance) ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาสารใหประโยชน�

เชิงหนาที่ชนิดต างๆ เช น การพัฒนาแป&งและฟลาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษจากมันสําปะหลังและขาว การพัฒนา

สารสําคัญจากส วนต างๆ ของไข  การพัฒนาตนเช้ือจุลินทรีย�สําหรับอาหารหมักและการพัฒนาโปรไบโอติก เปMนตน 

โดยการดําเนินงานส วนใหญ เปMนโครงการที่ดําเนินงานร วมกับผูใช/บริษัทเอกชน ซึ่งขณะน้ีมีการดําเนินการร วมกับ

บริษัทเอกชนจํานวน ๓๐ ราย ในส วนของการพัฒนาอาหารปลอดภัยอยู ระหว างการพัฒนาชุดตรวจเช้ือปนเป��อน

และสารปนเป��อนในอาหาร เช น สารเร งเน้ือแดง เปMนตน นอกจากน้ีดานการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบต างๆ 

สวทช. ร วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดต้ังคณะทํางานวิชาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�

ดานคุณภาพ สําหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตอาหารสําหรับผูสูงอายุ และผูท่ีมีปeญหาดานการเคี้ยวและการ

กลืน เพื่อจัดทํามาตรฐานอาหารดานการเค้ียวและการกลืน ซ่ึงอยู ระหว างการจัดทําร างมาตรฐานดังกล าวร วมกับ

คณะผูเช่ียวชาญและเจาหนาที่กองอาหารของ อย. 

(๒) ระบบขนส/งสมัยใหม/  (Modern Transportation: MT) มี เป& าหมายหลักในการต อยอด

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการช้ินส วนยานยนต�เดิมใหสามารถพัฒนาไปสู อุตสาหกรรม 
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ยานยนต�สมัยใหม  อุตสาหกรรมช้ินส วนระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับและช้ินส วนอากาศยาน 

เพื่อเพิ่มมูลค าอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส วนภายในประเทศ และเกิดการสรางห วงโซ อุปทานท่ีเขมแข็งรองรับระบบ

ขนส งสมัยใหม  ซ่ึงการดําเนินการแบ งออกเปMน ๒ ส วนหลัก คือ การทํามาตรฐานและบริการทดสอบ (standard 

and testing) และการดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา (R&D competency) ณ ไตรมาสที่ ๒ ดําเนินการจัดทําแผน

ที่นําทางของการทํามาตรฐานและบริการทดสอบ และกําหนดส่ิงมอบในช วงป. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ใน ๕ เรื่อง ไดแก  

(๑) แบตเตอร่ีแพคและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และส วนเช่ือมต อ EV charger (๒)ระบบส งกําลัง (EV 

powertrain) (๓) ช้ินส วนระบบรางในส วนอิเล็กทรอนิกส� (๔) ช้ินส วนการบินในส วนอิเล็กทรอนิกส� และ (๕) ความ

เขากันไดทางแม เหล็กไฟฟ&า (EMC) ทั้งระบบ ส วนของความสามารถในการใหบริการทดสอบน้ัน สามารถใหบริการ

ใน ๕ เร่ือง คือ (๑) บริการทดสอบแบตเตอร่ีลิเทียมระดับเซลล� ระดับโมดูล และระดับแพค (๒) บริการทดสอบ

ช้ินส วนอิเล็กทรอนิกส�ยานยนต� เช น ไฟ เกาอ้ีรถไฟฟ&า ECU ฯลฯ (๓) บริการทดสอบระบบนําร องการบิน 

(transponder radio communication) (๔) บริการทดสอบ drone/UAV และ (๕) บริการทดสอบช้ินส วน

สนับสนุนในระบบราง เช น ไฟส องสว าง ป&ายสัญญาณ ระบบต๋ัวเดินรถ ระบบควบคุมประตู ระบบควบคุมรถไฟ 

(EMC-EMU) และระบบส่ือสาร เปMนตน 

(๓) การสร3างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life: HQ) มีเป&าหมาย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ดวยการเพิ่มการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง

ความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือวัสดุอุปกรณ�ทางการแพทย� (medical device) และบริการดาน

สุขภาพ โดยแบ งแผนการพัฒนาเปMน ๓ แพลตฟอร�ม คือ (๑) แพลตฟอร�มดิจิทัลดานทันตกรรม (digital dentistry 

platform) มีเป&าหมายเพื่อส งมอบ solution ดานทันตกรรมดิจิทัลท่ีพัฒนาในประเทศแบบครบวงจรดวยความ

ร วมมือกับสถานพยาบาลทางดานทันตกรรม หองปฏิบัติการ ทีมทันตแพทย� และบริษัทเอกชนดานผลิตเคร่ืองมือ

อุปกรณ�ทางการแพทย� (๒) แพลตฟอร�มดิจิทัลทางกระดูกและขอ (digital orthopaedic platform) มีเป&าหมาย

เพื่อนําเทคโนโลยีเอกซเรย�แบบดิจิทัล (digital x-ray) ที่พัฒนาข้ึนเองในประเทศในการวินิจฉัยและเลือกใชวัสดุ 

ฝeงในแบบมาตรฐานบนพื้นฐานขอมูลกายวิภาคของคนไทย และ (๓) แพลตฟอร�มดิจิทัลทางนวัตกรรมสุขภาวะ

ผู สู งอา ยุและคนพิการ  (digital health care for older persons/persons with disabilities platform) มี

เป&าหมายเพื่อนําเทคโนโลยีท่ีพัฒนาในประเทศไทยไปใชในการส งเสริมสุขภาวะผู สูงอายุและคนพิการ  

ณ ไตรมาสท่ี ๒ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ สวทช. ไดรับการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินการ

ติดต้ังเครื่องเดนตีสแกนรุ น ๒.๐ (DentiiScan 2.0) จํานวน ๕๐ เครื่องใหกับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ และจัดเสวนา

พิเศษเร่ือง "ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม: เทคโนโลยีทันตกรรมแห งอนาคต (Digital Dentistry: The 
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Future is Now)" เพื่อแลกเปล่ียนความรูในการประยุกต�ใชนวัตกรรม digital dentistry ทางคลินิก ร วมกับทีม

ทันตแพทย�ดานทันตกรรมรากฟeนเทียมจากโรงพยาบาลในภูมิภาค อาทิ ศูนย�ความเปMนเลิศทางทันตกรรมรากเทียม  

คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โรงพยาบาลแพร  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห� 

โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาล

บานแพว เปMนตน เพื่อส งเสริมการนําขอมูลสามมิติที่ไดจากเครื่อง DentiiScan มาช วยในการวางแผนและการฝeง

รากฟeนเทียม (dental implant) ตลอดจนการใส ฟeนปลอมเซรามิกชนิดยึดติดแน นดวยเทคโนโลยีการออกแบบ

และผลิตดวยคอมพิวเตอร� (dental CAD/CAM/CNC) ที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ เปMนการบูรณาการนวัตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ทําใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีทางการแพทย�และทันตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศ 

เปMนการใหบริการทางทันตกรรมในอนาคตดวยเครื่อง DentiiScan ท่ีผลิตไดโดยคนไทย และมีคุณภาพเทียบเท า

มาตรฐานสากล นอกจากน้ี สวทช. อยู ระหว างการพัฒนาผลงานที่จะนําไปถ ายทอดสู การใชประโยชน�สําหรับผู

พิการและบกพร องทางการเรียนรู อาทิ ตนแบบระบบท่ีช วยถอดความเสียงพูด ระบบถ ายทอดการส่ือสาร 

(captioned phone) ระบบภาพภาษาไทย และผลิตภัณฑ�แคลเซียมฟอสเฟตสําหรับใชเปMนวัสดุทดแทนกระดูก 

เปMนตน 

(๔) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels: 2B) มุ งเนนการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ โดยมีแผนการดําเนินงานแบ งเปMน ๓ เรื่องหลัก ไดแก  (๑) การพัฒนา Biofuels/Bioenergy เนนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ�ในกลุ ม Bioethanol/Biodiesel/Biogas (๒) การพัฒนา Biochemicals and Biomaterials เนน

การพัฒนากระบวนการ Bio-/Chemo- conversion processes เพื่อเปล่ียนวัตถุดิบเปMนสารตัวกลางหรือสาร

มูลค าสูง และ (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ�มูลค าสูงในกลุ ม biospecialty products เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ�

เอนไซม� และ biospecialties ตัวอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ณ ไตรมาสที่ ๒ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ ดําเนินงาน

พัฒนา Biofuel/ Bioenergy โดยพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี VHG Ethanol จากมันสําปะหลัง (หัวมันสด) ซึ่งอยู 

ระหว างการทดสอบการเดินระบบระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรในโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ส วนการ

พัฒนา biodiesel-B10 มีผูผลิตไบโอดีเซล ๒ ราย (จาก ๑๑ ราย) ไดรับการคัดเลือกใหเขาร วมโครงการเพื่อผลิต 

H-FAME ในการทดสอบรถยนต�ภาคสนาม ปeจจุบันอยู ระหว างติดต้ังและเดินระบบขนาด ๐.๕ - ๑ ตันต อวันท่ี

โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ีอยู ระหว างศึกษาแนวทางการดําเนินการผลิต Biogas โดยใช flexible substrate 

ในโรงงานแป&งมันสําปะหลัง และอยู ระหว างติดต้ังและเดินระบบนําร องท่ีโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังประสาน

โรงงานเพื่อติดต อขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
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(๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน (Innovation for Sustainable Agriculture: ISA) มีเป&าหมาย

เพื่อใชนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ�พืชใหมีผลผลิตสูง มีคุณค าทางโภชนาการและปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพและเปMนมิตรต อส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มผลผลิตต อ

พื้นท่ี ลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรการผลิตอย างมีประสิทธิภาพ เปMนมิตรต อส่ิงแวดลอม ส งผลใหเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตและรายไดดีข้ึน ผูบริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี ณ ไตรมาสท่ี ๒ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

ไดแก  (๑) ดานนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ�และคลังขอมูลพันธุ�ขาว (NSTDA rice database) อยู ระหว างการหา

ลําดับเบสขาว โดยดําเนินการแลว ๑๐๐ สายพันธุ�/พันธุ� จาก ๒๕๐ สายพันธุ�/พันธุ� และอยู ระหว างการศึกษา

ลักษณะทางการเกษตร หลังจากน้ันจะจัดทําเปMนแคคตาล็อคยีนคลังขอมูลเช้ือสาเหตุโรคขาว (NSTDA pathogen 

database) ต อไป นอกจากน้ันอยู ระหว างการระบุยีน Avr ท่ีตานทานโรคไหมในพันธุ�ขาวสําคัญ จํานวน ๕๐ สาย

พันธุ� ซ่ึงปeจจุบันดําเนินการระบุยีน Avr ในขาวพันธุ� กข ๖ และพันธุ�ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ แลว (๒) ดานนวัตกรรม

การบริหารจัดการการผลิตขาว เร่ิมดําเนินการพัฒนาระบบ RiceDeSS ท่ีเปMนระบบติดตาม เตือนภัย และ

คาดการณ�ผลผลิตขาว และช วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการการผลิตขาว เช น การศึกษาความตองการนํ้า

ของขาวแต ละพันธุ�ท่ีปลูกว าแต ละระยะตองการนํ้าเท าไร เปMนตน รวมท้ังการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโรคขาว

ในลักษณะ mobile application โดยอยู ระหว างการรวบรวมคลังขอมูลรูปภาพโรคไหมและโรคขอบใบแหง ซึ่ง

ปeจจุบันรวบรวมภาพโรคไหมและโรคขอบใบแหงไดโรคละ ๒๐๐ ภาพ และ (๓) ดานการพัฒนานวัตกรรมการผลิต

พืชในระบบควบคุม อยู ระหว างการหารือเพื่อวางแผนดําเนินงานวิจัย 

กลยุทธ+ที่ ๒: สร3างความร/วมมือในรูปแบบคอนซอร+เทียม/เครือข/ายที่จะส/งเสริมให3งานวิจัยนําไปใช3

ประโยชน+ได3 ทั้งในมิติที่จะต/อยอดงานวิจัยและนําไปสู/การผลิตและใช3ประโยชน+ และส/งเสริมความร/วมมือใน

ระดับนานาชาติ (International Collaboration) เพ่ือส/งเสริมงานในทุกพันธกิจ 

สวทช. มีการสรางความร วมมือเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมต างๆ ของ

ประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก  (๑) การพัฒนาคอนซอร�เทียมดานระบบขนส งทางราง สวทช. สราง

ความร วมมือ “TU-NSTDA Consortium” กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พัฒนาโครงการนําร องตนแบบระบบ

รถไฟฟ&าและโครงสรางพื้นฐาน (NSTDA-TU Tram) และสรางความร วมมือกับ Railway Technical Research 

Institute (RTRI) ประเทศญ่ีปุ�น ในการจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ จัดสัมมนาเก่ียวกับมาตรฐาน และงานวิจัย

ระบบขนส งทางรางที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ&าตนแบบของประเทศ (๒) ดานการเกษตร 

สวทช. สรางความร วมมือดานวิชาการและงานวิจัยกับกรมวิชาการเกษตรแห งสาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร� ซึ่ง

เปMนการต อยอดความร วมมือระหว าง สวทช. และประชาคมลุ มนํ้าโขง เพื่อเผยแพร เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล
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สําหรับการคัดเลือก ปรับปรุง และพัฒนาพันธุ�ขาว และ (๓) ดานการแพทย�และสาธารณสุข สวทช. มีความร วมมือ

กับหน วยงานดานการแพทย�ที่สําคัญของประเทศ ๑๐ แห งในการวิจัยและพัฒนาการใชขอมูลพันธุกรรมมนุษย�เพื่อ

ประโยชน�ทางการแพทย�และสาธารณสุขไทย และยังร วมกับศูนย�วิจัยไพรเมทแห งชาติ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

จังหวัดสระบุรี ในดานงานวิจัยเพื่อทดสอบวัคซีนเด็งกีในลิง อันจะเปMนการต อยอดเทคโนโลยีของ สวทช. ที่มี

ศักยภาพในเรื่องวัคซีน genome data analytics ไปสู การใชประโยชน�ต อไปในเรื่องบริการทางการแพทย�ตาม

แนวทางการแพทย�แม นยํา (precision medicine) อีกทั้ง สวทช. ยังร วมกับ Medical Research Council (MRC) 

และกองทุน Newton fund สหราชอาณาจักร ในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยดานโรคติดเช้ืออุบัติใหม  

อุบัติซํ้าภายใต UK-Thailand Joint Health Research Call on Infectious Diseases 2017 อันเปMนการยกระดับ

งานวิจัยของประเทศไปสู ระดับสากล นอกจากน้ี สวทช. มีการผลักดันเรื่องจุดยืนในระดับนานาชาติ โดย ณ  

ส้ินไตรมาสท่ี ๒ มีการรวบรวมขอมูลวิเคราะห�เพื่อกําหนดรูปแบบ กลไก กิจกรรม ท่ีจะส งเสริมความร วมมือเชิง

ยุทธศาสตร�กับประเทศญ่ีปุ�น ไตหวัน ออสเตรเลีย จีน และเยอรมัน จากการดําเนินงานท่ีผ านมามีนักวิจัยเขาร วมใน

โครงการระดับ world-class และสามารถดึงดูดนักวิจัยช้ันนําจากต างประเทศมาร วมงานกับ สวทช. และมี

กิจกรรมประชาสัมพันธ� การสรางความร วมมือกับหน วยงานวิจัยต างประเทศอย างสมํ่าเสมอ 

กลยุทธ+ที่ ๓: ส/งเสริมกลไกด3านออกแบบและวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาต3นแบบที่มีคุณภาพพร3อมถ/ายทอดได3 

การพัฒนางานวิจัยและตนแบบใหสามารถนําไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมใหเหมาะสมตามความตองการ

ของผูบริโภคทั้งดานราคาและคุณภาพตองดําเนินการร วมกับกลุ มเป&าหมายท้ังในส วนของผูผลิตและผูใชงาน ต้ังแต 

ข้ันตอนการกําหนดโจทย�วิจัย การวิเคราะห�การตลาดและโอกาสการนําไปใชประโยชน� การวิเคราะห�กฎระเบียบ

และมาตรฐานท่ีเก่ียวของเพื่อกําหนดเปMนเง่ือนไขในการทําวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ตลอดจนคัดเลือก

ตนแบบจากงานวิจัยที่จะนํากระบวนการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ�เขาไปสนับสนุน สวทช. ไดวาง

แนวทางจัดต้ัง central workshop เพื่อเปMนศูนย�รวมงานบริการดานการออกแบบและวิศวกรรมของ สวทช. และ

ดําเนินการกําหนดเป&าหมายส่ิงส งมอบ (Targeted Output Profile: TOP) ของป. ๒๕๖๑ ตามประเด็นมุ งเนน ๕ 

เรื่อง คือ อาหารเพื่ออนาคต จํานวน ๘ รายการ ระบบขนส งสมัยใหม  จํานวน ๒ รายการ การสรางเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตคนไทย จํานวน ๑๓ ผลงาน เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ จํานวน ๓ ผลงาน และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตรย่ังยืน จํานวน ๑๒ ผลงาน โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดจัดทําแผนดําเนินการโครงการตลอดท้ัง

กระบวนการ ไดแก  การพัสดุ การจัดซ้ือวัตถุดิบ การผลิต การติดต้ังและการส งมอบ โดยจัดทํา critical path 

method เพื่อหาจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตของโครงการพัฒนา DentiiScan มีการพัฒนาตนแบบเครื่องมือ

อุปกรณ�ดานสุขภาพและสาธารณสุข เช น เกาอ้ีทําฟeน สําหรับคนไขท่ัวไปและคนไขที่ใชเกาอ้ีลอเล่ือนระยะที่ ๒ 
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จํานวน ๓ แบบร าง และจัดทําชุดทําความสะอาดหัว Probe Smart Aerator จํานวน ๒ ตนแบบ โดยตนแบบแรก

อยู ระหว างดําเนินการจดสิทธิบัตร และตนแบบท่ี ๒ อยู ระหว างการทดสอบและติดตามผล นอกจากน้ียังสนับสนุน

การถ ายทอดแนวคิดการบริหารจัดการการผลิต (operation management) ใหกับ ๓ หน วยงานภายใน สวทช. 

คือ ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สถาบันวิทยาการ และสายงานบริหารการวิจัยและ

พัฒนา เพื่อเปMนแนวทางใหผูปฏิบัติการมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญในการออกแบบและวางแผน

งานวิจัย โดยคํานึงถึงความสามารถในการผลิตต้ังแต ตนทาง 

กลยุทธ+ที่ ๔: ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต/างๆ เพื่อให3ทุกภาคส/วนของสังคมไทยมีการลงทุนและ

ใช3นวัตกรรมมากขึ้น เช/น ส/งเสริมโครงสร3างพ้ืนฐานด3านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่ EECi 

มาตรการส/งเสริมการใช3นวัตกรรมไทยผ/านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ 

ณ ไตรมาสท่ี ๒ สวทช. อยู ระหว างจัดทําแผนยุทธศาสตร�และฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ

รองรับ อุตสาหกรรมเป& าหมาย (National Quality Infrastructure: NQI) โดยทบทวนทิศทาง แนวโนม

อุตสาหกรรม และใชขอมูลจาก Asia Development Bank (ADB) มาประกอบการจัดทํา (ร าง) Roadmap ของ 

๖ อุตสาหกรรมเป&าหมาย ไดแก  ยานยนต�สมัยใหม  (electric vehicle) อากาศยาน เครื่องมือแพทย� อิเล็กทรอนิกส�

อัจฉริยะ อาหารเพื่ออนาคต หุ นยนต�และระบบอัตโนมัติ และอยู ระหว างการเก็บและวิเคราะห�ขอมูลความตองการ 

NQI จากภาคอุตสาหกรรม โดยสัมภาษณ�ผูมีส วนเก่ียวของในหน วยงานภาคเอกชน จํานวน ๓๔ ราย เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ�ของบริษัทและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ไดขอมูลมาตรฐานต างๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ�เพื่อการจําหน าย/

ส งออก การรับรองมาตรฐาน/มาตรวิทยา การทดสอบ/เครื่องมือที่มีในปeจจุบัน (In-house ส งไปหน วยงานใน

ประเทศ/นอกประเทศ ฯลฯ) แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ� และการใชบริการ NQI ในอนาคต รวมทั้งปeญหาและ

อุปสรรคสําคัญที่เก่ียวของ เช น กฎ ระเบียบ กระบวนการ ข้ันตอน องค�กรในและต างประเทศที่เก่ียวของ ฯลฯ ซึ่ง

จะใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�และฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพต อไป 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีใหเปMนผูดูแลโครงการทั้งหมดที่เก่ียวของ

กับ EECi ของหน วยงานภายใตกระทรวงวิทย�ฯ และเปMนผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ 

ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต างประเทศ รวมท้ังดูแลกิจกรรมต างๆ ของ สวทช. ในพื้นท่ี 

EECi โดยทีมพัฒนากําลังคนจะทําหนาท่ีในการสรรหาบุคลากรไปทํางานในพื้นท่ี EECi โดยการดําเนินงานเปMน

ลักษณะโครงการขนาดใหญ ของประเทศ ปeจจุบันอยู ระหว างการพัฒนาแผนที่นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(industrial technology roadmap) จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก  (๑) แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม

การเกษตร (๒) แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ (๓) แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อการ
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พัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับศูนย�กลางการวิจัยและนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และระบบอัจฉริยะ  

(๔) แผนที่นําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการพัฒนา function ingredients and cosmeceuticals และ 

(๕) ขอเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพจากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยรายงานท่ี

ศึกษาจะประกอบดวยสถานภาพขอมูล และผลวิเคราะห�เบื้องตนของความตองการของอุตสาหกรรมเป&าหมายท้ัง

ในระดับพื้นที่ ประเทศ/ตลาดโลก และความพรอมดานเทคโนโลยีของประเทศเทียบกับต างประเทศ 

นอกจากน้ี ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยใช

กลไกการจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย”เปMนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�

อย างมีคุณภาพ และเปMนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการท่ีเปMนนวัตกรรม สวทช. 

เขาไปมีส วนร วมในกลไกส งเสริมการใชนวัตกรรมไทย โดยเปMนหน วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการ

นวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งสถานภาพการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสะสมต อเน่ือง

จนถึง ณ ส้ินไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการย่ืนแบบคําขอมาที่ สวทช. จํานวน ๔๔๒ ผลงาน ไดรับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม จํานวน ๒๐๑ ผลงาน สํานักงบประมาณอยู 

ระหว างตรวจสอบราคา จํานวน ๓๑ ผลงาน และประกาศข้ึนทะเบียนจากสํานักงบประมาณ จํานวน ๑๖๒ ผลงาน 

กลยุทธ+ที่ ๕: สร3างสภาพแวดล3อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด3วย 

กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 

ระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส/งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการระบบสารสนเทศให3สนับสนุน

การบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่มีความคล/องตัว ลดความซ้ําซ3อน 

ไตรมาสท่ี ๒ สวทช. มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญเพื่อสรางสภาพแวดลอมและกลไกใหสนับสนุนภารกิจท่ี

สําคัญ ดังน้ี (๑) การบริหารบุคลากร ประกอบดวย การศึกษาขอมูล จัดทําร างรูปแบบการใหค าตอบแทนทั้งใน

รูปแบบตัวเงินและมิใช ตัวเงิน (rewarding system) และอยู ระหว างดําเนินการทบทวน โครงสรางองค�กร 

โครงสรางตําแหน ง ค าตอบแทนและสิทธิประโยชน� ซึ่งจะส งผลต อเสนทางอาชีพของบุคลากร ใหสอดคลองกับ

ภารกิจ ทิศทาง และกระบวนการส งมอบผลงานขององค�กร นอกจากน้ี สวทช. ไดจัดทําร างแผนเตรียมบุคลากร

เพื่อใหพรอมปฏิบัติงานที่  EECi ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ประกอบดวย การออกแบบสวัสดิการและ

ผลประโยชน�สําหรับบุคลากร EECi แผนการสรรหาบุคลากร ความเช่ียวชาญ และระยะเวลาท่ีตองการบุคลากร 

เพื่อเปMนกรอบอัตรากําลังท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS ในป. พ.ศ. ๒๕๖๔ และ  

(๒) การปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยอยู ระหว างพัฒนาระบบการ

แจงพฤติกรรมมิชอบในการวิจัยออนไลน� (research misconduct) และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 
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(plagiarism) และปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ  

e-Government โดยอยู ระหว างนําเครื่องมือ IT platform เขามาช วยในการเช่ือมโยงระบบ ERP ดานบริหาร

งบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ (PABI2) กับกลุ มระบบบริหารงานขาย และระบบบริหารโครงการ ปรับปรุง

ระบบการวัดความพึงพอใจ (ECS) ของลูกคาโดยใหเช่ือมโยงกับขอมูลลูกคา และเปMน ๒ ภาษา 

๓.๓ ผลการดําเนินงานด3านการวิจัยและพัฒนา 

แผนกลยุทธ� ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สวทช. คัดเลือกประเด็นมุ งเนนท่ีจะดําเนินการเพื่อสราง

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปMนที่ประจักษ�ภายในป. ๒๕๖๔ โดยเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง คือ อาหารเพื่อ

อนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และ

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ท้ังในดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลไกสนับสนุนในพันธกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญ ที่จะ

นําไปสู การใชประโยชน�ในวงกวาง โดยดําเนินงานในลักษณะคลัสเตอร�มุ งเป&า ๕ คลัสเตอร� ไดแก  คลัสเตอร�เกษตร

และอาหาร คลัสเตอร�สุขภาพและการแพทย� คลัสเตอร�พลังงานและส่ิงแวดลอม คลัสเตอร�ทรัพยากรชีวภาพ และ 

คลัสเตอร�อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชประโยชน�ในหลายคลัสเตอร� ตลอดจน

ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ท่ี สําคัญในอนาคต ๔ ดาน ไดแก  

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี นอกจากน้ียังควบรวมเทคโนโลยี

หลากหลายสาขาภายใตเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (Integrated Technology Platform) ใน ๓ เรื่อง ไดแก  

Sensors, High-Performance Computing & Data Analytics และ Bio-based materials เพื่อมุ งเนนการสราง

องค�ความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะนําไปสู การใชประโยชน�ในอนาคต โดยมีตัวอย างผลงานวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

๓.๓.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา 

ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวนท้ังส้ิน ๑,๒๗๗ 
โครงการ แบ งเปMนโครงการใหม  ๑๙๘ โครงการ โครงการต อเน่ือง ๑,๐๗๙ โครงการ และในจํานวนดังกล าวเปMน
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๒๐๘ โครงการ แบ งตาม
กลุ มโปรแกรม ไดแก  กลุ มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร�มุ งเป&า จํานวน ๘๒ โครงการ และกลุ มโปรแกรมวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน จํานวน ๑๒๖ โครงการ (รูปที่ ๑ และ ๒) 
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รูปที่ ๑ จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารายคลัสเตอร+มุ/งเปVา 
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ตัวอย/างผลงานตามแผนงานประเด็นมุ/งเน3น 

(๑) อาหารเพ่ืออนาคต 

การพัฒนาและเพิ่มมูลค/าให3ผลิตภัณฑ+ไข/ eLysozymeTM ไลโซไซม� (Lysozyme) เปMนโปรตีนชนิด

หน่ึงท่ีพบไดในไข ขาวของไก  มีคุณสมบัติเปMนสารตานจุลินทรีย�ตามธรรมชาติ ช วยปกป&องตัวอ อนภายในไข ใหรอด

พนจากการทําลายโดยเช้ือแบคทีเรีย ซึ่งไลโซไซม�จากไข ขาวของไก  (Hen egg white lysozyme: HEWL) ไดรับ

การยอมรับจากองค�การอนามัยโลก (WHO) และองค�การอาหารและเกษตรแห งสหประชาชาติ (FAO) ว าสามารถ

ใชเปMนสารยับย้ังแบคทีเรียในอาหาร อาหารสัตว� ยา และการรักษาบางประเภทไดอย างปลอดภัย อย างไรก็ตามการ

ใชประโยชน�ไลโซไซม�จากไข ขาวของไก ยังคงมีขอจํากัด เน่ืองจากไลโซไซม�จากไข ขาวของไก ตามธรรมชาติยับย้ังไดดี

เฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกเท าน้ัน ไบโอเทค สวทช. จึงพัฒนากระบวนการเพิ่มฤทธ์ิไลโซไซม�จากไข ขาวของไก เปMน

ผลิตภัณฑ�ไลโซไซม�เสริมฤทธ์ิ eLysozymeTM (eLYS-T1) ที่มีประสิทธิภาพยับย้ังแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรม

ลบไดดีกว าไลโซไซม�จากไข ขาวรูปธรรมชาติ ครอบคลุมท้ังแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเน าเสียและแบคทีเรียก อโรค จึง

เหมาะที่จะใชเปMนสารกันเสียในผลิตภัณฑ�อาหาร นอกจากน้ียังพัฒนา eLysozymeTM (eLYS-T2) ข้ึนเปMน

ผลิตภัณฑ�รุ นท่ี 2 ของ eLysozymeTM โดยมีประสิทธิภาพในการยับย้ังแบคทีเรียไดดีข้ึนโดยเฉพาะแบคทีเรียก อ

โรคตัวสําคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า เช น กุงขาว จากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการพบว า การ

ใหกุงไดรับ eLysozymeTM (eLYS-T2) ผ านทางอาหาร สามารถลดปริมาณเช้ือก อโรค Vibrio ในลําไสกุง และเพิ่ม

อัตราการรอดของกุงได ท้ังน้ีเทคโนโลยีดังกล าวอยู ระหว างถ ายทอดใหกับ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อผลิตและจําหน ายต อไป 
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(๒) ระบบขนส/งสมัยใหม/ 

สถานีประจุไฟฟVาสําหรับยานยนต+ไฟฟVา (Normal Charging Station) หรือ "จุใจ" สามารถใชกับ
ยานยนต�ไฟฟ&าที่เปMนไปตามมาตรฐาน IEC62196 เช น รถ Benz, BMW, Mitsubishi และ NISSAN โดยมีพิกัดการ
ประจุอยู ในช วงไม เกิน 32A และเวลาที่ใชในการประจุรถจะข้ึนอยู กับขนาดความจุของแบตเตอรี่ ตัวสถานีประจุจะ
มีการส่ือสารกับรถยนต�ผ านหัวชาร�จท่ีเสียบกับรถ ซึ่งเปMนไปตามมาตรฐาน IEC61851 เพื่อความปลอดภัยของ
ระบบจ ายไฟและตัวรถ หากตรวจสอบพบขอผิดพลาดจะไม จ ายไฟไปท่ีหัวจ าย สถานีประจุไฟฟ&ามีจุดเด นดานระบบ
การเช่ือมโยงระบบจําหน ายไฟฟ&าไปยังสถานีประจุไฟฟ&า ซึ่งพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน Demand Respond 
(DR) และมาตรฐานการเช่ือมโยงของสถานีประจุไฟฟ&า Open Charge Point Protocol (OCPP) ซึ่งผูใชตองมีบัตร 
RFID จึงจะสามารถใชบริการสถานีประจุไฟฟ&าได โดยจะทําการตรวจสอบขอมูลผูใชกับระบบเครือข าย นอกจากน้ี
ระหว างการประจุไฟฟ&า ขอมูลของการใชพลังงานไฟฟ&าจะถูกส งไปยังระบบแม ข าย เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล
สถิติการใชพลังงานและใชประโยชน�อ่ืนๆ เช น นําขอมูลการใชไฟในแต ละช วงเวลาไปเตรียมระบบโครงสราง
พื้นฐานไวรองรับความตองการใชไฟของสถานีประจุไฟฟ&า เปMนตน นอกจากน้ันระบบการเช่ือมโยงของสถานีประจุ
ไฟฟ&ายังสามารถเช่ือมโยงกับการจัดการพลังงาน เช น Building Energy Management System (BEMS) ไดอีก
ดวย ปeจจุบันมีการพัฒนาเปMนตนแบบภาคสนามเพื่อรองรับ (1) มาตรฐานยานยนต�ไฟฟ&าของสํานักงานพัฒนา
มาตรฐานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก. 2749 (2) ขอกําหนดอุปกรณ�มาตรฐานไฟฟ&าและความปลอดภัย 
สําหรับการติดต้ังเครื่องอัดประจุไฟฟ&ายานยนต�ไฟฟ&า (EV) ของคู มือแนะนําการขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ&าเพื่อจําหน าย สําหรับยานยนต�ไฟฟ&า ฝ�ายวิศวกรรมและวิชาการ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (3) 
ระบบการส่ือสารขอมูล Open Charge Point Protocol (OCPP) และ (4) ตนแบบสถานีประจุไฟฟ&าแบบ Wall 
Mount เพื่อใหสามารถนําไปใช ณ จุดบริการของพื้นที่จอดรถทั่วไป 
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(๓) การสร3างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 

ระบบถอดความเ สียงพูดแบบทันต/อ เวลาผ/ านระบบ ส่ือสารทางไกล (A Real-Time 

Transcription System) เปMนนวัตกรรมท่ีช วยใหคนพิการทางการไดยินและผูสูงอายุท่ีมีปeญหาทางการไดยิน 

สามารถเขาใจเน้ือหาขอมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน�ได ดวยการอ านขอความท่ีไดจากการถอด

ความเสียงพูด โดยอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกลในการส งสัญญาณเสียงพูดผ านทางเครือข ายอินเทอร�เน็ต ไป

ยังศูนย�ถอดความท่ีมีเจาหนาที่ถอดความเสียงพูดเปMนขอความโดยใชเทคนิคแบ งพิมพ� ซึ่งจะแบ งเสียงพูดส งไปให

เจาหนาท่ีแต ละคนถอดความ และรวมขอความจากเจาหนาท่ีตามลําดับเวลา เพื่อใหไดขอความที่มีความถูกตองสูง

และสามารถแสดงผลไดทันกับเสียงพูดของผูพูด ซึ่งขอความท่ีไดจากการถอดความจะถูกส งผ านเทคโนโลยีการ

ส่ือสารทางไกลกลับไปยังผูใชแบบ real-time ซึ่งผูใชสามารถเลือกรับชมไดหลายรูปแบบตามความตองการ เช น 

รับชมผ านจอมอนิเตอร�ในงานประชุมสัมมนา หรือรับชมผ านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท�มือถือ ซ่ึงแสดงผลไดทั้งแบบ

ขอความอย างเดียว หรือแบบภาพวิดีโอพรอมขอความท่ีแสดงใตภาพ นอกจากน้ียังสามารถนําระบบถอดความ

เสียงพูดแบบทันต อเวลาฯ ไปเช่ือมต อกับระบบบริการคําบรรยายแทนเสียงของสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิทัลเพื่อ

ใหบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบป�ด (Closed Caption) ซี่งเปMนบริการท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.) กําหนดใหสถานีโทรทัศน�ทุกช องตองจัดใหมีตาม

ประกาศเรื่อง "การส งเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ ใหเขาถึงและรับรูหรือใชประโยชน�จากรายการของ

กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๙” ปeจจุบันระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต อเวลาผ านระบบส่ือสารทางไกล เป�ดให

ทดสอบใชงานในระบบสําหรับการเรียนการสอนและงานประชุมสัมมนา และทดสอบเช่ือมต อกับระบบบริการคํา

บรรยายแทนเสียงของสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิทัลแลว 
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(๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือผลิตก�าซชีวภาพ ก¡าซชีวภาพเปMนทางเลือกของแหล งพลังงานหมุนเวียนที่มี

ศักยภาพสูง เน่ืองจากประเทศไทยมีของเสียและของเหลือจากการเกษตร และกระบวนการแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรจํานวนมาก ซึ่งเปMนแหล งวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับการผลิตก¡าซชีวภาพ อาทิ ของเสียจากฟาร�มปศุสัตว� 

และนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เปMนตน โดยเฉพาะอย างย่ิงในอุตสาหกรรมผลิตแป&งมัน

สําปะหลัง นํ้าตาล นํ้ามันปาล�ม และฟาร�มสุกร ไบโอเทค สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตก¡าซ

ชีวภาพอย างต อเน่ือง เกิดเปMนการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตรึงฟ�ล�มจุลินทรีย�ไม ใชอากาศข้ึน เพิ่ม

ความสามารถในการเก็บกักตะกอนจุลินทรีย�ในถังปฏิกรณ� และลดโอกาสสูญเสียจุลินทรีย�ออกจากระบบ ทําให

ระบบมีเสถียรภาพสูง โดยทําใหจุลินทรีย�ยึดเกาะกับตัวกลางท่ีเปMนวัสดุที่ผลิตในประเทศ ราคาไม สูง เช น ตาข าย 

ไนล อน เชือก เพื่อใชตรึงเซลล�จุลินทรีย�ใหจุลินทรีย�อยู ภายในระบบบําบัดในปริมาณท่ีมากที่สุดและระยะเวลานาน 

ทําใหมีการย อยสลายสารอินทรีย�ภายในระบบมากข้ึน ส งผลใหระบบมีประสิทธิภาพสูง ใชระยะเวลาในการบําบัด

นํ้าเสียและผลิตก¡าซชีวภาพนอย และตัวระบบยังมีขนาดเล็กจึงประหยัดพื้นท่ีกว าการบําบัดนํ้าเสียด้ังเดิมแบบบ อ

เป�ด ปeจจุบันระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตรึงฟ�ล�มจุลินทรีย�ไม ใชอากาศเพื่อผลิตก¡าซชีวภาพ ไดติดต้ังแลวในหลาย

อุตสาหกรรม เช น โรงงานผลิตแป&งมันสําปะหลัง โรงงานนํ้ามันปาล�ม และโรงงานผลไมแช อ่ิม/อบแหง เปMนตน 

ระบบดังกล าวมีคุณสมบัติท่ีทนต อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิได สามารถรับนํ้าเสียท่ีมีสารเเขวนลอยสูงได รองรับ

ชนิดนํ้าเสียท่ีมีการเปล่ียนเเปลงกะทันหันไดดี อีกท้ังยังเปMนระบบป�ด ไม มีปeญหาเรื่องกล่ิน ดูแลง าย ไม ซับซอน ซึ่ง

ก¡าซชีวภาพที่ผลิตได สามารถนําไปใชประโยชน�ทดแทนนํ้ามันเตาในหมอตมนํ้ามันรอน และใชเดินเครื่องยนต�เพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ&าได 
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(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน 

การสืบหายีนในเชื้อราสาเหตุโรคไหม3 (Magnaporthe oryzae) ที่ส/งผลต/อการเกิดโรคไหม3ใน
ข3าวพันธุ+ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ+ กข ๖ การพัฒนาพันธุ�ขาวตานทานโรคไหมเปMนวิธีหน่ึงท่ีช วยลดความ
เสียหายจากการระบาดของโรคไหมท่ีมีเช้ือราเปMนสาเหตุของโรค ซ่ึงเช้ือน้ีมีการปรับตัวไดค อนขางรวดเร็ว ส งผลให
พันธุ�ขาวปรับปรุงสูญเสียความตานทานลงในระยะเวลาไม นานนัก ดังน้ันการศึกษาหายีนท่ีเก่ียวของกับเช้ือรา
สาเหตุท่ีทําใหก อโรคจึงเปMนแนวทางท่ีช วยใหนักปรับปรุงพันธุ�เลือกใชยีนตานทานที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ�
ขาว เพื่อใหไดพันธุ�ขาวท่ีมีความตานทานโรคไหมท่ีคงทนถาวร (durable resistance) ไบโอเทค สวทช. ไดศึกษา
หาตําแหน งยีนที่เก่ียวของกับการก อใหเกิดโรคไหมในขาวพันธุ�ขาวมะลิ ๑๐๕ และพันธุ� กข ๖ โดยเก็บรวบรวม
ตัวอย างเช้ือสาเหตุโรคไหมจากพื้นท่ีปลูกขาวทั่วประเทศ เพื่อนํามาสกัดดีเอ็นเอและหาลําดับเบสดวยเทคโนโลยี 
genotype by sequencing ขณะเดียวกันทําการประเมินการเกิดโรคไหมระยะตนกลาขาวทั้ง ๒ สายพันธุ� ดวย
เช้ือสาเหตุโรคไหมชุดเดียวกันภายใตสภาพโรงเรือน จากน้ันนําขอมูลดีเอ็นเอและขอมูลความรุนแรงของเช้ือสาเหตุ
โรคไหมบนขาวท้ัง ๒ พันธุ�มาวิเคราะห�ร วมกันดวยวิธี association mapping เพื่อหาตําแหน งยีนท่ีอยู ใกลเคียง
หรือบนยีนก อใหเกิดโรค ตําแหน งท่ีไดน้ีจะถูกนําไปพัฒนาออกแบบเครื่องหมายโมเลกุลท่ีจําเพาะกับยีนน้ันๆ เพื่อ
ใชในการตรวจสอบเช้ือราสาเหตุโรคไหมที่พบในธรรมชาติว ามียีนก อใหเกิดโรคใดอยู ในตัวบางและมีพื้นที่การ
ระบาดอยู บริเวณใด ช วยใหการตรวจสอบเปMนไปไดสะดวก รวดเร็ว ทันต อเหตุการณ� และมีความแม นยําสูง อีกท้ัง
ยังช วยใหเลือกใชยีนตานทานโรคไหมในการปรับปรุงพันธุ�ขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ พันธุ� กข ๖ และพันธุ�อ่ืนๆ ได
อย างเหมาะสม ปeจจุบันไดทําการคัดเลือกตัวแทนเช้ือสาเหตุโรคไหม จํานวน ๙๖ ไอโซเลท แบ งเปMน ตัวอย างที่เก็บ
จากพื้นที่ปลูกขาวท่ัวประเทศ รวม ๔๑ จังหวัด จํานวน ๙๔ ไอโซเลท และจากต างประเทศ จํานวน ๒ ไอโซเลท ซึ่ง
เช้ือโรคไหมที่เก็บรวบรวมไดท้ังหมดจะนํามาเล้ียงแยกกันในอาหารเหลวสังเคราะห� ทําการสกัดดีเอ็นเอ เพื่อนําไป
หาลําดับเบสดวยเทคโนโลยี genotype by sequencing ต อไป 
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ตัวอย/างผลงานตามแผนงานคลัสเตอร+มุ/งเปVา 

(๑) คลัสเตอร+เกษตรและอาหาร 

กระบวนการผลิตขนมอบกรอบจากข3าวเหนียว สวทช. ร วมกับบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด 
พัฒนากระบวนการผลิตขนมอบกรอบจากขาวเหนียวชนิดอาราเร  (Rice Cracker "Arare") เพื่อใหไดผลิตภัณฑ�ท่ีมี
เน้ือสัมผัสกรอบนุ ม ไม แข็ง โดยใชเทคโนโลยีเอนไซม�ในกลุ มอะไมเลสทางการคาและเอนไซม�จากขาวงอก ที่มี
ความจําเพาะในการย อยโครงสรางของเม็ดแป&งในขาวเหนียวระหว างการน่ึงสุก เพื่อใหไดโครงสรางที่อ อนนุ มลง 
การพัฒนากระบวนการผลิตฯ ทดลองใชเอนไซม�แอลฟาอะไมเลส เบตาอะไมเลส และเอนไซม�จากขาวงอก (เตรียม
ขาวงอกจากขาวเหนียวพันธุ� กข ๖ และพันธุ�สันป�าตอง) และทดลองใชงานจริงในโรงงาน พบว าการใชเอนไซม�และ
ขาวงอกมีผลทําใหมีค าความกรอบ (crispiness) มากข้ึน และมีค าแรงตานการเคี้ยว (toughness) ลดลงใน
ผลิตภัณฑ�แบบแท ง สอดคลองกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว าลักษณะความกรอบร วนของเน้ือในระหว าง
เคี้ยวของตัวอย างท่ีมีการเติมเอนไซม�หรือมีการเติมขาวงอกใหค าสูงข้ึนเล็กนอย โดยพบว าการเติมขาวเหนียวงอก
พันธุ� กข ๖ มีผลทําใหเน้ือสัมผัสดีข้ึนมีค าความกรอบเพิ่มข้ึน และมีค าแข็งลดลง บริษัทฯ จึงนําขาวพันธุ�ธัญสิริน 
(พัฒนาพันธุ�จากขาวเหนียว กข ๖ ใหมีความตานทานต อโรคไหม) มาผลิตขนมอบกรอบอย างเต็มรูปแบบภายใตช่ือ 
“ขนมขาวอบกรอบธัญสิริน ขาวพันธุ�พระราชทาน” ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปMนอย างดี 

 
 

(๒) คลัสเตอร+สุขภาพและการแพทย+ 

Ulife.info เปMนแพลตฟอร�มทางดานขอมูลสุขภาพ โดยเช่ือมโยงขอมูลสุขภาพของผูใชงานผ าน

เครือข ายโมบายแอปพลิเคชัน ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับแต ละกลุ มช วงอายุโดยเฉพาะ ขอมูลสุขภาพจะถูกสรุป

และเก็บไวที่ Ulife.info เพื่อท่ีผูใชงานสามารถเช็คดูไดอย างสม่ําเสมอ และสามารถดาวน�โหลดออกมาเก็บขอมูลไว

เองได Ulife.info แสดงผลขอมูลสุขภาพดวยกราฟที่เขาใจง าย รองรับการเขาใช (sign-in) โดยแอกเคานต�ของ 
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Facebook หรือ Google มีความปลอดภัยสูง ผูใชงานไม จําเปMนตองเป�ดเผยช่ือจริงหรือขอมูลส วนตัวเพื่อการใช

งาน อีกท้ังสามารถใชงานไดท้ังบนคอมพิวเตอร�และมือถือ จุดเด นของ Ulife.info คือ ผูใชสามารถใชแอกเคานต�

เดียวในการใชงานไดทุกโมบายแอปพลิเคชัน ขอมูลสุขภาพจากแอปพลิเคชันต างๆ เช่ือมโยงถึงกันผ าน 

Application Programming Interface (API) ทําใหผูใชงานไม ตองกรอกขอมูลใหม ทุกแอปพลิเคชัน และรองรับ

การใชงานทั้งระบบ iOS และ Android โดยขอมูลท้ังหมดเก็บอยู บน cloud storage ปeจจุบัน Ulife.info รองรับ

เครือข ายของโมบายแอปพลิเคชันทางดานสุขภาพของแม และเด็กเปMนหลัก โดยในอนาคตจะเป�ด API เพื่อเช่ือมโยง

ขอมูลกับระบบซอฟต�แวร�อ่ืนๆ ต อไป 

 

 

(๓) คลัสเตอร+พลังงานและส่ิงแวดล3อม 

ต3นแบบกระเป�าสะพายเก็บเก่ียวพลังงานสําหรับการใช3งานด3านความม่ันคง ภัยพิบัติ และพ้ืนที่

ห/างไกล เปMนผลการดําเนินงานภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก็บกักพลังงาน (Energy Storage 

System: ESS) ท่ี สวทช. สนับสนุนการดําเนินงาน ตนแบบดังกล าวประกอบดวยการออกแบบกระเป£าสะพาย ๒ 

รูปแบบ ไดแก  (๑) กระเป£าสะพายเพื่อใชในงานดานความม่ันคง และ (๒) กระเป£าสะพายเพื่อใชในงานดานภัยพิบัติ

และพื้นท่ีห างไกล ซึ่งเนนการออกแบบระบบควบคุมการจัดการพลังงาน ๓ ส วนหลัก ไดแก  ส วนการผลิตพลังงาน 

(แผงโซล าร�เซลล�และเพียโซอิเล็กทริก) ส วนสะสมพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่วิทยุส่ือสาร และตัวเก็บ

ประจุย่ิงยวด) และส วนการใชพลังงาน (วิทยุส่ือสาร และ GPS) เพื่อลดนํ้าหนักแบกรับแบตเตอร่ีสํารองเมื่อทหาร

ตองออกพื้นที่ปฏิบัติการเปMนเวลานาน นอกจากน้ี ยังออกแบบใหสวมใส สบายโดยอางอิงหลักการยศาสตร� 

(Ergonomic) เพื่อใหทหารปฏิบัติหนาที่ไดอย างสะดวก ท้ังน้ี ตนแบบดังกล าวสามารถช วยเพิ่มระยะเวลาในการ
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ลาดตระเวน สํารวจ หรือคนหาในพื้นที่ประสบภัยไดนานข้ึนถึง ๒ เท า สามารถใชงานไดนาน ๒๘ ช่ัวโมง หรือรอรับ

สัญญาณไดนาน ๕๒ ช่ัวโมง ซึ่งจะมีการผลิตและทดสอบในระดับภาคสนามต อไป 

 

 

 

 

 

 

(๔) คลัสเตอร+อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

ต3นแบบเคร่ืองตัดอัตโนมัติสําหรับสายเคเบิ้ลด3านนอก (Outer cable) เปMนระบบที่พัฒนาข้ึนให

สามารถใส สายเคเบิ้ลที่มีเสนผ านศูนย�กลางไดท้ังหมด ๔ ขนาดโดยอัตโนมัติ รองรับการป&อนโปรแกรมค าความยาวสาย

เพียงครั้งเดียวไดอย างนอย ๑๐ ความยาว สามารถตัดสายไดที่ความผิดพลาดไม เกิน ๑ มิลลิเมตร สามารถเปล่ียนสาย

เคเบิ้ลไดโดยอัตโนมัติ และสามารถรองรับการเปล่ียนความยาวของสายเคเบ้ิลไดโดยอัตโนมัติตามขอกําหนดของลูกคา 

เมื่อการดําเนินงานครบจํานวนแลวเครื่องจะทําการ unload part ออกโดยอัตโนมัติ เพื่อทดแทนการใชแรงงานคน 

ปeจจุบันตนแบบดังกล าวมีบริษัทเอกชนนําไปใชในกระบวนการผลิตจริงแลว 

 

  



๓๗ | ส ว ท ช .  

(๕) Cross Cutting Technology 

ระบบบริหารจัดการฟาร+มผสมผสานระหว/างกุ3งก3ามกรามและกุ3งขาวแบบอัจฉริยะด3วยระบบ
เซนเซอร+แบบไร3สาย ประกอบดวย ระบบควบคุมและแจงเตือนคุณภาพนํ้า ท่ีมีการตรวจวัดและควบคุมระดับ
ออกซิเจนละลาย ค าความเปMนกรด-ด าง และอุณหภูมิของนํ้าในบ อเล้ียงกุง รวมถึงระบบควบคุมการใหอาหาร แบบ
ก่ึงอัตโนมัติ โดยระบบจะแจงเตือนเกษตรกรว าควรดําเนินการเล้ียงอย างไร ซ่ึงเกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือก
ดําเนินการตามท่ีระบบแนะนําหรือไม ก็ได ผ านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ�พกพา โดยเปMนการนําองค�ความรูในการ
เล้ียงกุงกามกรามท่ีทางผูวิจัยไดรับการถ ายทอดจากเกษตรกรผู เช่ียวชาญ และนักวิชาการ มาผนวกเขากับการ
ตัดสินใจของระบบ ดังน้ันเกษตรกรจึงสามารถเล้ียงกุงไดอย างมีคุณภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังลดภาระงานและ
ความเช่ียวชาญของเกษตรกรผูเล้ียงกุง ส งผลใหสามารถลดความเส่ียงสําหรับเกษตรกรรายใหม ที่ตองการเขามาสู 
ตลาดการเล้ียงกุง โดยระบบดังกล าวเปMนระบบที่มีความถูกตองและมีเสถียรภาพในการทํางาน ดูแลรักษาง าย 
สามารถใชประมวลผลร วมกันไดสูงสุดถึง ๖ บ อเล้ียง ปeจจุบันอยู ระหว างการขยายผลการทดสอบในลักษณะ 
Multi-sites Validation 

 

     
 

 

  

(1) (2) (3) 

รูปท่ี (1) จุดตรวจวัด DO และ pH 
รูปท่ี (2) จุดวัดอุณหภูมิ ณ บ อเล้ียง 
รูปท่ี (3) การตดิตัง้ตูควบคมุและเครื่องใหอาหาร 
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ตัวอย/างผลงานตามแผนงานการสร3างความสามารถด3านเทคโนโลยีฐาน 

(๑) เทคโนโลยีฐานด3านเทคโนโลยีชีวภาพ 

การประยุกต+ใช3เทคโนโลยีโอมิกส+ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยจีโนม หน วยวิจัย
เทคโนโลยีจีโนม ไบโอเทค ดําเนินงานวิจัยเรื่อง “การค3นหาและจีโนไทป�เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้ง
จีโนมด3วยเทคโนโลยี Genotyping-By-Sequencing (GBS)” มุ งเนนการพัฒนาเทคโนโลยีคนหาเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปดวยวิธี GBS ซึ่งเปMนกระบวนการคนหาสนิปแบบท้ังจีโนม (genome-wide SNP discovery) ที่ผนวก
เทคนิคการลดความซับซอนของจีโนมดวยเอนไซม�ท่ีตัดจําเพาะผนวกกับการใชเทคโนโลยี next generation 
sequencing ในการหาลําดับเบส เทคโนโลยี GBS เปMนเทคโนโลยีเดียวในปeจจุบันที่สามารถคนหาและจีโนไทป¤ได
ในข้ันตอนเดียว สามารถคนหาและจีโนไทป¤สนิปไดมากถึง ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ตําแหน งจากจีโนมพืชเศรษฐกิจ 
สามารถนําไปประยุกต�ใชกับพืชไดทุกสป.ชีย� รวมถึงพืชท่ียังไม มีขอมูลทางจีโนมิกส� ซ่ึงการคนหาและจีโนไทป¤
เครื่องหมายโมเลกุลสนิปดวยเทคโนโลยี GBS จะช วยประหยัดเวลาและค าใชจ ายเปMนจํานวนมาก จึงเปMนรากฐาน
สําคัญในการปรับปรุงพันธุ�พืชเศรษฐกิจ ดร.วิรัลดาฯ และคณะวิจัยไดนําเทคโนโลยี GBS ไปประยุกต�ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ�ขาว ปาล�มนํ้ามัน ยางพารา และออย อีกทั้งยังนําเทคโนโลยี GBS ไปประยุกต�ใชในการตรวจ
เอกลักษณ�พันธุ�พืชและการตรวจความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุ�ใหกับบริษัทเอกชน นอกจากน้ี ดร.วิรัลดาฯ ยังไดรับ
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ นใหม ในสาขาชีวโมเลกุลพืช ประจําป. ๒๕๖๐ จากมูลนิธิส งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ� เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพลาซ า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร 
จากผลงานดังกล าวอีกดวย 

(๒) เทคโนโลยีฐานด3านเทคโนโลยีวัสดุ 

ดร. กตัญชลี ไมงาม หน วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย� หองปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย� เอ็มเทค 
ดําเนินงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการปลดปล/อยของโปรตีนรีคอมบิแนนท+บีเอ็มพีชนิดที่สองจากตัวพา 
ไฮดรอกซีอะพาไทต+โดยเทคนิคโปรตีนฟ�วชัน" เนนออกแบบและเตรียมโปรตีนฟ�วชันรีคอมบีแนนท�บีเอ็มพีชนิดท่ี
สอง-คอลลาเจน-สแตเทอริน เพื่อช วยควบคุมอัตรา รูปแบบ และระยะเวลาในการปลดปล อยของโปรตีนบีเอ็มพี
ชนิดท่ีสองออกมาจากตัวพา โดยใชเอมไซม�คอลลาจีเนสเปMนเครื่องมือในการควบคุม รวมท้ังพัฒนาความสามารถใน
การเตรียมชุดตรวจอิไลซาสําหรับการตรวจวิเคราะห�เชิงปริมาณของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดท่ีสอง ปริมาณยีนท่ีแปล
รหัสเปMนโปรตีนโบนมอร�โฟเจเนติกชนิดท่ีสองหรือบีเอ็มพีชนิดที่สองในบริเวณท่ีหักของกระดูกมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยู 
นานประมาณ ๔ สัปดาห�หลังการหัก ซึ่งโปรตีนดังกล าวเปMนสารกระตุนการเจริญเติบโตท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน
กระบวนการสรางกระดูกของมนุษย�แต เน่ืองจากโปรตีนบีเอ็มพีชนิดท่ีสองมีช วงเวลาครึ่งชีวิตส้ันมากเมื่อถูกนํามาใช
งานในรูปของสารละลาย จึงมีความจําเปMนตองนําระบบควบคุมการปลดปล อยมาใช คณะวิจัยเลือกไฮดรอกซีอะพา
ไทต�มาใชเปMนตัวพา เพราะเปMนวัสดุที่ไดรับการยอมรับว ามีประสิทธิภาพสูงในการทดแทนและ/หรือซ อมแซม
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กระดูก โดยคณะวิจัยพบว าการปลดปล อยของโปรตีนรีคอมบีแนนท�บีเอ็มพีชนิดที่สองออกจากตัวพาไฮดรอกซีอะ-
พาไทต�เกิดอย างรวดเร็วและในปริมาณมากในช วงแรก ซึ่งอาจก อใหเกิดความเส่ียงในการเกิดอาการแทรกซอนได 

(๓) เทคโนโลยีฐานด3านเทคโนโลยีดิจิทัล 

Open Government Data as a Service Platform (OGDaaS) หรือ แพลตฟอร+มสร3าง API 
จากไฟล+ชุดข3อมูลเป�ดภาครัฐ พัฒนาโดยทีมนักวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย 
หน วยวิจัยวิทยาการส่ือสารของมนุษย�และคอมพิวเตอร� เนคเทค เปMนระบบสราง Web API และบริการอํานวย
ความสะดวกการเขาถึงขอมูลเป�ดภาครัฐ จากไฟล�ชุดขอมูลท่ีเผยแพร บนเว็บไซต�ศูนย�กลางขอมูลเป�ดภาครัฐ 
https://data.go.th หรือจากแหล งขอมูลอ่ืนในแบบไฟล�ตารางคํานวณ (.xls. .xlsx, .csv) จุดเด นของเทคโนโลยี 
คือ ระบบสามารถสราง Web API และบริการขอมูลตามจํานวนไฟล�ชุดขอมูลบนเว็บไซต� https://data.go.th ท่ี
ผ านการตรวจสอบว าอยู ในแบบตารางที่เครื่องสามารถอ านได (well-formed tabular data) อย างอัตโนมัติ ไฟล�
ชุดขอมูลเป�ดภาครัฐท่ีอยู ในรูปแบบตารางที่ถูกตองจะถูกนํามาสรางเปMนบริการอํานวยความสะดวกการเขาถึงขอมูล
เป�ดภาครัฐใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) สําหรับผูใชท่ัวไป สามารถสืบคนชุดขอมูล (data querying) เช น “มีโรงเรียน
ใดบางที่ต้ังอยู ในเขตดอนเมือง” (จากไฟล�ชุดขอมูลเป�ดของกระทรวงศึกษาธิการ) เปMนตน และสามารถสรางตาราง
รายงานคํานวณขอมูลสรุป (data aggregation reporting) เช น “จัดลําดับอําเภอท่ีมีจํานวนโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษามากที่สุด” เปMนตน และ (๒) สําหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถเรียกใชงาน Web API ของชุด
ขอมูลเป�ดภาครัฐ เพื่อคนคืนขอมูลตามเง่ือนไข (data query Web API) และการคนคืนแบบคํานวณค าสรุป (data 
aggregation Web API) โดยส งรูปแบบการรองขอขอมูลผ าน URL และส งผลลัพธ�กลับในแบบของ JSON ปeจจุบัน
แพลตฟอร�มสราง Web API จากไฟล�ชุดขอมูลเป�ดภาครัฐถูกนําไปใชงานจริงโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(สรอ.) นอกจากน้ันทีมวิจัยยังไดรับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) ในกลุ ม Government 
& Public Sector จากผลงานดังกล าวอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมการทํางานของแพลตฟอร�มสราง API จากไฟล�ชุดขอมูลเป�ดภาครัฐ 
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(๔) เทคโนโลยีฐานด3านนาโนเทคโนโลยี 

ดร. ธีรพงศ� ยะทา นักวิจัยหองปฏิบัติการระบบนําส ง หน วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ 
นาโนเทค ร วมกับ รศ. ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดําเนินโครงการ 
"พาหะนําส/งระดับนาโนจากแบคทิริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพ่ือการนําส/งอย/างมีเปVาหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิด
กิน" มุ งเนนการนําส งดีเอ็นเอวัคซีนผ านทางเดินในระบบอาหารโดยการกิน โดยตองพัฒนาระบบนําส งท่ีมี
ประสิทธิภาพ ราคาถูก และปลอดภัย ผูวิจัยจึงไดพัฒนาพาหะนําส งระดับนาโนจากแบคทีริโอฟาจท่ีถูกดัดแปลงให
มีความเหมาะสมในการทําหนาท่ีนําส งวัคซีนผ านทางการกิน โดยแบคทีริโอฟาจไดถูกดัดแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมใหมีการสรางเปปไทด�อาร�จีดีบนผิวเปลือกหุมของแบคทิริโอฟาจท่ีทําหนาที่ช วยในการจับกับโปรตีนอินทิ
กรินบนผิวเซลล�และการเขาไปในเซลล�เป&าหมายในระบบทางเดินอาหาร นอกจากน้ีแบคทิริโอฟาจยังถูกดัดแปลงให
สามารถบรรจุและนําส งช้ินส วนดีเอ็นเอท่ีจะใชเปMนส วนของดีเอ็นเอวัคซีน หลังการดัดแปลงดังกล าว พบคุณสมบัติ
พิเศษท่ีไม ไดคาดหมายของแบคทิริโอฟาจที่ถูกดัดแปลง คือ การตกตะกอนไดเองของอนุภาคเมื่อลดอุณหภูมิใหเย็น
ลง ดวยพฤติกรรมพิเศษน้ีทําใหผูวิจัยสามารถแยกอนุภาคของแบคทิริโอฟาจไดโดยง ายจากนํ้าเล้ียงเช้ือเจาบานท่ีใช
ในการผลิต ซึ่งเดิมตองเติมสารเคมีช วยในการตกตะกอน นอกจากน้ียังพบว าแบคทิริโอฟาจสามารถผ านเย่ือบุ
ทางเดินอาหารจากการศึกษาความสามารถในการซึมผ านดวยแบบจําลองเซลล�ในระบบทางเดินอาหาร ท่ีสําคัญคือ 
แบคทิริโอฟาจท่ีถูกดัดแปลงสามารถส งถ ายยีนเขาไปในเซลล�ของสัตว�เล้ียงลูกดวยนมไดสําเร็จ เม่ือเทียบกับแบคทิริ
โอฟาจไม ถูกดัดแปลงที่ไม สามารถทําได ผูวิจัยยังพบว าแบคทิริโอฟาจมีความสามารถในการกระตุนเซลล�ในระบบ
ภูมิคุมกัน จึงมีความเปMนไปไดท่ีจะใชอนุภาคของแบคทิริโอเฟจท่ีถูกดัดแปลงดังกล าวในการนําส งดีเอ็นเอวัคซีนเขา
สู เซลล�เป&าหมายในระบบทางเดินอาหาร 

 
The RGD-surface modified bacteriophage nanocarrier.  

The vector displays the RGD peptide on the p8 major coat protein and a protein-encoding gene cassette inserted in the 
bacteriophage genome.  
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๓.๓.๒ การสร3างองค+ความรู3ทางวิชาการ 

๓.๓.๒.๑ ทรัพย+สินทางปRญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป&องผลงานวิจัยและพัฒนาท้ังในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี โดย
ดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. มี
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรท้ังส้ิน ๒,๑๑๘ คําขอ (เปMนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน 
๒,๐๓๖ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู มือสิทธิบัตรแลว จํานวน ๒๖๔ 
ฉบับ (เปMนคู มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๑๘ ฉบับ และต างประเทศ จํานวน ๔๖ ฉบับ) โดยกระบวนการ
ย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนถึงไดรับคู มือสิทธิบัตรท่ีผ านมาใชระยะเวลาเฉล่ียประมาณ ๔ ป. สวทช. มีผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน ๘๙๐ คําขอ ไดรับคู มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน ๖๖๘ ฉบับ นอกจากน้ี 
สวทช. ยังมีการดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปeญญาอ่ืนๆ ไดแก  ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และการ
คุมครองพันธุ�พืช ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทางปeญญาดังกล าว จํานวน
ท้ังส้ิน ๒๑, ๙๒ และ ๑๓๗ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ย่ืนขอจดทรัพย�สิน
ทางปeญญาท้ังส้ิน ๕๙ คําขอ ไดแก  สิทธิบัตร ๒๙ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๒๗ คําขอ และความลับทางการคา ๓ คําขอ 
โดยรายช่ือผลงานดานทรัพย�สินทางปeญญาที่ย่ืนขอจดและไดรับคู มือ แสดงดังภาคผนวก ก – ฉ 

 
รูปที่ ๓ จํานวนทรัพย+สินทางปRญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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ทรัพยส์นิทางปัญญาทั 6งหมด สทิธบิตัร
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๓.๓.๒.๒ บทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เปMนองค�กรที่มีบทบาทต อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจํานวนบทความตีพิมพ�เปMนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต ป. ๒๕๓๙ ถึงปeจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสาร
นานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๑๗๓ ฉบับ โดยจํานวนบทความ
ตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติของ สวทช. มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอย างต อเน่ือง เมื่อพิจารณาจํานวนบทความตีพิมพ�ใน
วารสารนานาชาติท่ีมี Impact Factor มากกว าสองซึ่งมีจํานวนเพิ่มข้ึนอย างต อเน่ือง (รูปท่ี ๔) แสดงใหเห็นว า 
สวทช. มุ งเนนการผลิตบทความตีพิมพ�ที่มีคุณภาพมากข้ึน ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช.  
มีบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) จํานวน ๔๓ 
ฉบับ มีบทความท่ีมี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๒๗ ฉบับ และในจํานวนบทความตีพิมพ�ดังกล าวเปMน
บทความท่ีบุคลากร สวทช. มีส วนร วม จํานวน ๓๙ ฉบับ ซึ่งมีบทความท่ีมี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน 
๒๖ ฉบับ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ช 

 
รูปที่ ๔ จํานวนบทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  
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นอกจากทรัพย�สินทางปeญญาและความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติแลว ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นักวิจัยและผลงานวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต างๆ รวมทั้งส้ิน ๓๖ รางวัล 
แบ งเปMน รางวัลระดับนานาชาติ ๑๐ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๖ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ซ 

ตัวอย/างรางวัลและเกียรติยศที่น/าสนใจ 
รางวัลสภาวิจัยแห/งชาติ ประจําป� ๒๕๖๐ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห งชาติ 

จัดงาน “วันนักประดิษฐ�” ประจําป. ๒๕๖๑ และจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห งชาติ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ โดยมีผลงานและนักวิจัย สวทช. ไดรับ
รางวัลต างๆ ดังน้ี 

ผลงานวิจัยและนักวิจัยไบโอเทค ได3รับ ๗ รางวัล ได3แก/ 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร+การแพทย+ จากผลงาน “ระบบการควบคุม
การแสดงออกของยีนในเช้ือมาลาเรียโดยไรโบไซม� กลิมเอสและการประยุกต�ใชเพื่อการพัฒนา
ยา” วิจัยและพัฒนาโดย ดร.ชัยรัตน� อุทัยพิบูลย� นักวิจัยหองปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด�
และชีววิทยาโมเลกุล และคณะ 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร+และชีววิทยา จากผลงาน “การเพิ่มมูลค า
ชานออย: การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยุกต�ใชเปMนวัสดุทางการแพทย�” วิจัย
และพัฒนาโดย ผูช วยศาสตราจารย� ดร.ประกิต สุขใยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และคณะ 
ซึ่งมี ดร.ธิดารัตน� น่ิมเช้ือ นักวิจัยหองปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม� เปMนผูร วมวิจัย 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร+การแพทย+ จากผลงาน “กลไกการยับย้ังการเพิ่ม
จําานวนของไวรัสไขหวัดใหญ ชนิดเอในกรณีติดเช้ือร วมกับไขหวัดใหญ ชนิดบี” วิจัยและพัฒนา
โดย ดร.พีร� จารุอาพรพรรณ นักวิจัยหองปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล�เทคโนโลยี และคณะ 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสาขาเกษตรศาสตร+และชีววิทยา จากผลงาน “การพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลและการสรางแผนท่ีพันธุกรรมเพื่อคนหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มี
ความสัมพันธ�กับความสูงของลําตนในปาล�มนํ้าามัน” วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม 
นักวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยจีโนม และคณะ 

• รางวัลผลงานประดิษฐ+คิดค3น ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร+และชีววิทยา จากผลงาน “สูตรผสม
สารชีวบําบัดภัณฑ�สําหรับย อยสลายคราบปนเป��อนนํ้ามัน” วิจัยและพัฒนาโดย ดร.สมเกียรติ เตช
กาญจนารักษ� นักวิจัยหองปฏิบัติการจัดการและใชประโยชน�จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร 
และคณะ 
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• รางวัลวิทยานิพนธ+ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร+กายภาพและคณิตศาสตร+ จากวิทยานิพนธ�
เรื่อง “ฟ�สิกส�ของไวรัส” ของ ดร.อุดม แซ อ่ึง นักวิจัยหองปฏิบัติการการวิเคราะห�และประยุกต�ใช
สาร ชีวโม เลกุล  โดยมี  Associate Professor Dr.Alex Evilevitch จาก Carnegie Mellon 
University ประเทศสหรัฐอเมริกาเปMนที่ปรึกษา 

• รางวัลวิทยานิพนธ+ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร+การแพทย+ จากวิทยานิพนธ�เรื่อง “การศึกษา
ความผิดปกติของเซลล�สมองโดยไม ใชสมองของผูป�วยกลุ มอาการวิลเลียมส�” ของ ดร.ธนธม  
ไชยลังการณ� นักวิจัยหองปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล�เทคโนโลยี โดยมี Associate Professor 
Dr.Alysson Renato Muotri จาก University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปMนที่ปรึกษา 

ผลงานวิจัยและนักวิจัยเอ็มเทค ได3รับ ๑ รางวัล ได3แก/ 

• รางวัลประดิษฐ+คิดค3น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร+และชีววิทยา จากผลงาน “กระบวนการ
เตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาดวยเทคนิค In situ sol-gel” วิจัยและพัฒนาโดยนางสาว
ป�ยะดา สุวรรณดิษฐากุล นางฉวีวรรณ คงแกว นายสุริยกมล มณฑา และนางสาววีนัสรินทร� 
อินทร�ติยะ นักวิจัยหองปฏิบัติการเทคโนโลยีนํ้ายาง หน วยวิจัยยาง และนายอรุณ คงแกว จาก
กรมวิทยาศาสตร�บริการ 

ผลงานวิจัยและนักวิจัยเนคเทค ได3รับ ๓ รางวัล ได3แก/ 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด/น จากผลงาน "หองปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปท่ีมีวัสดุ
นาโนประกอบรวมสําหรับการตรวจวิเคราะห�ทางเคมีอย างรวดเร็ว" หรือ Lab-on-a-chip วิจัย
และพัฒนาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท� ดร.อนุรัตน� วิศิษฏ�สรอรรถ และ ดร.จันทรเพ็ญ ครุวรรณ� 

• รางวัลผลงานส่ิงประดิษฐ+คิดค3น ระดับดีมาก จากผลงาน "ระบบตรวจวัดกล่ินแอมโมเนียและ
คนหาตําแหน งรั่วแบบโครงข ายไรสายบนเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตในทุกสรรพส่ิง" วิจัยและพัฒนา
โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท� นายณัฐพล วัฒนวิสุทธ์ิ นายทวี ป¥อกฝ&าย และนางสาวขวัญดารา 
มธุรส 

• นายวุฒินันต� หลงเจริญ ผูช วยปฏิบัติการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เขาถึง
และใชประโยชน�ได สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูสูงอายุ เนคเทค-สวทช. ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน "NavTU: แอปพลิเคชันนําทางบนมือถือแอนดรอยด�สําหรับผู
พิการไทยทางการมองเห็น" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� ร วมกับ รศ.ดร.ทรงยศ 
นาคอริยกุล นายนาวิน สมญาติ และนายทีปกร วงศ�แสนสุขเจริญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
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ผลงานวิจัยและนักวิจัยนาโนเทค ได3รับ ๑ รางวัล ได3แก/ 

• รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร+การแพทย+ จากผลงาน “การวัดปริมาณนํ้าตาล
บนอัลบูมินเพื่อติตตามภาวะเบาหวาน” วิจัยและพัฒนาโดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง นักวิจัย
หองปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป&าหมาย และคณะ 

 

 
 

 
๓.๓.๓ กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓.๓.๑ ความร/วมมือระหว/างประเทศ 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สวทช. 

จําเปMนตองอาศัยแนวร วมจากทั้งในและต างประเทศ เพื่อเสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ี

จะนําไปสู การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมใหม ๆ ดังน้ัน สวทช. จึงพัฒนาความร วมมือกับต างประเทศทั้งใน

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศและหน วยงานต างๆ ผ านความร วมมือในการดําเนินกิจกรรม อาทิ ร วมเปMน

พันธมิตรดานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร วมพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี และร วมมีบทบาทในกิจกรรมฝ�กอบรม สัมนาวิชาการ และการประชุมในระดับภูมิภาค ตลอดจนการ

เปMนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก เปMนตน ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนิน

กิจกรรมความร วมมือระหว างประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวอย างกิจกรรม ดังน้ี 
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(๑) การสร3างความร/วมมือระหว/างประเทศที่เป}นรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 

สรางเครือข ายความร วมมือระหว างประเทศทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยุโรป เพื่อใหเกิดความร วมมือ

ทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต อาทิ 

ความร/วมมือด3านเกษตรและอาหาร-ประเทศญ่ีปุ�น สวทช. ลงนามความร วมมือดานเกษตรและอาหาร
กับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญ่ีปุ�น เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น เพื่อร วมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย างย่ังยืนของทั้ง ๒ ประเทศ ความร วมมือระหว าง สวทช. และ NARO ในครั้งน้ี
ครอบคลุมงานวิจัยในหลายดานทั้งพืช สัตว� อาหาร เกษตรกรรม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงโครงการนําร องจะเนน
เก่ียวกับเรื่องพืชเปMนอันดับแรก โดยจะจัดทําโครงการวิจัยร วมกัน มีการแลกเปล่ียนนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนา
วิธีการปรับแต งจีโนมในพืชกลุ มไมดอกไมประดับท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช น กลวยไม ใหมีประสิทธิภาพและ
ใชประโยชน�ไดมากข้ึน รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก 
NARO มาเปMนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (keynote speaker) รวมถึงการจัดสมาคม (Consortium) เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของงานปรับแต งจีโนมในประเทศไทยโดยมี สวทช. เปMนศูนย�กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความร/วมมือด3านการเกษตร-สาธารณรัฐแห/งสหภาพเมียนมาร+ สวทช. ลงนามในบันทึกขอตกลงความ
ร วมมือดานวิชาการและงานวิจัยกับกรมวิชาการเกษตร (Department of Agricultural Research: DAR) 
สาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร� เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเนป�ดอว� สาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร� 
เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนา สรางขีดความสามารถ และถ ายทอดองค�ความรูและเทคโนโลยีดานการเกษตรของ 
๒ หน วยงาน รวมท้ังสรางเครือข ายนักวิจัยพัฒนาพันธุ�ขาวประเทศลุ มนํ้าโขงเพิ่มขีดความสามารถอาเซียน สืบเน่ือง
จากการดําเนินโครงการความร วมมือของ สวทช. กับประชาคมลุ มนํ้าโขงในการใชเทคโนโลยีชีวภาพและดานจีโนม 
ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ�ขาวประเทศลุ มนํ้าโขงท้ังประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร� 
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(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Advanced Materials for Environmental Protection สวทช. 

โดยเอ็มเทค ร วมกับ Kingston University สหราชอาณาจักร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวขอ 

" Advanced Materials for Environmental Protection" ภ าย ใต ก า รส นับส นุนของ  The Newton Fund 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ British Council เม่ือวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บาน

วิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายในงานเปMนการนําเสนอผลงานและ

นําเสนอโปสเตอร�วิชาการ เพื่อแลกเปล่ียนความรู ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร�วัสดุใหเกิดการพัฒนาอย างมี

ประสิทธิภาพ สําหรับการป&องกันปeญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก เพื่อส งผลต อสุขภาพความมั่นคงดานอาหาร

และเศรษฐกิจต อไป 

 

 

(๓) การประชุมสัมมนา Agriculture Roadshow สวทช. ร วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ประเทศอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย จัดสัมมนา Agriculture Roadshow 

แลกเปล่ียนความรู “เกษตรสมัยใหม ” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด� สุขุมวิท (อโศก) เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� 

๒๕๖๑ เพื่อโรดโชว�ทิศทางและเทคโนโลยีดานการเกษตรสมัยใหม ของอิสราเอลและไทย เพื่อใหการทําเกษตร

สมัยใหม เปMนอุตสาหกรรมที่ช วยสรางขีดความสามารถในการแข งขันใหกับประเทศไดอย างย่ังยืน และเพื่อส งเสริม
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การพัฒนาความร วมมือระหว างกันต อไป ทั้งน้ี ดร.ณรงค� ศิริเลิศวรกุล ผูอํานวยการ สวทช.ไดร วมบรรยายพิเศษใน

หัวขอ “ประเทศไทยกับความพรอมดานเกษตรสมัยใหม และบทบาทของ สวทช.” โดยกล าวถึงบทบาทของ สวทช. 

ต อทิศทางและการเตรียมความพรอมของหน วยงานเพื่อการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในฐานะของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน วยงานหลักที่ร วมบริหารจัดการพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EECi) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม  ในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

(๔) การอบรมด3านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต+ สวทช. ร วมกับ Society of Automotive Engineers 
of Japan (JSAE) ประเทศญ่ีปุ�น จัดอบรม “Basic/Advanced Engineering For Automotive Course” ระหว าง
วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย เพื่อเผยแพร องค�
ความรูข้ันพื้นฐานและข้ันสูงทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต�จากผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต�
ประเทศญ่ีปุ�น รองรับการเปMนศูนย�กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต�ในประเทศไทย ในดานการวิจัยเพื่อออกแบบ
และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  สรางความเขาใจในเบื้องตนเก่ียวกับแนวทางทิศทางของการใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ในการออกแบบ เครื่องยนต� โครงสราง ตัวถัง และช้ินส วนต างๆ สรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต�ต อไป 
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๓.๓.๓.๒ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยแต ง ต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปMนประธาน กําหนดแนวทางการ
ส งเสริมนวัตกรรมไทยผ านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐเปMนเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เปMนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย างมีคุณภาพ และ
เปMนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการที่เปMนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค าเพิ่มได
สูงกว าแบบด้ังเดิม อันจะช วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สู อุตสาหกรรมท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และช วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เมื่อวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) โดย 
สวทช. มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
มอบหมายสํานักงบประมาณเปMนหน วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ผ านการตรวจ
คุณสมบัติแลว พรอมจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย รายช่ือบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาเวลาสูงสุด ๘ ป. ในการจัดซ้ือจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทยหน วยงานรัฐสามารถ
จัดซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืน 
ซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว าดวยการพัสดุที่หน วยงานน้ันถือปฏิบัติ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแสดงดังรูปที่ ๕ 

 
รูปที่ ๕ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
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ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) มีผลการดําเนินงาน (สะสม) ดังน้ี 

มีผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืนแบบคําขอฯ มายัง สวทช. แลวท้ังส้ิน ๔๔๒ ผลงาน ผ านการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

แลว จํานวน ๒๐๑ ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมท่ีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ๒๓ ผลงาน และผูย่ืนฯ ไม ประสงค�

ดําเนินการต อ ๔๕ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๑๖๒ ผลงาน ประกอบดวย 

การแพทย� ๗๕ ผลงาน การเกษตร ๒๐ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๗ ผลงาน ก อสราง ๑๘ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และ

ความมั่นคง ๔ ผลงาน ยานพาหนะและขนส ง ๓ ผลงาน โฆษณาและเผยแพร  ๑ ผลงาน ไฟฟ&า อิเล็กทรอนิกส� และ

โทรคมนาคม ๑๘ ผลงาน และอ่ืนๆ ๑๖ ผลงาน 

๓.๓.๓.๒ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช3สิทธิประโยชน+ทางภาษี 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก ผูประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี (วิธีการ 

Pre-approval) ซึ่ง สวทช. ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอย างต อเน่ือง มุ งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ ไดแก  

(๑) เป�ดใหบริการระบบ RDC Online ย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยผ านทางอินเทอร�เน็ต เพื่อสรางความสะดวก

รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบติดตามผลไดง าย (๒) เพิ่มช องทาง Fast Track ซ่ึง

สามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการ

เพื่อขอการรับรองฯ ใหแก ผูประกอบการและบุคคลที่สนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจ

ประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research,Technology 

Development and Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซ่ึงผูประกอบการที่ผ านการรับรอง

ระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียนเปMนผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค า 

ไม เกิน ๓ ลานบาท โดยไม ตองขอการรับรองเปMนรายโครงการ แลวย่ืนใชสิทธิยกเวนภาษี ๓๐๐% ในรูปแบบ Self-

Declaration ไดอีกช องทางหน่ึง รายละเอียดดังรูปท่ี ๖ 

ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี มีโครงการของภาคเอกชนที่ย่ืน

ขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๒๔๗ โครงการ (มูลค าโครงการ ๑,๒๐๙.๘๗ ลานบาท) มี

ผูประกอบการย่ืนขอรับรองฯ จํานวน ๘๑ ราย (เปMนรายใหม  ๒๘ ราย) มีโครงการของภาคเอกชนท่ีไดรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๒๒๘ โครงการ (มูลค าโครงการ ๖๔๑.๘๒ ลานบาท) 
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รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน+ทางภาษี 

นับต้ังแต ป. ๒๕๔๕ จนถึงปeจจุบัน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) มีผูประกอบการย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี จํานวน ๕๑๕ ราย และมีแนวโนมว าผูประกอบการที่เคยย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยฯ 

ในป.แรกจะกลับมาย่ืนขอรับรองในป.ต อๆ ไปเพิ่มมากข้ึน มีโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับรองทั้งส้ิน ๔,๓๑๙ โครงการ 

(มูลค าโครงการ ๑๖,๘๙๑ ลานบาท) โดยมีโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลวทั้งส้ิน ๓,๗๗๓ โครงการ (มูลค า

โครงการ ๑๓,๕๑๕ ลานบาท) โดยผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนไดสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ (๒๕๕๓ - ๒๕๖๐) คิดเปMน

มูลค ารวมกว า ๒๘,๙๔๕ ลานบาท ในป.ท่ีผ านมามีผูประกอบการสามารถใชสิทธิยกเวนภาษีในรูปแบบ Self-

Declaration แลว ๑ บริษัท ไดแก  บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการ

ตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS และไดรับผลการรับรองเปMนท่ีเรียบรอยแลว ดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ การรับรองโครงการวิจัยฯ และการรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ 

ป�งบประมาณ 

Pre-approval Self-declaration 
โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับ

รอง 

มูลค/า
โครงการ 

(ล3านบาท) 

โครงการวิจัย
ที่ได3รับรอง 

มูลค/า
โครงการ 

(ล3านบาท) 

บริษัท 
(ราย) 

บริษัทที่ยื่น
ขอรับรอง

ระบบ (ราย) 

บริษัทท่ี
ได3รับรอง

ระบบ (ราย) 
๒๕๔๕-๒๕๕๗ ๒,๘๔๔ ๑๐,๓๙๑ ๒,๕๗๒ ๘,๓๓๗ ๒๘๑ - - 

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ๑,๔๗๕ ๖,๕๐๐ ๑,๒๐๑ ๕,๐๗๘ ๒๓๔ ๑ ๑ 
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๓.๔ ผลการดําเนินงานด3านการถ/ายทอดเทคโนโลยี 

๓.๔.๑ ถ/ายทอดเทคโนโลยีสู/การประยุกต+ใช3ประโยชน+ 

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

ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทาง
ปeญญารวมท้ังส้ิน จํานวน ๖๖ เรื่อง ใหแก  ๖๓ หน วยงาน/บริษัท (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ) ทั้งน้ีจากการ
ดําเนินงานที่ผ านมาจะเห็นไดว า สวทช. ไม เพียงแต ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต มุ งผลักดันใหเกิดการนํา
ผลงานวิจัยพัฒนาไปใชประโยชน�ไดจริงในทุกภาคส วนใหมากข้ึน ต้ังแต การรับโจทย�หรือความตองการจาก
กลุ มเป&าหมาย จนถึงกลไกการส งมอบผลงาน เพื่อให สวทช. สามารถสรางผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง 

 

 
รูปที่ ๗ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช3ประโยชน+ของ สวทช.  
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จํานวนโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยี

จํานวนหน่วยงานรับถา่ยทอดเทคโนโลยี
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การถ/ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช3ประโยชน+เชิงพาณิชย+ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ถ ายทอด
เทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปeญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�เชิง
พาณิชย� จํานวน ๑๑ เรื่อง ใหแก  ๙ หน วยงาน/บริษัท โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให3ใช3สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

บริษัท โรงงาน เภสัชกรรม เกร¡ทเตอร�ฟาร�ม า 
จํากัด 

“สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด3วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
สําหรับการนําส/งฮอร+โมนทางผิวหนัง” เปMนการเพิ่มความสามารถในการ
ละลาย และการนําส งสารออกฤทธ์ิท่ีมีอยู ในสารสกัดกวาวเครือขาวในรูปแบบ
นาโนอิมัลช่ัน (PNE) และอนุภาคไขมันนาโน (PNLC) ท่ีสามารถช วยกระตุน
และเพิ่มการซึมผ านเขาสู เซลล�ผิวหนังไดอย างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสะดวกต อ
การใชงานของผลิตภัณฑ�จึงพัฒนาสูตรตาํรับโดยใชสารก อเจล ผ านการทดสอบ
ไม ก อใหเกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

“ข้ีผ้ึงปVายปากที่มีส/วนผสมของสารประกอบเชิงซ3อนระหว/างอนุพันธ+ควอ
เทอร+ไนซ+เบต3าไซโคลเด็กซ+ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน”  
มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบของเน้ือเย่ือในช องปาก และยับย้ังการ
เพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย�ก อโรคในช องปาก และไม มีความเปMนพิษกับเซลล�
เยื่อบุกระพุงแกม ดวยองค�ประกอบของสารประกอบเชิงซอนระหว างอนุพันธ� 
ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินท่ีมีอยู น้ัน
ช วยเพิ่มความสามารถในการยึดติดกับเยื่อกระพุงแกม จึงเพิ่มความสามารถ 
และระยะเวลาในการออกฤทธ์ิไดอย างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท แอ็คเคาท�ติ้ง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด 

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

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด 

“ระบบและวิธีการวิเคราะห+ข3อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ  
(เวอร+ช่ัน ๒)” เปMนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานเทคนิคการสืบคนขอมูลเขากับการ
ประมวลผลทางภาษา โดยเนนการวิเคราะห�ขอความแสดงความคิดเห็นต างๆ 
เพ่ือนํามาใชประโยชน�ในการวางแผน รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ติดตามแบรนด� (Brand Monitoring) และการสํารวจตลาด (Market Survey) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะท่ีมีต อผลิตภัณฑ�
และบริการของบริษัทหรือบริษัทคู แข ง 
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บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให3ใช3สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

บริษัท ซานิเมท จํากัด 

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

บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด 

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

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

หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย) 

“ครีมคลายกล3ามเน้ือจากนํ้ามันหอมระเหย” เปMนอิมัลเจลท่ีมีอนุภาคนาโนท่ี
กักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน ท่ีมีประสิทธิภาพในการบรรเทา
อาการเมื่อยลาและบรรเทาอาการอักเสบ โดยใชเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลช่ัน 
ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบเขาสู ช้ันผิว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปลดปล อยสารสําคัญจากสมุนไพร ช วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดดีข้ึน เพ่ือ
ประโยชน�ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกลามเน้ือ และอาการเคล็ดขัด
ยอกต างๆ 

บริษัท ไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด 

“นํ้ายางข3นชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟRลท+” เปMน
การพัฒนาคุณภาพนํ้ายางขนใหปลอดภัยจากสารเคมีและสารก อภูมิแพ โดย
พัฒนานํ้ายางขนท่ีมีปริมาณแอมโมเนียต่ํามาก จากปeจจัยท่ีส งผลต อการ
เจริญเติบโตของจุลชีพและความเสถียรของน้ํายาง รวมท้ังออกแบบสูตร
สารเคมีสําหรับการรักษาสภาพน้ํายางขนเพ่ือใหมีการใชแอมโมเนียปริมาณต่ํา
มาก และสามารถใชผสมกับยางมะตอยเพื่อใชทําถนนได 

บริษัท เน็กซ�พาย จํากัด 
“แพลตฟอร+มส่ือสารเพื่อต/อทุกสรรพส่ิง (NETPIE)”เปMน Cloud Platform 
ในรูปแบบ Platform as a Service เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักพัฒนา
สามารถพัฒนาอุปกรณ�ของตัวเอง เช่ือมต อและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดในแบบ 
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บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให3ใช3สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

Internet of Things รองรับการเช่ือมต อส่ือสารไดทุกท่ีทุกเวลา และรองรับ
การส่ือสารของอุปกรณ�จํานวนมาก 

อนุญาตใหใชสิทธิใน "เครื่องหมายการค3า NETPIE และช่ือโดเมน (Domain 
name): NETPIE.io และเน้ือหาเว็บไซต+ NETPIE.io" ใหนําเคร่ืองหมายไป
ใชบนเว็บไซต� ส่ือส่ิงพิมพ� และบริการเชิงพาณิชย�ในสินคาบริการเช่ือมต อและ
แลกเปล่ียนขอมูล 

 

การถ/ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช3ประโยชน+เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๒ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๑๒ เรื่อง 
ใหแก  ๑๓ หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน/วยงานที่รับถ/ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให3ใช3สิทธิและจุดเด/นของเทคโนโลยี 

เกษตรกร หมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ปุ�ยหมักฟางข3าวและปุ�ยนํ้าสกัดจากปุ�ยหมักฟางข3าวเพื่อใช3ในการทํา 
นาโยน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทําปุ£ยหมักฟางขาวและปุ£ยนํ้าสกัดใหกับ
เกษตรกร ปรับกระบวนการและเทคนิคใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกขาวเปMนการทํานาโยนอินทรีย�ในพื้นท่ีนาน้ําฝน
แทนการทํานาหว านหรือนาดําเคมี ช วยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุ£ยหมักฟาง
ขาวและปุ£ยน้ําสกัดเองได ช วยลดตนทุนลงไดประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ไร  
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาแบบเคมี 

เกษตรกร ตําบลเมืองก̈าย อําเภอแม แตง 
จังหวัดเชียงใหม  

“กระบวนการตัดแต/งฟRกทองให3เป}นผลิตภัณฑ+แปรรูป” จัดอบรมถ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตฟeกทองสเปรดและซุปฟeกทองบรรจุถุงพาวซ� จากเศษเหลือ
ท้ิงจากการตัดแต งฟeกทองญ่ีปุ�นใหกับเกษตรกร เปMนการเพิ่มมูลค าเปMนสินคา
สุขภาพ สินคาสําหรับเด็กและผู สูงอายุ และสามารถเก็บรักษาไดนาน 
แกปeญหาการตัดแต งฟeกทองญ่ีปุ�นแลวเหลือเศษท้ิง ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

“การใช3ซังข3าวโพดเป}นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร3าวในการปลูกพืชไร3ดิน
และเป}นปุ�ยหมัก” ถ ายทอดองค�ความรูดานการใชซังขาวโพดเปMนวัสดุปลูก
ทดแทนกาบมะพราวในการปลูกพืชไรดินและเปMนปุ£ยหมักใหแก เกษตรกร ซึ่ง
การนําเทคโนโลยีการใชซังขาวโพดเปMนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราว ช วยลด
ตนทุนการผลิตไดครั้งละไม นอยกว า ๒๒ เปอร�เซ็นต� ส วนของการอุมน้ําและ
ผลผลิตท่ีไดเทียบเท ากับท่ีปลูกดวยกากมะพราว 
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เกษตรกร ดอยงาม ตําบลท าก¡อ อําเภอแม 
สรวย จังหวัดเชียงราย 

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

กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม จังหวัดเชียงใหม  
� ตําบลป�าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
� ตําบลแม ข า อําเภอฝาง 
� ตําบลแม แวน อําเภอพราว 

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

เกษตรกร อมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

“การประยุกต+ใช3เช้ือจุลินทรีย+กลุ/มปฏิปRกษ+ต/อโรคเน/าและโรคใบเห่ียว” 
ถ ายทอดความรูการใชจุลินทรีย�กลุ มปฏิปeกษ�และกลุ มย อยสลายสารตกคาง
ทางการเกษตร เพื่อแกปeญหาโรคเน าและโรคใบเหี่ยว และยกระดับสู การผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย ใหกับเกษตรกรโดยใชเ ช้ือจุ ลินทรีย�ทองถ่ินกลุ ม 
Trichoderma spp. – Bacillus subtilis ในการแกไขปeญหาโรคเน า และการ
ใชจุลินทรีย�ทองถ่ินในการย อยสลายสารเคมีกลุ มออร�กาโนคอรีน และออร�กา
โนฟอสเฟตทางการเกษตร โดยเริ่มใชต้ังแต ข้ันตอนการเตรียมแปลงถึงข้ันตอน
การขยายตนหญาหวาน พบว าอัตราการรอดของหญาหวาน เพิ่มข้ึนจาก ๕๐ 
เปอร�เซ็นต�เปMน ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“เทคโนโลยีเซ็นเซอร+สําหรับการให3นํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง” เปMนการ
พัฒนาอุปกรณ�ท่ีช วยบอกว าช วงไหนท่ีจําเปMนตองรดน้ําหรือช วงไหนไม จําเปMน 
ปรับการใหน้ําตรงกับความตองการของมันสําปะหลังมากท่ีสุด ไม มากไป ไม 
นอยไป การพัฒนาระบบวัดความช้ืนในดิน เปMนระบบท่ีมีเซ็นเซอร�วัดความช้ืน 
อุปกรณ�ส งขอมูลวัด ระบบส งขอมูลแบบไรสายดวยคล่ืนวิทยุ และแหล งจ าย
พลังงานจากแผงเซลล�แสงอาทิตย� ระบบส งขอมูลแบบไรสายท่ีใชบันทึกขอมูล
ความช้ืนดินในแปลงปลูกมันสําปะหลัง เปMนระบบท่ีส งขอมูลผ านคล่ืนวิทยุซ่ึงมี
ตนทุนถูกท่ีสุด เมื่อเทียบกับระบบส งขอมูลไรสายอ่ืนๆ 

กรมหม อนไหม 

“ระบบตรวจเพศดักแด3ไหมแบบไม/ทําลายที่มีความแม/นยําสูง” มีระบบการ
ตรวจคัดแยกแบบ Manual และแบบ Auto โดยระบบ Manual ใชเทคนิค
แสงสีขาวย าน ๔๐๐ - ๗๐๐ นาโนเมตร ส องไปยังบริเวณกนของตัวดักแด 
กลองจะทําการตรวจจับภาพลักษณะเด นบริเวณกนของดักแดซึ่งมีความ
แตกต างกันและแสดงผลภาพบนหนาจอ ผูใชจะเปMนผูตัดสินใจกดเลือกปุ�มเพศ
ของดักแด จากนั้นระบบกลไกจะทําการเข่ียตัวดักแดไปทางช องคัดแยกตัวผู-
ตัวเมีย โดยผูใชท่ีไดเรียนรูลักษณะจําเพาะแลว จะสามารถใชระบบแบบ 
Manual คัดแยกเพศดักแดไหมไดอย างถูกตองเกือบ ๑๐๐ เปอร�เซ็นต� ส วน
ระบบ Auto เครื่องจะใชแสงสีแดง ๖๓๒ นาโนเมตร ส องทะลุผ านตัวดักแด
บริเวณกนเพื่อตรวจหาต อมไคตินซึ่งเปMนลักษณะจําเพาะในเพศเมีย โดยท่ี
ดักแดไหมตัวท่ีมีต อมไคตินจะทึบแสงและตัวท่ีไม มีต อมไคตินจะโปร งแสงกว า 
กลองจะรับภาพแลวทําการประมวลผลและตัดสินใจคัดแยกเพศดักแดโดย
อัตโนมัติ โดยสามารถคัดแยกเพศไดประมาณ ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก 

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

“พิพิธภัณฑ+มีชีวิต (Living Museum)” เปMนการนําเทคโนโลยีเขาไปช วยใน
การอนุรักษ�ขอมูลใหอยู ในรูปแบบดิจิทัล มีระบบจัดเก็บ และสืบคนอย างมี
ประสิทธิภาพ ระบบแบ งเปMน ๒ ส วน คือ (๑) ส วนสําหรับผูดูแลระบบ 
(Administrator) ซึ่งผูดูแลระบบจะสามารถบริหารจัดการขอมูลและผูใชงาน
ได และ (๒) ส วนการเผยแพร ขอมูล เปMนการนําขอมูลในฐานขอมูลเผยแพร ใน
รูปแบบเว็บไซต� โดยมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวัตถุจัดแสดง 
ส งผลใหเกิดการช วยเผยแพร และสืบคนองค�ความรู และสามารถเขาถึงได
โดยง าย โดยไม ทําใหเอกสาร หรือวัตถุทางประวัติศาสตร�เกิดความเสียหาย ทํา
ให เ กิดระบบบริหารจัดการพิ พิธภัณฑ� อิ เ ล็กทรอนิกส�สภากาชาดไทย 
(museum.redcross.or.th) และเปMนแหล งขอมูลทางวิชาการช้ันปฐมภูมิ เพ่ือ
เปMนแหล งการศึกษาเรียนรูสําหรับนักประวัติศาสตร� นักโบราณคดี ใหสามารถ
นําไปวิเคราะห� และถ ายทอดขอมูลสู ชนรุ นหลัง 

สถาบันมาตรวิทยาแห งชาติ 

“เครื่อง RDS Encoder (Radio Data System Encoder)” เนคเทคพัฒนา
เครื่อง RDS Encoder สําหรับใชถ ายทอดเวลามาตรฐานไปสู ประชาชน ลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต างประเทศ ส งผลใหระบบการวัดเวลาและเครื่องมือ
มีความถูกตองแม นยําสูง มีมาตรฐานเวลาเดียวกัน ช วยใหสถาบันมาตรวิทยาฯ 
มีส วนผลักดันใหสามารถเป�ดใหบริการถ ายทอดเวลามาตรฐานผ าน FM/RDS 
เปMนท่ีแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงเวลา
มาตรฐานท่ีมีความถูกตอง สามารถนําเวลามาตรฐานน้ี มาใชในการใหบริการ 
การผลิต และอ่ืนๆ นอกจากน้ันยังเปMนการยกระดับองค�ความรูทางดาน
เทคโนโลยีทางดานเวลามาตรฐาน ทําใหเวลามาตรฐานสามารถเผยแพร เขาถึง
ประชาชนหมู มากไดโดยง าย และยังทําใหระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีใช
เวลามาเก่ียวของมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช น ระบบรถไฟฟ&า ตารางการบิน 
ระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการซ้ือขายหลักทรัพย� การควบคุมขอมูลทาง
คอมพิวเตอร� เปMนตน 



๕๙ | ส ว ท ช .  

๓.๔.๒ ถ/ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

เกษตรกรเปMนคนกลุ มใหญ ของประเทศ (รอยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต เกษตรกรส วนใหญ ยังใชความรู
หรือทักษะจากประสบการณ�ท่ีถ ายทอดสืบต อกันมา มีการนําความรู หรือเทคโนโลยีใหม ไปปรับใชนอย เน่ืองจากมี
ขอจํากัดในการเขาถึงความรู และการนําความรู และเทคโนโลยีไปปรับใชในการประกอบอาชีพ จึงทําให
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) 
ช้ีว าผลิตภาพภาคเกษตรไทยลดลงรอยละ ๐.๖ ต อป. ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉล่ียเพียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ป. ตํ่า
กว าค าเฉล่ียอาชีพอ่ืนถึงหน่ึงเท าตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเปMนแนวทางหลักในการยกระดับ
รายได และลดความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหน่ึง สวทช. จึงจัดต้ัง "สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)" เพื่อใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop 
Service) ภายใตการทํางานร วมกับหน วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตร
ดวยเทคโนโลยีและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ลดความเหล่ือมลํ้า เช่ือมโยงสู เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนํา
ผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู การใชงานจริงในพื้นที่ ผ านการถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนอย างทั่วถึง 
พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรและชุมชนใหกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเปMนแหล งความรูที่เขาถึงไดง าย
และตอบโจทย�ความตองการของเกษตรกรและชุมชน 

การถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประกอบดวย การจัดการความรูโดยการนําความรู/
เทคโนโลยีมาจัดทําเปMนส่ือ/ระบบฐานขอมูลที่เขาใจง าย การถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เพิ่มมูลค า รายได ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร ดวยการจัดฝ�กอบรม การปฎิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ดวยการ
สนับสนุนและประสานความร วมมือกับพันธมิตร ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สท. ดําเนินการจัดทํา
ชุดความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๗ ชุด ๔๔ รายการ ไดแก  โรงเรือน งา มันสําปะหลัง เมล็ดพันธุ� สารชีวภัณฑ� ชันโรง 
และการจัดการ ดิน นํ้า และปุ£ย ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน จํานวน ๘๔ ชุมชน ใน ๓๒ จังหวัด มีเกษตรกรไดรับ
ถ ายทอดองค�ความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๑,๗๗๗ คน รวมท้ังพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๔๕๓ คน ประกอบดวย 
เกษตรกรแกนนํา ๑๓๗ คน เจาหนาที่ส งเสริม/เจาหนาที่เกษตร ๓๐ คน ครู/อาจารย� ๑๖๔ คน ผูนําชุมชน ๒๙ คน 
ผูประกอบการ ๓๘ คน และภาคเอกชน ๔๓ คน โดยมีเทคโนโลยีที่นําไปถ ายทอด อาทิ 

(๑) เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข3าวโพด สวทช. โดย สท. เครือข ายภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ) ร วมกับ
เทศบาลตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จัดโครงการส งเสริมการรวมกลุ มและพัฒนาอาชีพ ใหกับ
ตัวแทนคณะกรรมการศูนย�บริการและถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังพราว เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจในตําบลวังพราว จํานวน ๓๓ ราย จัดฝ�กอบรมเชิงปฏบัติการ "การปe�นเตาชีวมวลเช้ือเพลิงซัง
ขาวโพด" เตาชีวมวลเช้ือเพลิงซังขาวโพดมีจุดเด น คือ ใชซังขาวโพดมาใชเปMนเช้ือเพลิง ซ่ึงซังขาวโพด ๑ กิโลกรัม 
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สามารถใชหุงตมไดประมาณ ๓๐ นาที มีประสิทธิภาพสูง มีควันนอยกว าและใหความรอนสูงกว าเตาฟ�นธรรมดา 
ดวยกระบวนการผลิตที่ง าย มีตนทุนในการผลิตตํ่า ชุมชนสามารถผลิตไดเอง และสามารถสรางเปMนอาชีพหรือ
รายไดเพิ่มอีกทางหน่ึง รวมทั้งยังช วยลดปeญหาหมอกควัน แกไขปeญหาเศษเหลือทิ้งของซังขาวโพด ประกอบกับ
นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลวังพราวท่ีส งเสริมและสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชน เพื่อ
ลดรายจ าย เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน โดยส งเสริมใหประชาชนปe�นเตาชีวมวลเช้ือเพลิงซังขาวโพดเพื่อใชใน
ครัวเรือน โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ� เช น ปูน ทราย แกลบ และแบบเตา เปMนตน ปeจจุบันมีครัวเรือนที่ไดเขาร วม
กิจกรรมและนําเตาชีวมวลน้ีไปใชงานจริงแลวกว า ๓๐ ครัวเรือน อยู ในพื้นที่บานแม หลง หมู ท่ี ๑ บานวังพราว หมู 
ที่ ๒ และบานสาด หมู ที่ ๓ โดยมีเป&าหมายจะดําเนินการใหครบท้ัง ๗ หมู บานในพื้นที่ตําบลวังพราว อําเภอเกาคา 
จังหวัดลําปาง 

 
(๒) การพัฒนาเกษตรกรรมด3วยวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สวทช. โดย สท. ร วมกับศูนย�

ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคใต (ศวภ.๓) และสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ�จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเทคโนโลยี ๓ เร่ือง ไดแก  “โรงเรือนพลาสติก
คัดเลือกแสง” วิทยากรโดย คุณเลอทีชา เมืองมีศรี นักวิชาการฝ�ายถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สวทช. 
“สารรักษาสภาพนํ้ายางธรรมชาติไรแอมโมเนีย (TAPs)” วิทยากรโดย คุณนันทินา มูลประสิทธ์ิ ผูช วยวิจัย
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีนํ้ายาง เอ็มเทค และ “นวัตกรมบรรจุภัณฑ�ถุงหายใจได Active pack” วิทยากรโดย  
คุณชนิต วานิกานุกุล นักวิเคราะห�หองปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก เอ็มเทค เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมตะมาลี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรเขาร วม ๓๐ คน โดยกลุ มเกษตรกรท่ีมาเขาร วมส วนใหญ 
ปลูกผักและไดรับถุง Active pack ไปทดลองใชบรรจุผักจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แต ยังขาดความรูความเขาใจในการแพ็คบรรจุทําใหผักเสีย ทางวิทยากรจึงใหความรูเก่ียวกับการบรรจุที่ถูกตอง 
ขอจํากัดและขอควรระวัง และถ ายทอดองค�ความรูเทคโนโลยีโรงเรือน และสารรักษาสภาพนํ้ายางเพิ่มเติม ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากเกษตรกร นอกจากน้ีภาคบ ายไดไปเย่ียมชมวิสาหกิจชุมชนบารอกัตฟาร�มผักไฮโดรโพนิกส� พรอม
สาธิตการบรรจุผักกับถุงหายใจได พรอมแลกเปล่ียนเรียนรูร วมกัน 
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(๓) เทคโนโลยีโรงเรือน สวทช. โดย สท. ศูนย�เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส� (ทีเมค) เนคเทค เอ็มเทค 

และบริษัท เชียงใหม ซีดส� จํากัด ร วมกันนําเทคโนโลยีโรงเรือนร วมกับการใชระบบอัจฉริยะใหนํ้าพรอมปุ£ยมาใช
ควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมต อการปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ� การใชเทคโนโลยีดังกล าวร วมกับระบบการ
จัดการที่เหมาะสมจะช วยลดความสูญเสียและความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน และทําใหผลผลิตเปMนไปตามเป&าหมาย 
โครงการน้ีมุ งหวังใหเกษตรกรนําเทคโนโลยีดานเซนเซอร�และระบบควบคุม รวมท้ังการออกแบบโรงเรือนให
เหมาะสมกับชนิดของพืช มาใชประโยชน�ในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการเพาะปลูก สรางเปMนระบบปลูกพืช
แบบเฉพาะเจาะจง โดยทีเมคไดออกแบบโรงเรือนและใชระบบเซนเซอร�ตรวจวัด (ความช้ืนในดิน ความช้ืนใน
อากาศ อุณหภูมิในโรงเรือน ปริมาณแสง) เก็บบันทึกผลสภาวะสภาพแวดลอม และแสดงผลผ านระบบอินเทอร�เน็ต 
เพื่อหาสภาวะแวดลอมที่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดน้ันๆ และนําพลาสติกคลุมโรงเรือนสูตรมัลติฟeงก�ชันนอลท่ี
พัฒนาโดยทีมวิจัยหองปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร� เอ็มเทค ที่สามารถกรองรังสียูวีที่พืชไม ไดใชประโยชน� สะทอนรังสี
ความรอน NIR ท่ีเปMนสาเหตุทําใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพิ่มข้ึน และสามารถกระจายแสงในทุกทิศทางเพื่อใหพืช
ไดรับแสงอย างสม่ําเสมอมาใชอีกดวย นอกจากน้ี สท. ไดถ ายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท เชียงใหม ซีดส� จํากัด ให
เกิดเปMนโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farming) แบบเต็มรูปแบบที่ใชเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) เปMนระบบ
ควบคุมการจัดการโรงเรือนอัตโนมัติ สําหรับการปลูกพืชและผลิตเมล็ดพันธุ� ซ่ึงบริษัทฯ ยินดีที่จะใหระบบโรงเรือน
ของตนเปMนเสมือนโชว�รูม เพื่อขยายผลเทคโนโลยีดังกล าวไปสู บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ�อ่ืนๆ นับเปMนภารกิจวิทย�เสริม
แกร งที่ใชเทคโนโลยีเปMนตัวขับเคล่ือน ลดความเส่ียงในการผลิต และสรางจุดแข็งดวยการใชเทคโนโลยี IoT ใหเกิด
ประโยชน�สูงสุด 
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๓.๔.๓ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปeจจุบันภาวะการแข งขันทางการคาในตลาดโลกที่มีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว และคู แข งสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีไดง ายข้ึน อย างไรก็ดีผูประกอบการไทยจํานวนมากยังไม สามารถเขาถึงงานวิจัยและนําองค�ความรูไป
ใชไดอย างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถการแข งขันของผูประกอบการไทยใหสามารถแข งขัน
และเติบโตอย างย่ังยืนน้ันจําเปMนอย างย่ิงท่ีภาครัฐตองพรอมที่จะเขาช วยเหลือในดานเทคโนโลยี การเช่ือมโยง
ระหว างองค�ความรู การถ ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความตองการของผูประกอบการ กระตุนใหภาคเอกชน
ลงทุนดานงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
(Innovation and Technology Assistance Program) เปMนกลไกหน่ึงท่ี สวทช. สรางข้ึนเพื่อทําหนา ท่ี
ช วยเหลือ SMEs โดยเปMนคนกลางท่ีช วยบริหารโครงการ และประสานระหว างองค�ความรูจากนักวิจัยไปสู 
ผูประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ ศักยภาพ และสามารถนําองค�ความรูน้ันไปใชประโยชน�ไดจริงในเชิง
พาณิชย� ดังรูปท่ี ๘ 

 

 
 

รูปที่ ๘ ITAP ช/วยผู3ประกอบการได3อย/างไร 
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ITAP ไดรับความร วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันต างๆ เขาร วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข าย เพื่อ
ใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข าย จํานวน ๑๙ เครือข าย ๑ พันธมิตร และมีท่ี
ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๗ คน การใหบริการของ ITAP 
ประกอบดวย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปeญหา
ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ�กอบรมและสัมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต างประเทศ และบริการจับคู เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก  การ
สนับสนุนค าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปeญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค าใชจ าย
ในการดําเนินโครงการบางส วน ท้ังน้ีจากผลการประเมินของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในป. ๒๕๕๙ (กรณีคิด
ผลประโยชน� ๑ ป.) พบว าการดําเนินงานของ ITAP จากการลงทุนของภาคเอกชน ๑ บาท ก อใหเกิดผลกระทบ 
๗.๖๔ บาท ท่ีการลงทุนภาครัฐ : เอกชน คิดเปMนสัดส วนประมาณ ๒๐ : ๘๐ 

ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs 
อย างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๗๒๑ โครงการ คิดเปMนมูลค าโครงการ ๔๒๗.๘๐ ลานบาท และคิด
เปMนสัดส วนการลงทุนภาคเอกชนต อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส วนใหญ เปMนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
(รอยละ ๔๔) และมาตรฐาน (รอยละ ๒๑) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเปMนอุตสาหกรรมท่ี ITAP ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๓๘) ลําดับถัดไปเปMนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๓) และอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง (รอยละ ๙) โดยพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๖๒๘ โครงการ มี
จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง จํานวน ๑๕๖ ผลิตภัณฑ� มีตัวอย างผลงานและกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) ผลิตภัณฑ+ผักอัดเม็ด บริษัท เชียงใหม ไบโอเวกก้ี จํากัด ผูผลิตผักผลไมอบแหง บริษัทฯ มีความ
ตองการที่จะต อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมีความหลากหลายมากข้ึน และเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาที่รัก
สุขภาพ ตลอดจนตองการใหบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบตามหลักมาตรฐานสากล จึงเปMนท่ีมาของโจทย�วิจัยจาก
บริษัทฯ สู  โปรแกรม ITAP โดยโปรแกรม ITAP สํานักงานเครือข ายภาคเหนือ ใหการสนับสนุนผูเช่ียวชาญใน
โครงการวิจัยและพัฒนาแก บริษัทฯ ประกอบดวย ๔ โครงการ ไดแก  (๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ� Veggie 
Energy & Nutrition Bar เปMนการพัฒนาผลิตภัณฑ�โดยใชผักอบแหงเปMนวัตถุดิบ จนไดเปMนตนแบบผลิตภัณฑ� 
Veggie Energy & Nutrition ที่เปMนแหล งของพลังงาน มีใยอาหารสูง และเสริมคุณค าทางโภชนาการ (๒) โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ� Fruit Veggie Gummy Vit.C Plus เปMนการพัฒนาผลิตภัณฑ�โดยใชผักอบแหงเปMนวัตถุดิบ จนได
เปMนตนแบบผลิตภัณฑ� Fruit Veggie Gummy Plus Vit.C ที่มีความสะดวกในการบริโภค ใชนํ้าผลไมและผักผง
เปMนส วนประกอบ และเปMนแหล งของไวตามินซี ซึ่งท้ังสองโครงการนับเปMนการต อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมี
ความหลากหลายมากข้ึน เพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาท่ีรักสุขภาพ (๓) โครงการจัดทําระบบ GMP/HACCP โปรแกรม 
ITAP ไดใหความช วยเหลือในการพัฒนาระบบการผลิตใหไดตามหลัก GMP/HACCP เพื่อมีระบบควบคุมการผลิต
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ใหมีคุณภาพความปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล สรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาได สามารถขยายโอกาสและ
ช องทางการตลาดไดเพิ่มมากข้ึน และ (๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารก่ึงสําเร็จรูปใหพลังงานตํ่า ท่ีอุดมดวย
สารสําคัญจากผักสามสีอบแหง เพื่อสรางความแตกต างและสามารถเพิ่มมูลค าในการใชพืชผักอบแหงเปMนส วนผสม
ในผลิตภัณฑ�อาหารควบคุมนํ้าหนัก ไดสูตรอาหารก่ึงสําเร็จรูปพรอมบริโภค จํานวน ๑ สูตร ซึ่งมีส วนประกอบจาก
ผักอบแหงสามสี 

 
 

(๒) เคร่ืองรดน้ําอัตโนมัติ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม  จํากัด ดําเนินงานเก่ียวกับฟาร�มผลิตผักสลัด 
ออร�แกนิค และธุรกิจเก่ียวกับจําหน ายอาหารและเครื่องด่ืม ประสบปeญหาดวยนํ้าและอุณหภูมิมีความสําคัญต อการ
เติบโตของตนอ อนสลัดออร�แกนิคในช วง ๑๕ วันแรกเปMนอย างมาก เดิมทีฟาร�มจะใชคนเดินรดนํ้าโดยสายยาง ทํา
ใหเกิดความผิดพลาด ส้ินเปลืองแรงงาน และรดไดไม ท่ัวถึงไม สม่ําเสมอ บางแห งมากไปหรือนอยไป ทําใหการ
เติบโตนอยไม สมบูรณ� บริษัทฯ จึงตองการเครื่องรดนํ้าที่สามารถควบคุมการเคล่ือนที่ของหัวรดนํ้าไดอย างสมํ่าเสมอ 
และสามารถกําหนดช วงเวลารดนํ้าไดตามความตองการใหตรงตามชนิดของพืชท่ีปลูก เพื่อใหไดผลผลิตท่ีดีข้ึน และ
เพิ่มศักยภาพการแข งขันในตลาด โปรแกรม ITAP จึงใหการสนับสนุนผูเช่ียวชาญในโครงการวิจัยและพัฒนาแก 
บริษัทฯ พัฒนาตนแบบเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติที่ใชรดนํ้าในแปลงปลูกพืชขนาดเล็ก ท่ีทํางานไดทั้งโหมด manual 
และต้ังเวลาแบบอัตโนมัติ รดนํ้าได ๔ ครั้งต อวัน สามารถควบคุมการรดนํ้าในแปลงปลูกใหเหมาะสมกับผักแต ละ
ชนิด ลดแรงงานคน ลดตนทุน รวมทั้งสามารถนําไปต อยอดกับแปลงผักขนาดใหญ ได 
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(๓) แอปพลิเคชันสําหรับใช3งานกับการประกันภัยรถยนต+ บริษัท สมาร�ท โปรโมช่ัน จํากัด เปMนผู
ใหบริการดานใหคําปรึกษาธุรกิจดานบริหารจัดการต างๆ ซ่ึงไดรับโจทย�จากลูกคาท่ีเปMนบริษัทประกันภัยท่ีตองการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “Thaivivat Application” ท่ีมีการเป�ด-ป�ดโดยอัตโนมัติ เพื่อเปMนผลิตภัณฑ�ใหม ออกสู 
ตลาด โปรแกรม ITAP จึงใหการสนับสนุนผูเช่ียวชาญในโครงการวิจัยและพัฒนาแก บริษัทฯ ไดแก  ดร.เฉลิมพล 
สายประเสริฐ นักวิจัยหน วยวิจัยสารสนเทศการส่ือสารและการคํานวณ เนคเทค เพื่อใหคําปรึกษาและพัฒนาแอป
พลิเคชันสําหรับใชงานกับการประกันภัยรถยนต� โดยการนําระบบ Bluetooth Low Energy เขามาใชงานเพื่อ
เป�ด-ป�ด ประกันโดยอัตโนมัติ และพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท�เพื่อความสะดวกใหกับผูใชบริการประกันภัยใน
การตรวจสภาพรถ และวิเคราะห�ขอมูลการใชงานประกันภัยเพื่อจัดกลุ มใหมีความเสถียรเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

 
 

(๔) การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการผลิตหมูกระจก รานอินเตอร�หมูกระจก ประกอบกิจการ
ผลิตหมูกระจก ไดรับการสนับสนุนภายใตโปรแกรม ITAP เพื่อวางผังโรงงานใหม ใหเหมาะสมกับข้ันตอนการทํางาน 
เน่ืองจากสถานท่ีเดิมมีพื้นท่ีคับแคบอีกท้ังอยู ใกลกับแหล งชุมชนส งผลใหเกิดมลภาวะดานกล่ินและควันในพื้นท่ี
ใกลเคียงกับโรงงาน ปeจจุบันโรงงานอินเตอร�หมูกระจกไดสรางโรงงานใหม แต ยังไม เสร็จสมบูรณ�บนพื้น ๓ ไร  และ
อยู ห างจากแหล งชุมชน จากการใหคําปรึกษาและออกแบบผังโรงงานและระบบจากโปรแกรม ITAP ทําใหโรงงานมี
แบบผังกระบวนการผลิตที่เปMนมาตรฐาน ใชพื้นท่ีอย างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน ส งผลให
กําลังการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ ๓๓ จากเดิม ๕๐๐ กิโลกรัมต อวันเปMน ๗๐๐ กิโลกรัมต อวัน รวมทั้งมีระบบฮูดดูดควัน
ที่ไดมาตรฐานทํางานไดอย างมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดมลภาวะดานกล่ินและควันลดลง และทําใหสถานที่ทํางาน
ปลอดภัยข้ึน 

 

 

 



๖๖ | ส ว ท ช .  

(๕) ITAP จับมือมหาวิทยาลัยพะเยา สร3างเครือข/ายแห/งใหม/ ต้ังเปVาเสริมแกร/ง SMEs เขตภาคเหนือ 
แข/งขันย่ังยืนได3ด3วยนวัตกรรม สวทช. โดย ITAP ลงนามความร วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดําเนินการ 
“เครือข าย ITAP มหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มุ งสนับสนุนผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ
ในเขตภาคเหนือ ต้ังเป&าไม นอยกว า ๑๕ รายต อป. นับเปMนเครือข ายโปรแกรม ITAP แห งท่ี ๑๙ ในระดับภูมิภาค 
เสริมแกร งการใหบริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงเกิดนวัตกรรม
ใหม ที่จะขับเคล่ือนให SMEs มีศักยภาพแข งขันต อได โดยความร วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการนํากลไก 
ITAP ไปใชในการสนับสนุน SMEs ใหเขาถึงผูเช่ียวชาญท่ีพรอมสนับสนุนแกไขปeญหาและทําวิจัยและพัฒนา 
ครอบคลุมหลากหลายสาขา และสามารถเขาถึงเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไดมากข้ึน จะส งผลใหมี SME ท่ี
สามารถแกไขปeญหาและวิจัยพัฒนาเพิ่มมากข้ึน และเกิดนวัตกรรมใหม ที่จะขับเคล่ือนใหมีศักยภาพแข งขันต อได 
ซึ่งคาดหวังว าความร วมมือตลอด ๓ ป.น้ีจะเกิดประโยชน�ต อการพัฒนา SMEs โดยรวมของประเทศต อไป 

 
 

๓.๔.๔ สนับสนุนและบ/มเพาะผู3ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช วยเหลือผูประกอบการดานเทคโนโลยี ต้ังแต เริ่มตนกิจการ จนสามารถดําเนิน
กิจการไดอย างประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทําให
ผูประกอบการสามารถมีแนวคิดสรางสรรค�ผลงานใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด มีโอกาสนําผลงาน
ออกสู เชิงพาณิชย�ผ านกิจกรรมการจับคู ธุกิจ ร วมงานแสดงผลงานต างๆ และเพิ่มโอกาสสรางความเช่ือม่ันดวยการ
พาไปประกวดในเวทีต างๆ ท้ังในและต างประเทศ รวมท้ังการบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทําให
ผูประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจท่ีนําไปดําเนินการไดจริงไปสู เป&าหมายท่ีกําหนดไว เกิดการพัฒนาธุรกิจอัน
ก อใหเกิดการเติบโตของรายได การจางพนักงานเพิ่ม การไดลูกคาเพิ่ม และเกิดการร วมทุน นําไปสู การเปMนเจาของ
ธุรกิจที่ เขมแข็งอย างมี คุณภาพและย่ัง ยืน เปMนรากฐานที่ สําคัญต อระบบเศรษฐกิจของประเทศต อไป  
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ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบ มเพาะผูประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี ผ านโครงการต างๆ อาทิ 

(๑) โครงการเถ3าแก/น3อยเทคโนโลยี (Young Technopreneur) รุ/นที่ ๗ ประจําป� ๒๕๖๑ สวทช. โดย
ศูนย�บ มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย (ซอฟต�แวร�พาร�ค) และบริษัทสามารถ
คอปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี ซ่ึงจัดต อเน่ืองมาเปMนป.ที่ ๗ เพื่อสราง
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ นใหม  โดยการต อยอดความคิดใหกับผลงานที่มีความพรอม มีแนวทางความเปMนไป
ไดทางการตลาด เพื่อผลักดันสู ธุรกิจที่จับตองไดและเปMนรูปธรรม เฟ&นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรม
ตนแบบ” หรือผูที่มีไอเดียและผลงานโดดเด น ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล Samart Innovation Award 
2018 ชิงเงินรางวัลกว า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักพัฒนารุ นใหม ต อไป ปeจจุบันอยู ระหว าง
คัดเลือกผูเขาสมัคร ทั้งน้ี มีผูเขาสมัครท้ังส้ิน ๑๕๐ โครงการ ผ านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องตน ๖๔ โครงการ 
โดยผูผ านการคัดเลือกจะเขาสู กระบวนการปฐมนิเทศน� และอบรมพื้นฐานธุรกิจต อไป 

(๒) โครงการสร3างและพัฒนาผู3ประกอบการใหม/เชิงสร3างสรรค+และนวัตกรรม (NEC) ป� ๒๕๖๑ สวทช. 
โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับกรมส งเสริมอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เชิง
สรางสรรค�และนวัตกรรม (NEC) เฟ&นหาผูสนใจท่ีมีไอเดียในการสรางสรรค�ผลงานและผลิตภัณฑ�ดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ไอที ซอฟต�แวร� และเทคโนโลยีอ่ืนๆ อาทิ clean technology และ food technology ไม ว าจะเปMนผูท่ี
กําลังเริ่มตนธุรกิจหรือตองการต อยอดธุรกิจของตนใหเติบโตอย างย่ังยืน เพื่อพัฒนาทักษะและองค�ความรูในการ
สรางโมเดลการวางแผนธุรกิจจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรูพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พรอมผลักดันการเช่ือมโยง
ช องทางการตลาดและแหล งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ท่ีหลากหลายทั้งในและต างประเทศ ผู
ไดรับการพิจารณาเขาอบรมในโครงการฯ จะไดรับการสนับสนุนอย างต อเน่ืองและสิทธิประโยชน�ต างๆ มากมาย
จาก สวทช. ปeจจุบันมีผูผ านการคัดเลือกใหเขาร วมโครงการฯ ๒๘ ราย ซึ่งจัดปฐมนิเทศน�โครงการฯ ไปเมื่อวันท่ี 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค โดยผูผ านการคัดเลือกจะเขาสู กระบวนการอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินธุรกิจต อไป 

(๓) โครงการบ/มเพาะธุรกิจซอฟต+แวร+/ไอที (SUCCESS) ประจําป� ๒๕๖๑ เปMนโครงการที่ปรับปรุงมา
จากโครงการ Incubation ที่จัดต อเน่ืองมา ๑๖ ป. มุ งเนนการสรางโอกาส วางรากฐานธุรกิจที่ย่ังย่ืน สําหรับ
ผูบริหารกิจการ ผูประกอบกิจการซอฟต�แวร�และไอทีทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital 
content, IT Consultant, IT Services, E-leaning, Game, Web ฯลฯ ท่ีตองการเตรียมสรางรากฐานใหองค�กร
ธุรกิจใหพรอมต อการเปล่ียนแปลง และตองการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต อยอดความสําเร็จ และเรียน
ลัดจากประสบการณ�ของผูท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจแลว ภายใตแนวคิด "แข็งแกร งไดอย างย่ังยืน แบ งกันรวย 
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ช วยกันโต พรอมกับการรับโอกาสดีๆ ในชีวิต" ปeจจุบันอยู ระหว างการวางแผนกิจกรรมในโครงการฯ โดยป. ๒๕๖๑ 
ผูประกอบการที่เขาร วมโครงการฯ จะไดรับสิทธ์ิ 5C Access ไดแก  Customer – กิจกรรมต างๆ เพื่อหาลูกคา 
Coaching – โอกาสในการเขาพบที่ปรึกษาดานต างๆ Chance – โอกาสในการพบนักลงทุน และประกวด Capital 
– ใหทุนเขาร วม Exhibition ในต างประเทศ และ Community – CEO Talk และ CSR ซึ่งโครงการฯ จะเป�ดรับ
สมัครและคัดเลือกผูสนใจเขาร วมโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคมน้ี 

(๔) โครงการเร/งการเติบโตของผู3ประกอบดารเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) 
สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ดําเนินโครงการเร งการเติบโตของผูประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Accelerate) ประจําป. ๒๕๖๐ เพื่อเร งการเติบโตทางธุรกิจอย างกาวกระโดด โดยเสริมสรางศักยภาพของ
ผูประกอบการเทคโนโลยีดานนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค าสูง รวมถึงสรางแพลตฟอร�มเครือข ายความร วมมือ การ
เขาถึงผูเช่ียวชาญ เพิ่มขีดความสามารถการแข งขันดานการตลาด และโอกาสขยายธุรกิจ โดยเป�ดรับสมัครและ
คัดเลือกผูประกอบการเขาร วมโครงการฯ ไปเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซี่งมีผูผ านการคัดเลือกเขาร วมโครงการฯ 
๑๕ ราย ผูผ านการคัดเลือกจะไดรับการวินิจฉัยธุรกิจ ตลอดจนไดรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญแบบตัวต อตัว การ
ออกตลาดในรูปแบบการออกบูทนิทรรศการอาหารทั้งในและต างประเทศ โดย สวทช.ใหการสนับสนุน
ผูประกอบการท่ีเขาร วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนรูปแบบ matching fund (กองทุนร วมลงทุน) ดาน
การเงินไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าใชจ ายที่เกิดข้ึนจริง ในวงเงินไม เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท มีระยะเวลาการสนับสนุนไม 
เกิน ๘ เดือน ปeจจุบันผูเขาร วมโครงการฯ ท้ัง ๑๕ ราย อยู ระหว างการพบท่ีปรึกษาดานธุรกิจ ซึ่งจะมีการติดตาม
และสรุปผลการดําเนินงานในช วงเดือนพฤษภาคมน้ี 

(๕) โครงการสร3างผู3ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม/ (Startup Voucher) ประจําป� 
๒๕๖๑ สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับสํานักงานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) 
ดําเนินโครงการ Startup Voucher ต อเน่ืองเปMนป.ท่ี ๓ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดานการดําเนินธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนดานการเงินใหผูประกอบการสามารถสรางโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน
และต างประเทศ เร งเพิ่มรายได และขยายธุรกิจใหเติบโต โดยสนับสนุนเงินทุนดานการตลาด จํานวน ๘๐ ราย ใน
อัตรารอยละ ๗๕ ของมูลค าโครงการ (ค าใชจ ายท่ีเกิดข้ึนจริงก อนภาษีมูลค าเพิ่ม) แต ไม เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต อ
โครงการต อราย ปeจจุบันอยู ระหว างสัมภาษณ�และคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเขาร วมโครงการฯ ซึ่งมีจํานวนใบสมัครท่ี
ผ านคุณสมบัติเบื้องตน ๑๐๕ ราย 
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๓.๔.๕ สนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือทําวิจัยและพัฒนา 

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

นับแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) มีโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๕๕๑ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
จํานวน ๓๐๖ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๕๑๗.๙๙ ลานบาท (แบ งเปMน สวทช. ๓,๐๔๑.๗๘ ลานบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๔๗๖.๒๑ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๓๐๔.๔๒ ลานบาท ดังตารางที่ ๖ โดยจํานวนเงิน
ใหกูในส วนของ สวทช. น้ันไดมีการเบิกจ ายแลว ๒,๓๕๙.๐๔ ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินกูแลว ๑,๙๐๐.๓๓ 
ลานบาท โดยยังมีลูกหน้ีคงคาง ๓๑๙.๖๘ ลานบาท 

ตัวอย างผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ไดแก  บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จํากัด ดําเนินกิจการ
ผลิต จัดจําหน าย และส งออกยางลอตันสําหรับรถโฟร�คลิฟท�และงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติ
สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูดอกเบ้ียตํ่า สวทช. จํานวน ๒๐.๘๐ ลานบาท  
ในโครงการ “การพัฒนายางคอมพาวด�สําหรับยางลอตันไม ทิ้งรอยขนาดใหญ โดยใชเทคนิคการเสริมแรงดวยซิลิกา 
และการพัฒนากระบวนการผลิตยางคอมพาวด�ในระดับอุตสาหกรรม” ปeจจุบันโครงการสําเร็จเรียบรอยแลว โดย
ผลการดําเนินงานเปMนที่หนาพอใจ คือ (๑) สามารถพัฒนายางคอมพาวด�ได ๓ สูตร คือ ยางขอบกระทะสีดํา (base) 
ยางช้ันกลางสีขาว (cushion) และดอกยางสีขาว (tread) ที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่เหมาะสมสําหรับใชใน
การผลิตยางลอตันไม ท้ิงรอยขนาด ๑๔.๐๐-๒๔ และ ๑๔.๐๐-๒๕ (๒) สามารถผลิตยางลอตันไม ท้ิงรอย ที่ผลิตได
จากยางคอมพาวด�ขนาด ๗.๐๐-๑๒ ซ่ึงเปMนขนาดท่ีสามารถทดสอบไดในระดับหองปฏิบัติการดวยเคร่ือง Drum 
Test โดยทําการเปรียบเทียบกับฐานขอมูลสมรรถนะดานความทนทานกับยางลอตันคุณภาพสูงย่ีหอต างๆ (๓) ได
องค�ความรูและนําผลงานท่ีไดจากงานวิจัยในระดับหองปฏิบัติการนําไปต อยอด สามารถผลิตยางลอตันไม ทิ้งรอยท่ี
มีขนาดใหญ  ๑๔.๐๐-๒๔ ในระดับอุตสาหกรรมได และ (๔) สามารถพัฒนากระบวนการผลิตยางคอมพาวด�ที่มี
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ส วนผสมของซิลิกา โดยใชเครื่องผสมยางคอมพาวด�ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิไดในระดับอุตสาหกรรม โดยในป. 
๒๕๖๐ (เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) บริษัทฯ มียอดขายจากผลิตภัณฑ�ยางคอมพาวด�สําหรับยางลอตันไม ท้ิงรอย
ขนาดใหญ โดยใชเทคนิคการเสริมแรงดวยซิลิกา และผลิตภัณฑ�จากการพัฒนากระบวนการผลิตยางคอมพาวด�ใน
ระดับอุตสาหกรรมจากการพัฒนาตามโครงการ ๑๖๐.๘๐ ลานบาท 

ตารางที่ ๖ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชนใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จําแนกตามป�งบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ป�งบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล3านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล3านบาท) 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 

ไตรมาสที ่๒/๒๕๖๑ ๔ ๕๐.๔๔ ๒๕.๒๒ ๗๕.๖๖ ๑๓๔.๙๖ 

รวม ๓๐๖ ๓,๐๔๑.๗๘ ๑,๔๗๖.๒๑ ๔,๕๑๗.๙๙ ๘,๓๐๔.๔๒ 
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๓.๔.๖ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ลงทุนในบริษัทร วมทุน รวมทั้งส้ิน ๔ บริษัท สามารถ
สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร วมทุนดังตารางที่ ๗ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร วมทุนท้ัง ๔ บริษัท 
ไดรับการอนุมัติวงเงินร วมทุนจาก สวทช. ท้ังส้ิน ๒๔๖.๖๐ ลานบาท เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท และยังมี
เงินลงทุนผูกพันรอจ าย ๑๙.๕๐ ลานบาท ในส วนของผลการดําเนินงานของบริษัทร วมทุนทั้ง ๔ บริษัทท่ีปรากฏใน
ตารางที่ ๘ เปMนผลการดําเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทป. ๒๕๕๙ โดยทั้ง ๔ บริษัทมีกําไรสุทธิ ดังน้ี (๑) บริษัท 
อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) มีกําไรสุทธิ ๘๔.๓๗ ลานบาท (๒) บริษัท เทรดสยาม จํากัด (TS) 
มีกําไรสุทธิ ๑๒.๗๙ ลานบาท (๓) บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) มีกําไรสุทธิ ๑.๙๔ ลานบาท และ  
(๔) บริษัท เลิร�นเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๑๑ ลานบาท ทั้งน้ีสําหรับรายงานผลการดําเนินงานป. ๒๕๖๐ อยู 
ระหว างรองบการเงินของบริษัท 

ตารางที่ ๗ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร/วมทุน 

ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล3ว/๑ 
(ล3านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล3านบาท) 

สัดส/วน 
การถือหุ3น 

(%) 

ผลประโยชน+ด3านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปRจจุบัน 

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

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เปMนเงิน

สดที่ 
สวทช.จ าย

จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลานบาท 
ส วนที่

เหลือได
จากแปลง
เงินปeนผล
มาเพ่ิมทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส งเสริมและตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชนในการใช
งานอินเทอร�เน็ตในเชิงพาณิชย� 
๒ . กระตุนภาคเอกชนให มีการ
ล ง ทุ น ใ น กา ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
วิศวกรรม เพ่ือสรางศักยภาพและ
เก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
๓. เอื้ ออํ านวยต อการวิจัยและ
พัฒนา เ ก่ี ยว กั บ  Big Data แ ละ 
Data Analytics ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

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

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทําใหการแลกเปล่ียนขอมูล 
EDI/ebXML เปMนระบบของการ
รับส งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย างย่ิงสําหรับ
การคาระหว างประเทศ ซ่ึงนอกจาก
จะมีความรวดเ ร็ว ถูกตองแลว  
ยังสามารถช วยลดตนทุนได 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของรัฐที่เก่ียวของกับการคาระหว าง

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล3ว/๑ 
(ล3านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล3านบาท) 

สัดส/วน 
การถือหุ3น 

(%) 

ผลประโยชน+ด3านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปRจจุบัน 

ประ เทศ  ทํ า ให ล งทุ นน อ ยแต 
สามารถใหบริการที่มีความสะดวก 
คล องตัวเช นเดียวกับภาคเอกชน 
๓ .  ส ง เ ส ริ มกา ร ใช เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศในประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย�และ
อาหารสัตว�หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เปMนโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เปMนแห งแรก 
๒. เปMนโครงการนําร องซ่ึงจะนําไป
ประ ยุกต� สู การวิจั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่นๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT ใหบริการทางการศึกษา 
การฝ�กอบรม และการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน�แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) โดย
ใหบริการ e-Learning 
และระบบทีเ่ก่ียวของ
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) และใหเช า
ใชบริการ 
(Application Service 
Provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

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

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ไดรับ
อนุมัติ
จาก 

กวทช. ให
ถอนการ
ลงทุน

ภายใน ๓ 
ป.) 

รวม  
 

๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐ 
   

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เปMนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)  
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ตารางที่ ๘ สถานการณ+ลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร/วมทุน 

 
หมายเหตุ: รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินนําเสนอ ณ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนือ่งจากอยู ระหว างรองบการเงินป. ๒๕๖๐ ของบริษัท 

 (หน�วย: ล
านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร�วมทุน INET TS MICRO LT
ข
อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล
ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
สัดส�วนการเรียกชําระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร�วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ�าย - ๑๙.๕๐ - -
จํานวนเงินลงทุนที่ สวทช. ชําระค�าหุ
นแล
ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
สัดส�วนการถือหุ
นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐%

(หน�วย: ล
านบาท)
ผลการดําเนินงาน INET TS MICRO LT 
รอบบัญชีของบริษทัป) ๒๕๕๙ ต้ังแต� ๑ ม.ค.๕๙ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙

รายได
จากการขายและบริการ ๘๕๗.๕๑ ๔๙.๐๕ ๑๘๙.๐๙ ๑๓.๐๐
ต
นทุนขาย ๖๖๑.๐๒ ๒๖.๐๑ ๑๗๙.๓๒ ๖.๔๓

กําไรข้ันต
น ๑๙๖.๔๙ ๒๓.๐๔ ๙.๗๗ ๖.๕๗
ค�าใช
จ�ายในการขายและบริหาร ๒๒๙.๕๙ ๘.๐๙ ๘.๑๔ ๖.๔๓
กําไร (ขาดทุน) ก�อนดอกเบี้ยและภาษี ๑๓๐.๐๔ ๑๖.๐๕ ๒.๒๖ ๐.๑๖
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ๘๔.๓๗ ๑๒.๗๙ ๑.๙๔ ๐.๑๑

(หน�วย: ล
านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙  ๓๑ ธ.ค.๕๙

ทรัพย=สินรวม ๒,๕๘๘.๗๒ ๗๓.๒๐ ๑๑๕.๐๒ ๑๐.๘๑
หน้ีสินรวม ๑,๒๓๖.๑๕ ๗.๘๑ ๒๖.๐๖ ๖.๕๙
กําไร (ขาดทุน) สะสม ๘๓.๗๗ ๑๕.๓๙ (๑๑.๐๔) ๐.๒๒
ส�วนของผู
ถือหุ
น (Equity) ๑,๓๕๒.๕๗ ๖๕.๓๙ ๘๘.๙๖ ๔.๒๒

ความสามารถในการทํากําไร INET TS MICRO LT

อัตรากําไรข้ันต
น (Gross Profit Margin) ๒๒.๙๑% ๔๖.๙๗% ๕.๑๗% ๕๐.๕๔%
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๙.๘๔% ๒๖.๐๘% ๑.๐๓% ๐.๘๕%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย= (ROA) ๓.๒๖% ๑๗.๔๗% ๑.๖๙% ๑.๐๒%
อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู
ถือหุ
น (ROE) ๖.๒๔% ๑๙.๕๖% ๒.๑๘% ๒.๖๑%
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๓.๕ ผลการดําเนินงานด3านการพัฒนากําลังคนด3านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปMนปeจจัยพื้นฐานสําคัญประการหน่ึงสําหรับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีไดอย างเต็มท่ี จําเปMนตองมีกําลังคนอย างพอเพียง และไดรับการพัฒนาอย างต อเน่ือง ดังน้ันแผนกลยุทธ� 

สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) กลไกการพัฒนากําลังคนดาน วทน. ของ สวทช. จึงเนนการจัดหลักสูตรเพื่อ

ส งเสริมใหเกิดการผลิตกําลังคนรุ นใหม ท่ีตอบสนองต ออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู 

บุคลากรวิจัยรุ นใหม  เพื่อต อยอดงานวิจัยที่ สวทช. มีอยู เดิมและเทคโนโลยีใหม  โดยใหทุนท่ีสอดคลองกับประเด็น

มุ งเนน สรางความร วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคน และนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อส งเสริมการเรียนรู

และสรางสรรค�นวัตกรรม ตลอดจนใช "บานวิทยาศาสตร�สิรินธร" เปMนศูนย�กลางการพัฒนา มุ งเนนการสรางและ

พัฒนากําลังคน ส งเสริมการเรียนรู และสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีกลุ มเป&าหมายต้ังแต  

เด็ก เยาวชน นักศึกษา ครู ผูปกครอง บุคลากรวิจัย และกําลังแรงงานในภาคการผลิตและบริการ โดยมีการ

ดําเนินการต างๆ ดังน้ี 

๓.๕.๑ การพัฒนากําลังคนและเยาวชนด3านวิทยาศาสตร+ 

การสร3างและพัฒนาบัณฑิตวิจัย/นักวิจัยอาชีพ สวทช. สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสรางความรูและ

นวัตกรรมใหกับประเทศ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเขากับการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการ

สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการทําวิจัยในการยกระดับการพัฒนาและสรางบุคลากรวิจัย ณ ไตรมาสที่ ๒ 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม -ต อเน่ือง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวนทั้งส้ิน ๘๓๖ คน (รูปที่ ๙) ผ าน

โครงการต างๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสราง

ปeญญาวิทย� ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีข้ันสูงแห งประเทศไทยและ

สถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว (TAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม และโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) ในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหความสําคัญต อ

การผลักดันการดําเนินงานตามประเด็นมุ งเนน ในบริบทของการพัฒนากําลังคนดาน ว และ ท โครงการ TGIST 

และ STEM จึงประชาสัมพันธ�และสนับสนุนใหนักศึกษาทุนทําหัวของานวิจัยที่ตอบโจทย� ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  

อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิง
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ชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน รวมท้ัง 3 Integrated Technology Platform ไดแก  Sensor, High-

Performance Computing & Data Analytics และ Bio-based materials ร วมกับนักวิจัย สวทช. นอกจากน้ี 

สวทช. ยังสนับสนุนนักศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยที่ไม ใช พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. 

ท้ังในและต างประเทศ เขาร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติ ๒๒๖ คน เปMนนักศึกษาร วมวิจัย ๓๓ คน 

ผูช วยปฏิบัติงานวิจัย ๑๕๑ คน และนักวิจัยร วมวิจัย ๔๒ คน 

 

รูปที่ ๙ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษาผ/านโครงการต/างๆ 

ภายใตการสนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัย และการทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะทาง

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานต างๆ ใหกับเยาวชนที่ผ านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระยะยาว เยาวชนไดสรางสรรค�ผลงาน อาทิ 

• นายวเรศ จันทร+เจริญ (เยาวชน JSTP รุ/นที่ ๙) นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนาโก

ยา ประเทศญ่ีปุ�น เขาร วมการประกวดแนวความคิดสรางสรรค�ดานการสํารวจอวกาศในอนาคต

ของโลก ในหัวขอกิจกรรมในอนาคตของมนุษยชาติบนดวงจันทร� ดาวอังคาร หรือดาวเคราะห� ใน

งานประชุมการสํารวจอวกาศนานาชาติสําหรับคนรุ นใหม ที่มีศักยภาพ (Young Professionals – 

International Space Exploration Forum) ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ�นจัดข้ึน เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� 

๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น โดยไดรับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอไอเดียเรื่อง "การยาย

ขยะอวกาศท่ีโคจรรอบโลก เพื่อทําเปMนวัตถุดิบสรางส่ิงก อสรางบนดวงจันทร�" 

JSTP

89 คน
YSTP 

31 คน

TGIST

252 คน

TAIST 

200 คน

NUI-RC

20 คน

STEM

218 คน

FEPs

26 คน
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• นายญาณภัทร นิคมรักษ+ (เยาวชน JSTP รุ/นที่ ๑๙) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ไดรับคัดเลือกโดยสถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส งเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สทวท.) ใหเปMนตัวแทนนักเรียนไทยเขาร วมประชุมนานาชาติ

นักวิทยาศาสตร�รุ นเยาว� คร้ังที่ ๒๕ (International Conference of Young Scientists: ICYS) 

สาขาคอมพิวเตอร�/วิศวกรรมศาสตร� ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร�เบีย ระหว างวันที่ ๑๘ - 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

นอกจากน้ี สวทช. ยังลงนามความร วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว (Tokyo Institute of 

Technology) ประเทศญ่ีปุ�น เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อจัดต้ังสํานักงานโตเกียวเทคประจําประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ข้ึนครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย

ในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ โดย สวทช. ร วมกับโตเกียวเทคดําเนินโครงการ TAIST-Tokyo Tech มาอย าง

ต อเน่ืองเปMนป.ท่ี ๑๑ ซึ่งเปMนโครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยระดับโลก ประกอบดวย

หลักสูตรเฉพาะทาง ๓ สาขาวิชา ไดแก  วิศวกรรมยานยนต� เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

ระบบสมองกลฝeงตัว และวิศวกรรมส่ิงแวดลอมข้ันสูงและย่ังยืน ท่ีตอบสนองความตองการของ

อุตสาหกรรมและองค�กรวิจัยต างๆ ไดอย างแทจริง ในป. ๒๕๖๑ สวทช. และโตเกียวเทคมีการขยายความ

ร วมมือเพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการสรางบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน ดวยการส งเสริม

ใหเกิดการวิจัยร วมกันระหว างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย กับบริษัทต างชาติ และสถาบันวิจัยต างๆ 

เพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการจัดต้ัง Tokyo Tech ANNEX เพื่อเร งใหเกิดการวิจัยระหว างภาคอุตสาหกรรมช้ัน

นําและสถาบันการศึกษา เพื่อเปMนศูนย�กลางในการพัฒนาทางการศึกษาและการวิจัยร วมกัน 
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การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยส งเสริมใหเยาวชนมีความรูความสามารถ และเกิดความสนใจ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีผ านกิจกรรมวิชาการและค าย จํานวน ๔๑ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเขาร วม ๓,๒๗๕ คน 
มีตัวอย างกิจกรรม อาทิ 

• STEAM Kindergarten Summer Camp 3 สวทช. โดยฝ�ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนวิทยาศาสตร� (AYS) จัดกิจกรรมช วงป�ดเทอมสําหรับนองๆ ระดับช้ันอนุบาล จํานวน ๓๐ 
คน ระหว างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ 
จังหวัดปทุมธานี โดยจัดกิจกรรมฝ�กทักษะและบูรณาการความคิดสรางสรรค� เพื่อจุดประกาย
ใหกับนักวิทยาศาสตร�ตัวนอยดวยการเล นควบคู ไปกับความรูในกิจกรรมต างๆ อาทิ วิทยาศาสตร�
แสนสนุก มหัศจรรย�แห งการมองเห็น กิจกรรม Cooking Class กิจกรรมพัฒนาสมองกับเกม
การศึกษา และกิจกรรมดานศิลปะ เปMนตน 

 

• Cubic Creative Camp 18 รุ/น Junior/Master สวทช. โดยโดยฝ�ายวิชาการและกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร� (AYS) ร วมกับบริษัท คิวบิคครีเอทีฟ จัดกิจกรรมใหกับนองๆ 
ระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๕๐ คน ระหว างวันท่ี ๔ - ๙ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี มุ งเนนถ ายทอด
ความรูและทักษะดาน ICT พัฒนาความคิดสรางสรรค� และการแกปeญหา โดยแฝงเรื่องการดํารง
คุณธรรมและจริยธรรมในการใชความรู เพื่อใหเยาวชนสามารถบูรณการความรูใหเกิดประโยชน�
และสรางสรรค�ทั้งต อตนเองและสังคมต อไป 

  
นอกจากน้ี สวทช. ยังตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและกําลังคนดานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี ควบคู ไปกับการวิจัยและพัฒนา โดยเนนส งเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฝ�กฝน 

กระตุนใหมีความสนใจ ความรูความเขาใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ผ าน
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กิจกรรมในรูปแบบต างๆ ไม ว าจะเปMนการบรรยายพิเศษ การฝ�กอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ 

และการจัดประกวดแข งขันดาน วทน. โดยมีตัวอย างผลงาน เช น 

(๑) งานประชุมวิชาการประจําป� สวทช. ประจําป� ๒๕๖๑ (NSTDA Annual Conference 2018: 

NAC2018) สวทช. ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ

ราชดําเนินทรงเปMนประธานเป�ดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป. ๒๕๖๑ ภายใตแนวคิด “ตอบโจทย�ประเทศ

ไทยดวยงานวิจัยประเด็นมุ งเนน” ระหว างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อนําเสนอศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข ายพันธมิตร ที่ตอบโจทย�การพัฒนาประเทศ

ดวยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมุ งเนน ๕ กลุ ม ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส ง

สมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรย่ังยืน ภายในงาน NAC2018 ประกอบดวย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนและเผยแพร ความรูใน

การพัฒนาและประยุกต�ใชวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศและ

สรางความเปMนอยู ท่ีดีข้ึน จํานวน ๕๕ หัวขอ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยมากกว า ๑๐๐ ผลงาน ที่ผสมผสาน

งานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ผลงานวิจัยที่ดําเนินการร วมกับหน วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา รวมถึงผลงานนวัตกรรมของผูเช าพื้นท่ีในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ การเย่ียมชมหองปฏิบัติการวิจัย

และทดสอบของ สวทช. สําหรับภาคเอกชนใน ๓๗ หองปฏิบัติการ รวมทั้งมหกรรมรับสมัครงานดานวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี ท่ีมีบริษัทต างๆ ร วมออกบูธ ๘๘ บริษัท งาน NAC2018 ไดรับความสนใจจากผูเขาร วมงานเพิ่มข้ึน

จากป.ท่ีผ านมา โดยมีผูเขาร วมประชุมวิชาการ ๔,๗๑๙ คน ผูเขาชมนิทรรศการ ๔,๘๘๗ คน กิจกรรมเย่ียมชมของ

เอกชน ๔๑๕ คน และผูเขาร วมมหกรรมรับสมัครงานดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๑,๔๔๙ คน 
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(๒) กิจกรรมตะลุยวันเด็ก ๒๕๖๑ สวทช. โดยโปรแกรมพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

จัดงานวันเด็กแห งชาติ ประจําป. ๒๕๖๑ ในช่ืองาน "ตะลุยวันเด็ก!! บานวิทยาศาสตร�สิรินธร ป.'๖๑" สนุกวิทย� รูคิด 

ตามรอยอัจฉริยภาพพ อหลวงของคนไทย เพื่อสรางความสนุกสนาน ส งเสริมการเรียนรู และกระตุนความคิด

สรางสรรค�ใหกับเยาวชน โดยมีเยาวชนเขาร วมงานกว า ๓,๒๐๐ คน จาก ๑๓ โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและ

ใกลเคียง ภายในงานประกอบดวยฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร�ท่ีน าสนใจ อาทิ กิจกรรมแกลงดิน...ใหเปMน? ใหนองๆ 

ปe�นดินที่จัดเตรียมไวใหเปMนรูปลักษณ�ตามจินตนาการ กิจกรรมไข มุกป¥อป kawaii เปMนการทําอาหารรูปแบบแปลก

ใหม ที่นําหลักการทางวิทยาศาสตร�มาประยุกต�ใช โดยการทําไข มุกป¥อปเปMนตัวอย างของการใชเทคนิคทําของเหลว

ใหคงรูปทรงไดและจับตัวเปMนเจลน่ิมๆ ซึ่งผิวนอกท่ีเปMนเจลจะห อหุมของเหลวไว เช น นํ้าผลไม โยเกิร�ต เมื่อนองๆ 

กัดทานเม็ดเจลของเหลวท่ีอยู ภายในจะแตกออกมา ซึ่งเปMนการเรียนรูเรื่องอาหารโมเลกุล กิจกรรมรอบรูเห็ดใน

ประเทศไทย ใหนองๆ ต อจ๊ิกซอว�รูปเห็ดในประเทศไทย พรอมท้ังอธิบายลักษณะ ความสําคัญ และประโยชน�ของ

เห็ดต างๆ กิจกรรมต อติดตะเกียงโซล าเซลล� ใหนองๆ ไดทดลองประกอบตะเกียงโซล าเซลล�อย างง ายๆ และมีการ

ทดลองใชงานว าจะมีระบบใชงานและใหแสงสว างอย างไร กิจกรรมรถพลังลม สอนใหเด็กๆ ไดประกอบรถที่ทําจาก

กระดาษและใชพลังงานลมในการขับเคล่ือน เปMนการเรียนรูเร่ืองวิศวกรรมซึ่งเปMนพื้นฐานของการเรียนรูเรื่องสะเต็ม 

(STEM) เปMนตน 

  

 

(๓) งาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” สวทช. ร วมกับบริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และพันธมิตร จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ 

ประลองไอเดีย” ระหว างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานหนาศูนย�การคาเดอะสตรีท รัชดา 

กรุงเทพมหานคร มหกรรมแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ�ของเหล าเมกเกอร�หรือนักสรางสรรค�นวัตกรรมท่ีย่ิงใหญ ท่ีสุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระดมเมกเกอร�ชาวไทยและต างประเทศร วมแสดงผลงานสรางสรรค� ตลอดจน

แบ งปeนความคิดและประสบการณ�แก ผูสนใจกว า ๘๐ บูธ พรอมดวยกิจกรรมและเวิร�กช็อปต างๆ อีกมากมาย เพื่อ
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จุดประกายความสนใจดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีใหกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ตลอดจนส งเสริมการเติบโต

ของวัฒนธรรมเมกเกอร�ในประเทศไทยอย างต อเน่ือง วางรากฐานการสรางบุคลากรในสาขาสะเต็ม อันเปMนปeจจัย

สําคัญในการนําประเทศสู การมีระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร�ประเทศไทย ๔.๐ ของ

รัฐบาล ภายในงาน Maker Faire Bangkok เหล าเมกเกอร�ทั่วเอเชียร วมจัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ�หลากหลาย 

พรอมแบ งปeนความรูและประสบการณ�กับผูสนใจ โดยมีกิจกรรมไฮไลท� อาทิ Electric Parade ขบวนพาเหรดแสง

สีเสียง TukTuk Racing เกมส�แข งรถตุ¡กตุ¡กแบบ VR และการจัดแสดงผลงานสรางสรรค�โดยเมกเกอร�จากประเทศ

ญ่ีปุ�น รวมถึงเวิร�กช็อปสรางสรรค�ส่ิงประดิษฐ�ท่ีเป�ดใหผูเย่ียมชมไดร วมสนุกกับการเปMนเมกเกอร� นอกจากน้ี ยังมี

การประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ป. ๒” ซึ่งเปMนส วนหน่ึงของ

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย� พลังคิด เพื่ออนาคต ในหัวขอส่ิงประดิษฐ�เพื่อเสริมสรางความ

ปลอดภัยในชุมชน โดยผูชนะจะไดไปร วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงส่ิงประดิษฐ�ของเหล า 

เมกเกอร� ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

  
 

(๔) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห/งประเทศไทย คร้ังที่  ๑๗ (The Seventeenth 

Thailand IT Contest Festival: IT 2018) เนคเทค สวทช. ร วมกับองค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห งชาติ 

(อพวช.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.) 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) และ Intel Foundation จัดมหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศแห งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๗ ระหว างวันท่ี ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ไอส�แลนด�ฮอลล� 

ศูนย�การคาแฟช่ันไอส�แลนด� กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด "YOUNGSTER'S POWER! พลังคนรุ นใหม  

ขับเคล่ือนไทยดวยไอที" สนับสนุนใหเด็กไทยนําความรูดานอิเล็กทรอนิกส� คอมพิวเตอร� และสารสนเทศ มา

ประยุกต�ใชเพื่อพัฒนาผลงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร� ภายในงานประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ 
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• การแข/งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร+แห/งประเทศไทย คร้ังที่ ๒๐ (The Twentieth 

National Software Contest: NSC 2018)  ชิงถวยพระราชทานจากสมเ ด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข งขันโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต 

นักศึกษา จากท้ังหมด ๑๑ โครงการ รางวัลท่ี ๑ ได แก  การผจญภัยของขาวเหนียวมะม วง จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โปรแกรมเพื่อส งเสริมทักษะการเรียนรู ระดับนิสิต นักศึกษา จากทั้งหมด 

๑๔ โครงการ รางวัลที่ ๑ ไดแก  รหัส ลิขิต ชะตา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โปรแกรมเพื่อความ

บันเทิง ระดับนักเรียน จากทั้งหมด ๑๙ โครงการ รางวัลท่ี ๑ ไดแก  Wall 23 จากโรงเรียนหัวหิน

วิทยาลัย โปรแกรมเพื่อส งเสริมทักษะการเรียนรู รางวัลท่ี ๑ ไดแก  สวนสนุกสู โลกเสมือนพันธะ

เคมี จากโรงเรียนปรินส�รอแยลส�วิทยาลัย 

 

• การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร+รุ/นเยาว+ คร้ังที่ ๒๐ (The Twentieth Young 

Scientist Competition: YSC 2018) เพื่อเฟ&นหาตัวแทนประเทศไทยเขาร วมชิงชัยในงาน 

Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลการแข งขันสาขาชีววิทยารางวัลชนะเลิศ ไดแก  ผลงานการพัฒนาถวยนํ้าผ้ึงเทียมเพื่อการขยาย

รังของชันโรง จากโรงเรียนดํารงราษฎร�สงเคราะห� สาขาคอมพิวเตอร�รางวัลชนะเลิศ ไดแก  

ผลงานการทํานายผลอัตโนมัติโรคมะเร็งปอดจากภาพถ ายเอกซเรย� จากโรงเรียนกําเนิดวิทย� และ

สาขาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดลอมรางวัลชนะเลิศ ไดแก  นวัตกรรมอนุรักษ�ป�าชุ มนํ้าจากเนอสเซอรี

อนุบาลโกงกางใบใหญ  จากโรงเรียนสุราษฎร�พิทยา 
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• การประกวดวงจรอิเ ล็กทรอนิกส+ รุ/นเยาว+  ค ร้ังที่  ๑๗ (The Seventeenth Youth’s 

Electronics Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค ายนักอิเล็กทรอนิกส�รุ นเยาว� 

(NECTEC eCamp) จากทั่วประเทศ ร วมแข งขันเพื่อคนหาสุดยอดนักประดิษฐ�รุ นเยาว�จากท่ัว

ประเทศ ผลการแข งขันประเภทนักเรียน รางวัลที่ ๑ ไดแก  ค ายมหาวิทยาลัยมหิดล ผูพัฒนา คือ 

นางสาวชวิศา ทรัพย�พ วง และนางสาวนภัสสร เตชะสมบูรณากิจ ประเภทนิสิตนักศึกษา รางวัลท่ี 

๑ ไดแก  เรือรดนํ้าอัจฉริยะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
• โครงการ “ต/อกล3าให3เติบใหญ/” ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทย

พาณิชย� จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณใหแก เยาวชนที่มีความต้ังใจจริงและมี

ผลงานท่ีมีศักยภาพต อยอดพัฒนาผลงานร วมกับหน วยงานพันธมิตร เพื่อเปMนการพัฒนาต อยอด

ผลงานจากทั้ง ๓ กิจกรรมขางตน สู การนําไปใชงานไดจริง โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนท่ีเขาร วมโครงการทั้งในดานความคิด มุมมอง และจิตอาสา ใหสามารถพัฒนาต อยอด

ผลงานไดอย างมีประสิทธิภาพ เขาใจถึงความตองการของผูใช จากผูเช่ียวชาญในหลากหลาย

สาขา 

 

๓.๕.๒ การส/งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู3ประกอบการด3าน วทน. 

สวทช. ส งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก  นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ�กอบรมเปMนเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทั้งผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ�กอบรมในหลักสูตรที่ตรงต อ

ความตองการ และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเช่ือมโยงนักวิจัยจากศูนย�แห งชาติเขามาเปMน

วิทยากร สรางสมดุลระหว างหลักสูตรวิชาการและดานการผลิต นอกจากน้ี สวทช. ยังพัฒนากําลังคนดานวิทยา

ศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรมผ านการดําเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย” 

หรือ Software Park Thailand (SWP) และ “สถาบันวิทยาการ สวทช.” หรือ NSTDA Academy (NSA) ท่ี
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ใหบริการฝ�กอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน วทน. ของบุคลากร

ในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการ

ใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ านกลไกการเช่ือมโยงส งต องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ มีกําลังคนดาน วทน. ท่ีไดรับ

การบ มเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ ผ านกลไก

การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๘,๐๔๐ คน ผ านหลักสูตรต างๆ จํานวน ๒๒๑ ครั้ง อาทิ 

(๑) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝhกอบรม “หลักสูตรกลยุทธ+การลงทุนศูนย+ข3อมูล รุ/นที่ ๒ (Data 

Center Strategic Investment: DCI2)” เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับองค�ประกอบและระบบพื้นฐานของศูนย�

ขอมูล มาตราฐาน และการรับรองมาตรฐานของศูนย�ขอมูล (Data Center Certification) ปeจจัยและกลยุทธ�ใน

การลงทุนศูนย�ขอมูลในรูปแบบต างๆ การวิเคราะห�งบประมาณในการลงทุนก อสราง เช าหรือปรับปรุงศูนย�ขอมูล 

การวิเคราะห�ตนทุนโดยรวมในการเปMนเจาของ (TCO) รวมถึงการประมาณตนทุนทางตรงและทางออมของระบบ

ศูนย�ขอมูล และการศึกษาดูงานศูนย�ขอมูลของหน วยงานช้ันนํา เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ โรงแรม 

ปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานหน วยงานช้ันนําดานกลยุทธ�การลงทุนในศูนย�ขอมูล  

ณ ประเทศญ่ีปุ�น จํานวน ๕ วัน ระหว างวันท่ี ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ โดยมีผูเขาร วมฝ�กอบรมท้ังภาครัฐ และ

ภาคเอกชน จํานวน ๑๕ คน 

 

 

(๒) เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย จัดฝhกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร R&D 

Optimization for Commercialization” เพื่อใหนักวิจัยคนหาแนวคิดใหม ๆ ในการใชประโยชน�ผลงานวิจัยให

เกิดศักยภาพในการสรางผลกระทบสูงสุด พรอมวิเคราะห�แนวทางลดกระบวนการและวิธีการผลิตสินคาในเชิง

อุตสาหกรรม รวมถึงหลักการออกแบบรูปลักษณ�สินคาอย างไรใหน าสนใจตรงต อความตองการของกลุ มเป&าหมาย
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และเพิ่มมูลค าทางธุรกิจ แบ งเปMนสองหัวขอประกอบดวย Systematic Ideation และ Styling Design for 

Business โดยจัดอบรมท้ังส้ิน ๔ คร้ัง ดังน้ี 

• เมื่อวันท่ี ๗ - ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนักวิจัยจาก สวทช. เขาร วมอบรมท้ังส้ิน ๖ กลุ มผลงานวิจัย ๕๑ คน 

• เมื่อวันท่ี ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ หองประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราช

มงคลลานนา เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม ฟ&าหลวง เขาร วมอบรมทั้งส้ิน ๑๐ กลุ มผลงานวิจัย 

๙๑ คน 

• เมื่อวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส� เชียงใหม  จังหวัด

เชียงใหม  โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยแม โจ เขาร วมอบรมท้ังส้ิน ๗ 

กลุ มผลงานวิจัย ๕๔ คน 

• เมื่อวันท่ี ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองราชพฤกษ� ๑ - ๓ โรงแรมอวานี ขอนแก น จังหวัด

ขอนแก น โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก นและวิทยาเขต

สกลนคร มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคเอกชนเขาร วมอบรมทั้งส้ิน ๙ กลุ มผลงานวิจัย ๗๐ คน 
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๓.๖ ผลการดําเนินงานด3านการพัฒนาโครงสร3างพื้นฐานด3าน วทน. 

สวทช. มีพันธกิจในการส งเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. เพื่อเปMนรากฐานในการพัฒนาขีด

ความสามารถดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอย างมั่นคง ไดแก  โครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพ บริการวิเคราะห� 

ทดสอบ สอบเทียบระดับมาตรฐานสากล บริการขอมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา วทน. 

๓.๖.๑ การบริการพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร+ 

สวทช. ดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการพื้นท่ีเช าแก 
เอกชนผูสนใจทําวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดําเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีใหภาคเอกชนเขาใชเปMน
สํานักงาน หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อันจะนําไปสู สภาพแวดลอมที่ส งเสริมใหเกิดการสรางสรรค�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ แก ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�เชิงพาณิชย�ไดอย างเปMนรูปธรรม 

ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ใหบริการพื้นท่ีเช าเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จํานวน ๘๔ ราย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) พื้นท่ีรวม ๓๘,๖๐๙.๘๑ ตาราง
เมตร หรือคิดเปMนรอยละ ๖๓ ของการใชประโยชน�พื้นที่ใหเช า และบริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝ�กอบรม และ
สัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๕๖ ราย พื้นที่รวม ๗,๕๒๐.๑๔ ตารางเมตร หรือคิดเปMน
รอยละ ๙๕ ของการใชประโยชน�พื้นท่ีใหเช า โดยมีจํานวนผูเช ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน และสาขา
เทคโนโลยีแสดงดังรูปที่ ๑๐ และ ๑๑  

 
รูปที่ ๑๐ จํานวนผู3เช/ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน 
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รูปที่ ๑๑ จํานวนผู3เช/ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

ตัวอย างการใหบริการพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ 

บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร+ จํากัด จัดต้ังศูนย+วิจัยและพัฒนาด3านวัสดุและส่ิงทอที่อุทยานวิทยาศาสตร+ฯ 
สวทช. ลงนามความร วมมือกับบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร� จํากัด ในการจัดต้ังศูนย�วิจัยและพัฒนา ท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี มุ งพัฒนานวัตกรรมเสนใยนาโนสมบัติพิเศษเสริมแรง สรางโอกาสขยายตลาดวัสดุ
ไฮเทค “บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร� จํากัด" ไดก อต้ัง เทยิน ฟรอนเทียร� ไทยแลนด� อินโนเวช่ัน แลบอราทอรี่ (TFTIL) 
ซึ่งเปMนฐานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาท่ีทันสมัยแห งแรก เพื่อพัฒนาธุรกิจเสนใยโพลิเอสเทอร�ในประเทศไทย เม่ือ
เดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยทําความร วมมือกับฐานการวิจัยและพัฒนาเสนใยท่ีเมืองมัตสึยามะ (Matsuyama) 
ประเทศญี่ปุ�น และฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ�เทยินในประเทศจีน พรอมกับจับมือ สวทช. ต้ังศูนย�วิจัยฯ เพื่อร วมวิจัย
และแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน ทําใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีมีตนทุนตํ่า แต มี
คุณภาพและฟeงก�ช่ันการใชงานท่ีสูงข้ึนได ศูนย�วิจัยฯ ต้ังอยู ท่ีอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ ภายใตการบริหารจัดการของ 
สวทช. ซึ่งบริษัทฯ คาดว าจะเพิ่มกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยโดยร วมมือกับ สวทช. ผ านกลไกดาน
การวิจัยและพัฒนาต างๆ ของ สวทช. เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและขยายธุรกิจไดแข็งแกร งย่ิงข้ึน รวมทั้งการสราง
นวัตกรรมวัสดุเพื่อโอกาสทางการตลาดใหม ๆ โดยร วมมือกับเอ็มเทคและนาโนเทค สวทช. ประโยชน�ของการต้ัง
ศูนย�วิจัยและพัฒนาของบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร� จํากัด ในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ ท่ีมีต อประเทศ คือ เปMนบริษัท
ต างประเทศที่มีการวางโครงสรางดาน Supply Chain การผลิตในกลุ มอุตสาหกรรมเป&าหมาย ซึ่งครอบคลุมใน
ธุรกิจท่ีหลากหลายของประเทศ และมีศักยภาพในการทําวิจัยและพัฒนา มีเป&าหมายแผนการลงทุนและดําเนินงาน
ในประเทศไทยระยะยาว ในการดําเนินการตามแผนของบริษัทฯ ดังกล าว จะสามารถช วยประเทศไทยในการ
ผลักดันเศรษฐกิจ และสรางความเขมแข็งทางดานนวัตกรรมวัสดุได 
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ตัวอย างผูเช าพื้นที่ท่ีประสบความสําเร็จ 

บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร+เนช่ันแนล จํากัด เปMนบริษัทที่ดําเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ
จําหน ายยูนิตทําฟeนประหยัดพลังงาน (Eco Dental Unit) โดยใชพลังงานลม และยูนิตทําฟeนสําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุ (Dental Platform) เตียงผูป�วยปรับระดับได ซึ่งจัดต้ัง พัฒนาต3นแบบ เติบโต และขยายธุรกิจ ภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ บริษัทไทยเด็นทอลฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือป. ๒๕๔๘ โดยคิดคนตนแบบยูนิตทําฟeน
ประหยัดไฟฟ&า หลังจากน้ันเขาเปMนสมาชิกในศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ของ สวทช. ในรุ นแรก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�
ตนแบบและพัฒนาธุรกิจใหเตรียมพรอมนําสินคาออกสู ตลาด โดยเริ่มเขามาเช าพื้นที่ในฐานะผูเช าในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ฯ เม่ือป. ๒๕๖๐ การท่ีบริษัทฯ เขามาอยู ในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯช วยใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงบริการ
สนับสนุนต างๆ ของ สวทช. ไดสะดวกมากข้ึน ในป. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ รายไดเฉล่ียอยู ประมาณ ๒๐ ลานบาทต อป. 
หลังนําสินคาออกสู ตลาด พยายามเพิ่มยอดขายดวยการพัฒนาสินคาใหม ร วมกับเนคเทค จากน้ันในป. ๒๕๖๑ - 
ปeจจุบันรายไดเพิ่มข้ึน ๒ เท า (ป. ๒๕๖๐ รายได ๕๐ ลานบาท และป. ๒๕๖๑ คาดการณ�รายไดที่ ๑๐๐ ลานบาท) 
รายไดที่เพิ่มข้ึนมาน้ีเกิดจากการเช่ือมโยงใหไดรับการสนับสนุนจากกลไกของ สวทช. คือ บัญชีนวัตกรรม และการ
สนับสนุนใหออกงานนิทรรศการต างประเทศทําใหไดลูกคาจากต างประเทศ รวมท้ังไดรับคําปรึกษาและใชบริการ
วิเคราะห�ทดสอบของศูนย�ทดสอบผลิดตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) 

๓.๖.๒ การบริการวิชาการและทดสอบ 

สวทช. มีส วนร วมในการสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการทําวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก 
ภาคเอกชน เพื่อใหสามารถแข งขันกับต างประเทศได โดยการบริการเทคโนโลยี วิเคราะห� ทดสอบดวยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร�ที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ บริการวิเคราะห�ทดสอบ
ผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� บริการวิเคราะห�ทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก บริการวิเคราะห�ทดสอบทางกาย
ภาค เคมี และชีวภาพ และบริการวิเคราะห�ทดสอบดานไมโครอิเล็กทรอนิกส� เปMนตน ผ านหน วยบริการวิเคราะห�
ทดสอบ และหองปฏิบัติการต างๆ อีกท้ังมีการพัฒนาเครือข ายสารสนเทศ องค�ความรู และใหบริการสารสนเทศ
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ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิ บริการฐานขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
รวมถึงบริการหองสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส� (e-Journals) 
บริการแหล งวิชาการแบบออนไลน� (Online Databases) และการใหบริการฐานขอมูลออนไลน� เปMนตน ผ าน
ศูนย�บริการความรูทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) 

ณ ไตรมาสท่ี ๒ ในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๑๙,๑๖๙ 

รายการ ซึ่งการใหบริการดังกล าวเปMนประโยชน�ต อการทํางานวิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรม

ต างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อ

อนาคต อุตสาหกรรมการแพทย� และอุตสาหกรรมระบบรางและโลจิสติกส� เปMนตน และใหบริการฐานขอมูล 

สารสนเทศ และองค�ความรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา ๑๕๒,๘๑๒ 

รายการ จากการใหบริการดาวน�โหลดผลงานตีพิมพ�ผ านฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อาทิ 

ScienceDirect, Scopus, IEEE, Web of Science, SpringerLink, ACS, Derwent Innovation และ SciVal เปMนตน 

โดยมีตัวอย างบริการวิเคราะห�ทดสอบ เช น 

(๑) การบริการวิเคราะห+ทดสอบด3านไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส+ ปeจจุบันมาตรฐานการทดสอบความเขา
กันไดทางแม เหล็กไฟฟ&า (EMC) สําหรับผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�เปMนพื้นฐานสําหรับการตรวจสอบรับรอง
ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยแต ละประเทศมีขอกําหนดแตกต างกัน เช น VCCI ANSI IEC CISPR VDE 
GB/T และอ่ืนๆ ผูประกอบการตองทําตามเง่ือนไขต างๆ ของแต ละมาตรฐานก อนติดเครื่องหมายรับรอง เช น CE 
FCC มอก. ฯลฯ อย างไรก็ตามการทดสอบดาน EMC ตองใชเครื่องมือทดสอบราคาแพงมาก ยุ งยาก ในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ�ไม ผ านการทดสอบน้ันหองปฏิบัติการทดสอบก็ยังไม สามารถระบุช้ินส วนของผลิตภัณฑ� (component) 
ที่ทําใหผลิตภัณฑ�ไม ผ านการทดสอบได ทําใหผูประกอบการเสียเวลา และค าใชจ ายในการนําผลิตภัณฑ�ไปแกไข
และไปทดสอบซํ้าหลายๆ ครั้ง ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) จึงใหบริการตรวจวิเคราะห� 
เพื่อหาจุดบกพร องของวงจรไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� ที่ทําใหไม ผ านการทดสอบดาน EMC โดยใชเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะ ดวยความเรวดเร็ว ไม ตองเดาปeญหา และสามารถแกไขถูกตําแหน ง พรอมเป�ดบริการใหลูกคาทําการทดลอง 
และเช าใชเคร่ืองมือไดดวยตนเอง 
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(๒) การบริการวิเคราะห+ทดสอบด3านเอนไซม+ (Enzyme Testing Lab) หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม� 
ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช. (NCTC) ใหบริการตรวจสอบหาค ากิจกรรมเอนไซม�ในตัวอย างผลิตภัณฑ� 
จํานวน ๑๖ เอนไซม�  ไดแก  Amylase, Alpha galactosidase, Beta glucanase, Beta glucosidase, Beta 
xylosidase, Cellulase, Cellulase (FPASE), Dextranase, Invertase, Laccase, Lipase, Mannanase, 
Pectinase, Phytase, Protease และ Xylanase โดยเอนไซม�เป&าหมายจะถูกวิเคราะห�โดยใชวิธีการทดสอบ
มาตรฐานภายใตสภาวะการทํางานที่กําหนด (NSTDA Standard Methods 1st Edition 2017 หรือ Users 
Methods: Request by user) กลุ มเป&าหมาย คือ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว� ส่ิงทอ และพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม ท่ีเปMนผูผลิต ผูนําเขา-ส งออก และตัวแทนจําหน าย 

 

 
 

๓.๖.๓ โครงสร3างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา ว และ ท 

สวทช. ลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ และ สวทช. โดยไตรมาสที่ ๒ มีตัวอย างการดําเนินงาน เช น 

(๑) ศูนย+ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) เปMนศูนย�กลาง
การใหบริการชีววัสดุประเภทต างๆ เช น จุลินทรีย� ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล�
สัตว� และเน้ือเย่ือพืช รวมทั้งใหบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับชีววัสดุแบบครบวงจร ทําหนาที่บริหารจัดการเครือข าย
คลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหมีการเก็บรักษาและศึกษาวิจัยดานการใชประโยชน�ชีววัสดุให
เหมาะสมกับความตองการของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ประเทศ และทองถ่ิน โดยสรางความร วมมือผ าน
เครือข ายศูนย�จุลินทรีย�และชีววัสดุต างๆ ทั้งในสถาบัน การศึกษา หน วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต างประเทศ รวมท้ังเปMนฐานขอมูลเชิงบูรณาการสําหรับชีววัสดุของประทศ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการ
เขาถึงและการใชประโยชน�จากชีววัสดุไดอย างย่ังยืน ชีววัสดุท่ีเก็บ (ณ มีนาคม ๒๕๖๑) ประกอบดวย จุลินทรีย� 
(BIOTEC Culture Collection) จํานวน ๘๕,๖๗๒ ตัวอย าง เห็ดราในพิพิธภัณฑ�เห็ดรา (BIOTEC Bangkok 
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Herbarium) จํานวน ๔๒,๒๔๖ ตัวอย าง ไวรัส ๖๖ สายพันธุ� เซลล�สัตว� จํานวน ๕๘ ชนิด ไฮบริโดมาโคลน จํานวน 
๖๒๕ โคลน ไมอิโลมา-เซลล� จํานวน ๒ ชนิด และเซลล�พืช จํานวน ๘๗ ชนิด โดยไดใหบริการจุลินทรีย�ท่ีมีขอมูล
การใชประโยชน�ผ านเว็บไซต� จํานวน ๑๒,๓๑๕ ตัวอย าง เปMนสายพันธุ�ที่ใชอางอิงจํานวน ๕๕๕ สายพันธุ� นอกจากน้ี
ไดเป�ดใหบริการชีววัสดุประเภทพลาสมิดและแอนติบอดี เพื่อใชศึกษาวิจัย จํานวน ๓๘ และ ๑๕ ตัวอย าง
ตามลําดับ 

 
(๒) ภาคีโครงสร3างพื้นฐานระดับชาติด3าน e-Science (National e-Science Infrastructure 

Consortium) ก อต้ังข้ึนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคํานวณท่ีมีความจุขอมูลสูง และมีสมรรถนะใน
การคํานวณที่รวดเร็ว สําหรับการเก็บ และวิเคราะห�ขอมูลปริมาณมากท่ีเกิดจากการทดลอง การดําเนินการ
โครงการ e-Science จําเปMนตองใชระบบคอมพิวเตอร�ท่ีมีความจุขอมูลสูง และมีสมรรถนะในการคํานวณท่ีรวดเร็ว 
สําหรับการเก็บและวิเคราะห�ขอมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง เพื่อใหการลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร�
ดังกล าวมีความคุมค าย่ิงข้ึน หน วยงานต างๆ จึงไดร วมดําเนินการแบบคอนซอร�เทียม ในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานน้ีร วมกัน หน วยงานท่ีร วมดําเนินการ ไดแก  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค�การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห งชาติ (องค�การมหาชน) 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) และสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร�แห งชาติ (องค�การมหาชน) ท้ังน้ี ในป. ๒๕๖๑ มีสมาชิกใหม  คือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค�การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร�แห งชาติ โดยใชเทคโนโลยีกริดคอมพิวต้ิงเปMนเครื่องมือในการ
เช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐานขององค�กรต างๆ ใหทํางานร วมกันได เพื่อใหรองรับการเปMนโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ สําหรับเปMนทรัพยากรการคํานวณของการวิจัยในสาขาต างๆ ไดแก  ฟ�สิกส�อนุภาคพลังงานสูง การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พลังงาน และส่ิงแวดลอม วิทยาการและวิศวกรรม
เชิงคํานวณ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร� ในไตรมาสที่ ๒ โครงการ e-Science มีผลงาน ดังน้ี 
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• การพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน 
หน/วยงานให3บริการ CPU (Cores) Storage (TB) 

สวทช.* ๖๘๘ ๖๖๐ 

อ่ืนๆ (สมาชิกภาคีฯ) ๓,๔๑๒ ๕๙๔.๖๐ 

รวม ๔,๑๐๐ ๑,๒๕๔.๖๐ 

• การให3บริการ 
o โครงการท่ีเขาใชงาน ๓๓ โครงการ 
o หน วยงานท่ีเขาใชบริการ ๑๔ หน วยงาน 
o ปริมาณการใหบริการ (หน วย: ลาน ชม. คํานวณ) 

หน/วยงานให3บริการ แผน ผล 

สวทช. ๘ ๑.๙๖ 

อ่ืนๆ (สมาชิกภาคีฯ) ๒.๑๓ 

รวม ๔.๐๙ 

 

๓.๗ ผลการดําเนินงานด3านอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ 

๓.๗.๑ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ดําเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ให เปMน Innovation 
Ecosystem ช้ันนําของอาเซียน สวทช. จึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทย�ฯ ใหพัฒนา EECi ใหมีระบบนิเวศ
นวัตกรรมท่ีสมบูรณ� เปMนพื้นที่เศรษฐกิจใหม ท่ีมีความเขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการวิเคราะห�
ทดสอบท่ีเก่ียวของเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก บทบาทสําคัญหน่ึง
ของ สวทช. คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. ในพื้นที่เขตนวัตกรรมแห งน้ี เพื่อสรางใหเกิดระบบนิเวศ
นวัตกรรมท่ีสมบูรณ�ไปสู การเปMนพื้นที่เศรษฐกิจใหม ท่ีมีความเขมขนของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบ
ไปดวยหองปฏิบัติการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน สนามทดลอง (Test Bed) แหล งรวมโรงงานตนแบบและโรงงาน
สาธิต เครื่องมือและกระบวนการเพื่อการทดสอบเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม การผลิตสินคาเพื่อทดสอบตลาด 
รวมถึงการใหบริการวิเคราะห�ทดสอบของศูนย�วิเคราะห�ทดสอบช้ันนํา รวมถึง EECi จะมีบทบาทเปMนศูนย�กลางการ
พัฒนานวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Innovation Hub) โดยมุ งพัฒนา ๖ อุตสาหกรรมเป&าหมายของประเทศ 
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ไดแก  แบตเตอรี่และยานยนต�สมัยใหม  ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ เครื่องมือแพทย� และการบินและอวกาศ ดําเนินการผ าน ๓ เมือง
นวัตกรรมมุ งเนนของ EECi คือ ARIPOLIS: ศูนย�กลางการวิจัยและนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และ
ระบบอัจฉริยะ BIOPOLIS: ศูนย�กลางการวิจัยและนวัตกรรมดานชีววิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึง 
ARIPOLIS และ BIOPOLIS จะต้ังอยู ที่วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง และ SPACE KRENOVAPOLIS: ศูนย�กลาง
และฐานในการรังสรรค�นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเปMนพื้นท่ีของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทย�ฯ ต้ังอยู ท่ี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปeจจุบันโครงการ EECi ไดมีการลงนามร วมกัน ๖๓ หน วยงาน เพื่อร วมกันพัฒนา EECi บนพื้นที่ดังกล าว 
สวทช. มีแผนการพัฒนาโครงการ EECi ในป. ๒๕๖๑ อาทิ การใชศักยภาพของโปรแกรม ITAP ลงพื้นที่ทํางาน
ร วมกับ SMEs ในพื้นท่ี นอกจากน้ียังนํางานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรของ สท. ลงพื้นที่ ๕๐ ชุมชน ในรูปแบบ 
area base สํารวจพื้นที่และนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีลงไปจัดกลุ ม พรอมทั้งเช่ือมโยงกับเกษตรกรรุ นใหม  
และพยายามผลักดันพื้นที่ในระยะยาวต อไป ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. พัฒนา EECi ผ านการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

(๑) โครงการสร3างผู3ประกอบการเทคโนโลยีด3านชีวภาพเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EECi) หรือ Bio Based Startup สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ดําเนินโครงการ Bio Based Startup ในพื้นท่ี 
EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) เพื่อบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ และพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของ
ไทย โดยจัดกิจกรรมหารือแนวทางความร วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน วยงานในทองถ่ิน ไดแก  คณะเภสัช
ศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา เครือข าย Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี และเครือข ายผูประกอบการของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผูสนใจเขาร วมโครงการฯ จากจังหวัดระยอง 
และจันทบุรี ประมาณ ๓๐ คน 
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(๒) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย (ซอฟต�แวร�พาร�ค) จัดกิจกรรม
สัมมนา “ไปใหถึง ๑๐๐ ลาน ดวยนวัตกรรมสรางสรรค�” แก ผูประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวันออกพื้นที่ EEC 
(ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ในกลุ มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง ท องเที่ยว และผลิตภัณฑ�จากการเกษตร กว า 
๑๕๐ คน เพื่อใหความรูและแนวทางส งเสริมการขายโดยใชวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช น การตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing) การออกแบบบรรจุภัณฑ� และดานมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อกระตุนและส งเสริมใหมี
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสรางมูลค าเพิ่มใหธุรกิจมีศักยภาพ และมีขีดความสามารถการแข งขันท่ีสูงข้ึน 
ร วมผลักดันพื้นที่ EEC ใหมีความเขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบาง
แสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

  
 

(๓) ถ/ายทอดเทคโนโลยีและองค+ความรู3ด3านการเกษตรสู/ชุมชน สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.) นําความรูดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส งเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ดังน้ี 

• ระบบติดตามสภาวะแวดล3อมและให3น้ําทุเ รียน เมื่อวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ฝ�ายถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สท. ร วมกับศูนย�เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส�  
(ทีเมค) นําเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) มาใชควบคุมระบบการใหนํ้าในสวนทุเรียนนอก
ฤดูของคุณสมบูรณ� งามเสง่ียม ตําบลวังจันทร� อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง ซึ่งฝ�ายถ ายทอด
เทคโนโลยีฯ และทีมวิจัยไดประเมินพื้นที่การติดต้ังระบบเซนเซอร� พรอมท้ังวางแผนร วมกับ
เกษตรกร โดยวางระบบกล องเซนเซอร�ตรวจวัดและเก็บขอมูลบริเวณแปลงปลูกทุเรียน ติดต้ัง
ระบบป&องกันไฟฟ&า (ฟ&าผ า) เช่ือมต อระบบควบคุมกับระบบปe¯มนํ้าและสัญญาณอินเทอร�เน็ตเพื่อ
ใชงานผ านสมาร�ทโฟน ผ าน http://agri-th.com/bks/Login.php ใชเซนเซอร�ตรวจจับความช้ืน
ในดิน อากาศและอุณหภูมิ ร วมกับระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห�และใหนํ้าตามความตองการ
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ของพืชและสภาวะแวดลอม ลดปeญหาการการขาดนํ้าและใหนํ้ามากเกินไป ลดตนทุนแรงงาน ลด
ปeญหาการแย งทรัพยากรนํ้าจากปeญหาภัยแลง และควบคุมผลผลิตไมผลใหมีคุณภาพ 
 

 

 
 

• สารชีวภัณฑ+กําจัดโรคและแมลง ฝ�ายถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน ร วมกับ
นักวิจัยไบโอเทค และศูนย�ส งเสริมการเกษตรดานการอารักขาพืช (ศทอ.ชลบุรี) ถ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร�ม า (เช้ือราควบคุมโรคพืช) การผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย และ
การผลิตเช้ือราเมตาไรเซี่ยม (เช้ือราควบคุมแมลงศัตรูพืช) แบบกอนเช้ือสดพรอมใชใหแก 
เกษตรกร และสรางความเขาใจการใชสารชีวภัณฑ�ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงอย างถูกวิธี  
ณ สวนบัวแกว อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง และศูนย�เรียนรูชุมชนปeถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ การอบรมที่สวนบัวแกว อําเภอวังจันทร� จังหวัด
ระยอง มีเกษตรกรเขาร วมการอบรม ๗๔ คน จาก ๑๐ ชุมชน ซึ่งส วนใหญ ทําสวนทุเรียนเชิงเด่ียว 
มีการใชสารเคมีร วมกับสารชีวภัณฑ�กําจัดศัตรูพืช แมลง และควบคุมโรคต างๆ ส วนการอบรมท่ี
ศูนย�เรียนรูชุมชนปeถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรร วมอบรม ๓๘ คน จาก ๙ 
ชุมชน โดยส วนใหญ ทําสวนผลไมผสมผสาน เช น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ลําไย และปลูก
พืชผักอินทรีย� เกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ�ใชเองในกลุ ม โดยเรียนรูตามภูมิปeญญาทองถ่ิน 
เกษตรกรจึงตองการความรูการผลิตท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพการใชสารชีวภัณฑ�ควบคุมแมลงศัตรูพืชในสวนผลไมไดมากย่ิงข้ึน การอบรม
คร้ังน้ีเกษตรกรไดเรียนรูดานชีววิทยา รูปแบบการเขาทําลายแมลงของสารชีวภัณฑ� การเตรียม
อาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรีย� การผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรียหัวเช้ือนํ้าบริสุทธ์ิและหัวเช้ือแหงในเม็ด
ขาวฟ�าง รวมท้ังการผลิตเช้ือราเมตาไรเซี่ยม และเช้ือราไตรโคเดอร�ม าหัวเช้ือแบบนํ้า นอกจากน้ี
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ยังไดเรียนรูวิธีการใชสารชีวภัณฑ�ในการกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบฉีดพ น การหว านบนดิน การผสม
นํ้าราด และอัตราการใชที่เหมาะสม 

 
 

• การตลาดออนไลน+เพ่ือธุรกิจเกษตร ฝ�ายถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สท. จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การตลาดออนไลน�สําหรับธุรกิจเกษตร” เม่ือวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ใหกลุ มเกษตรกรที่สนใจเปMนผูขายสินคํ้า
เกษตรของตนเอง โดยมีคุณกําไลทิพย� ป�ยพิทยานันต� ผูเช่ียวชาญการทําอีคอมเมิร�ซและ
การตลาดออนไลน� เปMนวิทยากรอบรมและสรางความเขาใจการสรางช องทางตลาดเพิ่มข้ึน และ
การทําตลาดผ านส่ือสังคมออนไลน�ดวยการสราง "Facebook Page" การอบรมครั้งน้ีเกษตรกรได
เรียนรูการต้ังช่ือแบรนด�สินคาเกษตรใหน าสนใจ น าเช่ือถือ และตรงใจกลุ มเป&าหมาย เรียนรูการ
เขียนคอนเทนท� (Content) ท่ีเปMนส วนสําคัญในการโพสต�แสดงขอมูลบนเพจการเลือกใชรูปภาพ 
วิดีโอ โลโก ส่ือสารใหลูกคาหรือกลุ มเป&าหมายเขาใจไดง าย การออกแบบตัวหนังสือเลือกแคปช่ัน 
(Caption) ท่ีโดนใจ ดึงดูด เชิญชวนใหกลุ มลูกคาติดตาม นอกจากน้ีผูเขาร วมอบรมยังไดระดม
ความคิดเพื่อตีโจทย�ปeญหาท่ีเกิดจากการขายออนไลน� เพื่อใหเกษตรกรไดเขาใจตนเอง และ
บทบาทการเปMนพ อคาแม คาออนไลน�อย างมืออาชีพ 
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๓.๗.๒ โครงการภายใต3งบประมาณรายจ/ายเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (Big Rock) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณรายจ ายเพิ่มเติมประจําป. 

พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค าใชจ ายส งเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งท่ี ๓ หรือ Big 

Rock Project สวทช. ไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๕.๓๕  

ลานบาท โดยมีความกาวหนาดําเนินงาน ดังน้ี 

โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

โครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (“Coding at 
School” Project) 

• KidBright ๒๐๐,๐๐๐ ชุด 

• อบรม Trainner ๕๐๐ คน 

• ประกวดโครงงานวิทย�ฯ โดยใช KidBright ๑๐๐ 
โครงการ 

• มอบ KidBright ให ๑,๐๐๐ โรงเรยีน 

KidBright เปMนบอร�ดสมองกลฝeงตัวท่ีทํางานตามชุดคําส่ัง ท่ีมา
พรอมกับชุดเซนเซอร�แสงและอุณหภูมิ สามารถเรียนรูการใชงาน
ง าย ส งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนใหมีการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสรางสรรค�ผ านการ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ KidBright ปeจจุบันอยู 
ระหว างเตรียมการจัดซื้อจัดจางซึ่งเปMนการจัดซื้อจัดจางแบบวิธี
เฉพาะเจาะจง/วิธีประมูล และอยู ระหว างเตรียมทําเว็บไซต�และ
ส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน� รวมท้ังเตรียมการลงนาม
บันทึกขอตกลง (MOU) ร วมกับศูนย�ประสานงานในภูมิภาค 
นอกจากน้ีอยู ระหว างเตรียมการประชาสัมพันธ�เป�ดตัวโครงการ
ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คาดว าจะมีผูเขาร วม
ประมาณ ๓,๐๐๐ คนจาก ๑,๐๐๐ โรงเรียนท่ัวประเทศ 

โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 
Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเปMนนวัตกรแก เด็กและเยาวชน
ไทย 

• เด็กและเยาวชนเขาร วมกิจกรรมมากกว า ๑๕,๐๐๐ 
คน ใน ๓ ป. 

• ครูเขาร วมกิจกรรมมากกว า ๑,๐๐๐ คน ใน ๓ ป. 

• เด็กและเยาวชนท่ีร วมกิจกรรมเรยีนต อดาน
วิศวกรรมมากกว า ๕๐% 

• โรงเรียนเขาร วมกิจกรรมมากกว า ๑๕๐ โรงเรียน 

Fabrication Lab เนนการส งเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานการเรียนรูดาน STEM พัฒนากิจกรรมสําหรับนักเรียน
และครู ใหเรียนรูวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฝ�กทักษะดาน
วิศวกรรม และสามารถนําความรูมาทดลองพัฒนาเปMนช้ินงานได 
รวมท้ังเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจท่ีจะมีอาชีพเปMนวิศวกร
หรือนวัตกรในอนาคต ปeจจุบันประกาศรายช่ือโรงเรียนท่ีผ าน
การคัดเลือกเพ่ือเขาร วมโครงการ Fabrication Lab เมื่อวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบดวย กลุ มโรงเรียนท่ีมีความพรอม 
จํานวน ๗ โรงเรียน และกลุ มโรงเรียนท่ีมีความสนใจ จํานวน ๓๑ 
โ ร ง เ รี ยน  ท้ั ง นี้  ส วทช .  จ ะป ระ กาศ ร าย ช่ื อ โ ร ง เ รี ยน 
วิทยาลัยเทคนิค และจตุรัสวิทยาศาสตร�ภูมิภาพ ท่ีไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้
ยังอยู ระหว างเตรียมการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ร วมกับ
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนและครู รวมท้ังอยู 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

ระหว างดําเนินการก อสรางปรับปรุงพื้นท่ีและจัดซ้ือครุภัณฑ�ท่ี
บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ฯ จังหวัดปทุมธานี 

โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห งชาติเพ่ืออนุรักษ� วิจัย 
และใชประโยชน� 

• ลดความเส่ียงการสูญเสียตลาดสมนุไพร มากกว า 
๑,๘๐๐ ลานบาท/ป. 

• ลดการนําเขาเอนไซม�และสารเคมชีีวภาพมากกว า 
๘,๐๐๐ ลานบาท/ป. 

• Biobank จุลินทรีย� ขอมูล DNA barcoad ๘,๐๐๐ 
รายการ 

• Biobank สมุนไพร ขอมูล DNA barcoad ๒๐๐  
สป.ชีส� 

• Biobank เซลล�สัตว� จํานวน ๒๐ สป.ชนิด 

• Biobank สาหร าย ขอมูล DNA barcoad ๕๐ 
รายการ 

• Digital Biobank จุลินทรีย� สมุนไพร และ Human 
Genome Bank 

National Biobank เปMนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ 
เปMนแหล งเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพไวนอกสภาพธรรมชาติ 
เพื่อควบคุมคุณภาพ และบํารุงรักษาใหคงสภาพมี ชี วิตได
ยาวนาน สําหรับเปMนแหล งวัตถุดิบตนทางท่ีมีขอมูลวิทยาศาสตร�
ครบถวน เพ่ือการใชประโยชน�ในอุตสาหกรรมและในระดับ
ชุมชน ไดอย างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน ปeจจุบันจัดทํา
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจางและรูปแบบท่ีใช จํานวน ๔๑ 
รายการ พรอมรายงานสถานภาพปeจจุบันของ Biobank ของ
ประเทศท่ีมีการดําเนินการท้ังหมดแยกแต ละดาน (พืช จุลินทรีย� 
สัตว�  และจีโนม)  และ key players อยู ระหว างก อสราง/
ปรับปรุ ง พ้ืน ท่ีอาคารกลุ มนวัตกรรม ๒ (Tower A) ช้ัน ๑ 
(storage area) ช้ัน ๓ (wet lab microbe) และช้ัน ๔ (wet 
lab plant) ซึ่งคาดว าจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
นอกจากนี้ไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับหน วยงาน
พันธมิตรเพื่อทํางานร วมกัน 

โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีกาวหนาเพ่ือการผลิตสมุนไพร 

• ปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ ๕ ชนิด ไดแก  บัวบก 
กระชาย มะขามป&อม ขมิ้นชัน และกวาวเครือขาว 

• Plant Factory เพื่อการวิจัยพฒันา ๓ ยูนิต 

• Production Unit ผลิตพืชจํานวนมาก เพ่ือสกัดสาร
ออกฤทธ์ิ ๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Solar Plant Factory เพ่ือการวิจัยพัฒนา 
๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Plant Factory ประหยัดพลังงาน สําหรับ
ชุมชน ๑ ยูนิต 

Plant Factory เ ปM น กา รผ ลิต พืช ใ นร ะบบป� ด  ท่ี ค วบคุ ม
สภาพแวดลอมภายในใหเหมาะต อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง
เปMนการต อยอดองค�ความรูของ สวทช. ท้ังดานสรีรวิทยาพืช 
เกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี โดยจุดเด นของ
เทคโนโลยีน้ี คือ สามารถผลิตพืชไดอย างมีประสิทธิภาพสูง 
(ผลผลิตต อพื้น ท่ีต อเวลา)  ผลผลิตท่ีไดสะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากสารปนเป��อน โดยช วงแรกจะมุ งเนนเพื่อการเพาะปลูก
พืชสมุนไพร ไดแก  ใบบัวบก และขมิ้นชัน ปeจุบันปeจจุบันจัดทํา
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจางและรูปแบบท่ีใช จํานวน ๑๕ 
รายการ พรอมทําการรวบรวมขอมูลผลการศึกษาสภาวะ
แวดลอมต างๆ ท่ีมีผลต อปริมาณสารในใบบัวบก และมีแผนใน
การดําเนินงานวิจัยเรื่องสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมต อการปลูก/
ปริมาณสารในใบบัวบกใน Plant Factory อีกท้ังอยู ระหว าง
ดําเนินการประเมินผลดานเศรษฐศาสตร� นอกจากนี้ ยังอยู 
ระหว างก อสราง/ปรับปรุงพื้นท่ี อาคารกลุ มนวัตกรรม ๒ 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

(Tower A) ช้ัน ๗ เพ่ือทําเปMน Plant Factory และพ้ืนท่ีโรงเรอืน 
GMO สําหรับทํา Solar Plant Factory ซึ่งคาดว าจะแลวเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย�ไทย 

• ผลิตและติดตั้ง DentiiScan ในโรงพยาบาลรัฐ ๕๐ 
แห ง 

• เสริมสรางความสามารถทันตแพทย� โรงพยาบาลรัฐ 
๕๐๐ คน 

• มีรายไดรวมจากบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย�ข้ันสูง
และธุรกิจบริการทันตกรรมแลลใหม มากกว า ๕๐๐ 
ลานบาท/ป. 

• ประชาชนมากกว า ๒ ลานคน เขาถึงบริการทันตก
รรมรากเทียม 

DentiiScan เครื่องเอกซเรย�คอมพิวเตอร�สามมิติทางทันตกรรม 
เปMนแพลตฟอร�มดิจิ ทัลทางทันตกรรม ท่ีจะช วยลดความ 
เหล่ือมลํ้า เพิ่มการเขาถึงบริการทางทันตกรรมของประชาชน 
เพิ่มคุณภาพการบริการทางทันตกรรมรากเทียม รวมท้ังเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข งขันของประเทศ โดยสรางอุตสาหกรรม
ใหม และส งเสริมการใชบัญชีนวัตกรรม ปeจจุบันอยู ระหว างการ
จัดซื้อจัดจางผลิตและติดตั้งเครื่องเดนตีสแกนฯ (ผลิตเดือนละ ๔ 
เครื่อง) และไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงพยาบาล
เรียบรอยแลว โดยจะมีการคัดสรรโรงพยาบาลรัฐรอบละ ๑๐ - 
๑๕ แห ง จนครบ ๕๐ แห ง จากรายช่ือโรงพยาบาลท่ีไดจดัเตรยีม
ไวสําหรับการคัดเลือก จํานวน ๖๐ แห ง เกณฑ�ในการคัดเลือก
ทางโรงพยาบาลตองมีทันตแพทย�ท่ีใหบริการดานรากฟeนเทียม 
รับรองการใชบริการเครื่องอย างต่ํา จํานวน ๒๐ - ๓๐ ครั้งต อ
เดือน และโรงพยาบาลตองมีการเป�ดบริการฝeงรากฟeนเทียมใน
ช วงเวลาท่ีไม ใช เวลาราชการ จากน้ันจะมีการทําบันทึกขอตกลง
ความร วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลท่ีเขาร วมโครงการท้ัง ๕๐ 
แห งร วมท้ังหน วยงานตนสังกัดของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมี
แผนจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชาสัมพันธ�ใหความรูในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม รวมท้ังฝ�กอบรมทันตแพทย�และ
ผูช วยฯในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมในช วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ น้ีอีกดวย 
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๔. ผลการดําเนินงานด3านทรัพยากร 

๔.๑ ผลการใช3จ/ายงบประมาณ (ข3อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

สวทช. ไดรับอนุมัติแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐) จํานวน ๗,๒๐๒ ลานบาท โดยเปMนงบบุคลากร ๒,๒๒๙ ลานบาท งบดําเนินงาน ๔,๔๖๓ ลานบาท 
งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐ ลานบาท และไดรับอนุมัติแผนรายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒ ลาน
บาท รายจ ายลงทุนในบริษัทร วมทุน หน วยบริการ และเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๒๕๐ ลานบาท รวมท้ังแผนรายจ ายเงินเพิ่ม
พิเศษป. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙๑ ลานบาท รวมท้ังส้ิน ๘,๒๒๕ ลานบาท 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รายจ ายเพิ่มเติมประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (Big Rock) โดยเปMนโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี ๑๔ โครงการ วงเงิน ๓,๒๙๒ ลานบาท ในจํานวนดังกล าวเปMนโครการท่ี สวทช. ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ภายใตงบ Big Rock จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๕.๓๘ ลานบาท และภายใตระเบียบว าดวยการบริหาร
งบประมาณรายจ ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีตองเร งรัดการใชจ ายหรือก อหน้ีผูกพัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค�และ
เป&าหมายของโครงการ ดวยเหตุน้ี สวทช. จึงขออนุมัติปรับแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ เพิ่มข้ึน จํานวน ๑,๘๑๕  
ลานบาท ต อ กวทช. ในคราวประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลการใชจ ายงบบุคลากร ๑,๐๖๒.๕๐ ลานบาท คิดเปMน 
รอยละ ๔๗.๖๗ ของแผน มีผลการใชจ ายงบดําเนินงาน ๒,๒๕๕.๘๔ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๔๑.๑๘ ของแผน และมี
ผลการใชจ ายงบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๔๒๒.๘๘ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๓๒.๒๘ ของแผน โดยรวม 
สวทช. มีผลการใชจ ายงบประมาณ ๓,๗๔๑.๒๓ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๔๑.๔๙ ของแผนรายจ าย ๙,๐๑๗ ลานบาท 
ดังตารางที่ ๙ 

ตารางที่ ๙ การใช3จ/ายงบประมาณตามแผนรายจ/ายงบประมาณ (หน/วย: ล3านบาท) 

รายการ 
แผนต3นป� 

(๒๘ ส.ค.๖๑) 
แผนปรับ 

(๒๖ มี.ค. ๖๑) 

ผลการใช3จ/ายงบประมาณ ผลการใช3จ/าย งปม. 
เทียบแผนปรับ (%) จ/ายจริง ผูกพัน รวม 

งบบุคลากร ๒,๒๒๙.๐๐ ๒,๒๒๙.๐๐ ๑,๐๖๒.๕๐ - ๑,๐๖๒.๕๐ ๔๗.๖๗ 

งบดําเนินงาน ๔,๔๖๓.๐๐ ๕,๔๗๘.๐๐ ๑,๓๑๘.๙๕ ๙๓๖.๘๙ ๒,๒๕๕.๘๔ ๔๑.๑๘ 

งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ ๑๖๖.๓๘ ๒๕๖.๕๐ ๔๒๒.๘๘ ๓๒.๒๘ 

รวม ๗,๒๐๒.๐๐ ๙,๐๑๗.๐๐ ๒,๕๔๗.๘๓ ๑,๑๙๓.๔๐ ๓,๗๔๑.๒๓ ๔๑.๔๙ 

รายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒.๐๐ ๔๘๒.๐๐ - - - - 

รายจ ายลงทุนฯ หน วยบริการ และเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๓๒.๕๔ - ๓๒.๕๔ ๑๓.๐๒ 

รายจ ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒๙๑.๐๐ ๒๙๑.๐๐ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๘,๒๒๕.๐๐ ๑๐,๐๔๐.๐๐ ๒,๕๘๐.๓๘ ๑,๑๙๓.๔๐ ๓,๗๗๓.๗๗ ๓๗.๕๙ 
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๔.๒ ผลการหารายได3จากการดําเนินงาน 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ต้ังเป&าหมายท่ีจะมีรายไดจากการดําเนินงานตามท่ีไดรับอนุมัติจาก 
กวทช. เท ากับ ๑,๘๕๐ ลานบาท โดยเปMนรายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท และรายไดอ่ืนๆ ๑๐๐  
ลานบาท 

การดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ สวทช. มีรายไดท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช. ๕๕๕.๘๒ ลานบาท 
คิดเปMนรอยละ ๓๑.๗๖ ของแผน โดยรายไดส วนใหญ มาจากเงินอุดหนุนวิจัย ซึ่งคิดเปMนรอยละ ๒๖.๙๑ ของรายได
จากความสามารถ และรายไดจากการใหบริการเทคนิค/วิชาการ ซึ่งคิดเปMนรอยละ ๑๘.๕๗ ของรายไดจาก
ความสามารถ 

 

ตารางที่ ๑๐ รายได3แยกตามประเภท 

รายได3แยกตามประเภท 
จํานวนเงิน (ล3านบาท) ผลรายได3

เทียบแผน 
(%) แผน ผล 

รายไดจาก
ความสามารถ 

อุดหนุนรับ ๖๗๑.๒๐ ๑๔๙.๕๕ ๒๒.๒๘ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๒๘.๘๐ ๖๓.๑๗ ๒๗.๖๑ 

รับจาง/ร วมวิจัย ๒๖๐.๐๐ ๙๘.๘๖ ๓๘.๐๒ 

ผลงานวิจัยและองค�ความรู ๔๐.๐๐ ๗.๔๒ ๑๘.๕๕ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๖๐.๐๐ ๑๐๓.๒๒ ๖๔.๕๑ 

ฝ�กอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๒๐๐.๐๐ ๓๐.๔๘ ๑๕.๒๔ 

ค าเช าและบริการสถานท่ี ๑๙๐.๐๐ ๑๐๓.๑๒ ๕๔.๒๗ 

รวมรายได3จากความสามารถ ๑,๗๕๐.๐๐ ๕๕๕.๘๒ ๓๑.๗๖ 

รายไดอื่นๆ อื่นๆ เช น ดอกเบ้ีย ค าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๐๐ ๑๒.๘๖ ๑๒.๘๖ 

รวมรายได3ท้ังส้ิน ๑,๘๕๐.๐๐ ๕๖๘.๖๘ ๓๐.๗๔ 
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๔.๓ สถานภาพด3านบุคลากร (ข3อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

สวทช. ไดเสนอขอการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป&าหมายของแผนกลยุทธ� 
สวทช. ฉบับท่ี ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต อ กวทช. ไวท่ีจํานวน ๓,๕๑๓ คน ซึ่งอัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย าง
ต อเน่ืองมาตลอด นับต้ังแต เริ่มดําเนินการ ในป. พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนไม ก่ีรอยคน เปMนจํานวน
พันกว าคนในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป. โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต อความ
ตองการของสังคมและประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๘๓๘ 
คน ดังรูปที่ ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป�งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต างๆ แสดงใหเห็นว า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเปMนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๔๑ คน คิดเปMนรอยละ ๖๘.๓๙ ต อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๘๙๗ คน คิดเปMนรอยละ ๓๑.๖๑ ต อบุคลากรท้ังหมด เทียบเปMนสัดส วนสายวิจัยและวิชาการต อสายท่ีไม ใช สายวิจัย
และวิชาการเท ากับ ๒.๑๖ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๔ 
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รูปที่ ๑๔ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน/วยงาน และกลุ/มตําแหน/ง 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเปMนรอยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปท่ี ๑๕ 

 
รูปที่ ๑๕ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

๒๒%

๔๕%

๓๓%

ปริญญาเอก

๖๑๗ คนปริญญาตรี

และต่ํากว่า

๙๕๔ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๖๗ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน ๓,๔๕๕ คน คิดเปMนรอยละ ๘๗ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งส้ิน ๓๘๓ คน  
คิดเปMนรอยละ ๑๓ ดังรูปที่ ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๖ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจ3าง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เท ากับ ๒.๒๒ ดังรูปที่ ๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒.๗๙) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว า turnover rate ของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงรอยละ ๐.๗๕ ดังรูปท่ี ๑๘ 

 
รูปที่ ๑๗ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ 

๑๓%

๘๗%

๒,๕๖๙ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๓๘

๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๖๓

๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๒.๒๒

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
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รูปที่ ๑๘ แนวโน3ม turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) 

เปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน 
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ก. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต/างประเทศ จํานวน ๒๙ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ชุดไพรเมอร�และดีเอ็นเอโพรบสําหรับตรวจสอบ
เอกลักษณ�ของพันธุ�พริกและกระบวนการตรวจสอบนั้น 

๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๙๙๔ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒ สูตรองค�ประกอบของธาตุอาหารสําหรับการปลูก
พืชแบบไฮโดรโพนิกส�ที่ประกอบดวยทองแดง-คีเลต
สังเคราะห� 

๒๕/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๓๘๒ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง  
และณรงค�พล แกวจังหวัด 

นาโนเทค 

๓ ระบบและวิธีการประมาณค ารายไดและหนี้
ครัวเรือนจากฐานขอมูลเครดิตบโูร 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๕๓๕ ไทย อานนท� แปลงประสพโชค เนคเทค 

๔ กระบวนการผลิตแป&งดัดแปรแบบก่ึงแหงดวยแซน
แทนกัมร วมกับความรอน 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๕๒๗ ไทย เก้ือกูล ป�ยะจอมขวัญ 
และคณะ 

ไบโอเทค
CPMO 

๕ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๘๙ ไทย ธารารัชต� ธารากุล และคณะ นาโนเทค 

๖ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๐ ไทย ธารารัชต� ธารากุล และคณะ นาโนเทค 

๗ แผ นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๑ ไทย ธารารัชต� ธารากุล และคณะ นาโนเทค 

๘ เคร่ืองจ ายกําลังงานสําหรับทรานสดิวเซอร�ที่มีการ
ปรับจูนความถ่ีอัตโนมัติและวิธีการสําหรับขับ
ทรานสดิวเซอร�ที่มีการปรับจูนความถี่อตัโนมัติ 

๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๖๖๘ ไทย อุดม โกมินทร�  
และคณะ 

เนคเทค 

๙ วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ&าไมโครหรือนาโนอาร�เรย� ๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๒๙๘ ไทย รวิวรรณ เหล าเจริญสุข  
และอรุณศรี งามอรุณโชติ 

นาโนเทค 

๑๐ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุโครงร างรองรับเซลล�สามมิติ
ท่ีมีรูพรุนจากพอลิ(เอสเตอร� เอไมด�)ที่มกีรดอะมิโน
เปMนองค�ประกอบเพ่ือใชงานดานวิศวกรรมเนื้อเย่ือ 

๑๓/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๔๑๖ ไทย วนิดา จันทร�วิกูล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๑ แบคเทอริโอเฟจดัดแปลงพันธุกรรม ๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๗๗๕ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค 

๑๒ แผ นเสนใยธรรมชาติปลอดเช้ือและกรรมวิธีการ
ผลิตแผ นเสนใย 

๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๐๖๒ ไทย กุลฤดี แสงสีทอง  
และจักรพล สุนทรวราภาส 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๓ อุปกรณ�แลกเปล่ียนความรอนแบบแผ นหยาบ
สมรรถนะการถ ายเทความรอนสูง 

๓/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๕๙๓๗ ไทย จุฑาพัฒน� สุนทราภิรมย�สุข 
และสมชาย วงษ�วิเศษ 

CPMO 

๑๔ คอนเดนเซอร�ทรงกระบอกสมรรถนะการถ าย 
เทความรอนสูง 

๑๘/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๒๓๙ ไทย สมชาย วงษ�วิเศษ  
และคณะ 

CPMO 

๑๕ โปรโมเตอร�ของยูซิกซ�อาร�เอ็นเอโพลีเมอเรสชนิดที่ 
๓ สําหรับใชในระบบคริสเปอร�-แคสไนน�ของเช้ือรา 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๒๓๒ ไทย กอบกุล เหล าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖ เคร่ืองห่ันย อยวัสดุแบบพ วงติดรถแทรกเตอร� ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๐๒๒ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย�พร ส วนงาน
กลาง 

๑๗ ระบบช วยติดต อส่ือสารทางไกลสําหรับผูพิการทาง
สมอง 

๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๕๒๒ ไทย สุเกติองค� ภู พัฒน�  
และคณะ 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๘ เคร่ืองห่ันย อยวัสดุแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาด
เล็ก 

๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๐๒๓ ไทย พันธวัฒน� ไชยวรรณ� ส วนงาน
กลาง 

๑๙ โฟมโลหะชนิดโพรงเป�ดท่ีมีวัตถุอยู ภายในโพรงเป�ด
และกรรมวิธีผลิตโฟมโลหะชนิดโพรงเป�ดที่มีวัตถุอยู 
ภายในโพรงเป�ดดังกล าว 

๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๙๓๘ ไทย ชลลดา ดํารงค�  
และสมพงษ� ศรีมโน

เสาวภาคย� 

เอ็มเทค 

๒๐ ชุดไพรเมอร�และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะต อ
เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปในไมโทคอนเดรียที่ใชใน
การตรวจสอบเอกลักษณ�ของเมล็ดพันธุ�แตงกวา 
และกระบวนการตรวจสอบดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๐๗๖ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒๑ เคร่ืองยอมสารตัวอย าง ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๗๔๑ ไทย สิริชัย นิธิอุทัย และคณะ เนคเทค 

๒๒ อีวาโปเรเตอร�สมรรถนะการถ ายเทความรอนสูง ๒๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๖๙๙๙ ไทย สมชาย วงษ�วิเศษ และคณะ CPMO 

๒๓ อุปกรณ�การเรียนการสอนการเคล่ือนที่แบบ 
โพรเจกไทล� 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๘๘๙ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๔ อุปกรณ�ติดตามตําแหน งการกมศรีษะสําหรับผูป�วย
หลังรับการผ าตัดจอประสาทตา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาผูป�วยที่เขารับการผ าตัดใส 
แก¡สในลูกตา 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๔๖๕๗ ไทย ชูศักด์ิ ธนวัฒโน  
และคณะ 

ส วนงาน
กลาง 

๒๕ ระบบและวิธีการช วยเรียงอักขระไทยเปMนคําท่ีมี
ความหมายสําหรับผูที่บกพร องทางการเรียนรู 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๑ ไทย ธภัทร หมู ภัทรโรจน� และอร
อินทรา ภู ประเสริฐ 

เนคเทค 
CPMO 

๒๖ ชุดไพรเมอร�และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะสําหรับ
ตรวจสอบเอกลักษณ�ของพันธุ�แตงเทศและ
กระบวนการตรวจสอบนั้น 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๒ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ 
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒๗ องค�ประกอบนาโนวัคซีนต อตานเช้ือฟลาโว
แบคทีเรียมคอลัมนาริสในปลา และกรรมวิธีการ
เตรียมนาโนวัคซีนดังกล าว 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๓ ไทย ธีรพงศ� ยะทา  
และคณะ 

นาโนเทค 
ส วนงาน
กลาง 

๒๘ ระบบแนะนาํการจัดชุดสินคาดวยการวิเคราะห�
ธุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูงและวิธีการดังกล าว 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๔๕๑ ไทย จุฑารัตน� คีรีเพ็ชร  
และนพดล คีรีเพ็ชร 

เนคเทค 

๒๙ วิธีการจําลองสัดส วนรูปร างมนุษย�ดวยนํ้าหนักและ
ส วนสูง 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๙๗๖ ไทย จันทร�จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

เนคเทค 
CPMO 

 

ข. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได3รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๒๖ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลขท่ี

ได3รับ 
ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ วิธีประเมินระยะเวลาเดินทางของผูใช
ยานพาหนะจากขอมูลการเปล่ียนเสา

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๔ ไทย จําลอง คําผาเช้ือ  
และวสันต� ภัทรอธิคม 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลขท่ี

ได3รับ 
ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

สัญญาณโทรศัพท� เคล่ือนที่โดยวิธี
ประมาณค าสัดส วนพ้ืนที่ครอบคลุม
ของเซลล�เครือข ายโทรศัพท�เคล่ือนที ่

๒ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๒ ไทย  ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๒๓๒ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๔/๑๑/๒๕๖๐ ๕๙๑๔๖ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕ อุปกรณ�ทดสอบการขับเคล่ือนสําหรับ
ยานพาหนะ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๔๙๓ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๖ ช้ินส วนกระดูกเทียม ๒๒/๐๑/๒๕๕๙ ๒๗/๑๐/๒๕๖๐ ๕๘๖๑๑ ไทย กวิน การุณรัตนกุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๗ ตระกรา ๑๑/๐๙/๒๕๕๗ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐ ๕๘๘๘๖ ไทย พัชรี ลาภสุริยกุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๘ เลนส�ขยาย ๗/๐๘/๒๕๕๘ ๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๕๙๕๘๑ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร  
และคณะ 

เนคเทค 

๙ ผลิตภัณฑ�โฟมนําไฟฟ&าประเภทเทอร�
โมพลาสติกอิลาสโตเมอร� 

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ - ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และชิตสกนธ� ภักด์ิแจ มใส 

เอ็มเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๐ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะต อไวรัสใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศสายพันธุ�ไทย และโมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจําเพาะ
ต อไวรัสในกลุ มเจมินีไวรัสที่พบใน
ประเทศไทยและการใชโมโนโคลนอล
แอนติบอดีที ่ผลิตขึ้นในการตรวจ
วิเคราะห�ไวรัสดังกล าวในพืชที่เปMนโรค
และแมลง 

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๒๐ ไทย อรประไพ คชนันทน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ&าและตัด
การจ ายกระแสใหกับโหลดเม่ือแรงดัน
ตํ่ากว าค าที่กําหนด 

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๖๐๒๘๓ ไทย รวีภัทร� ผุดผ อง  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๒ แท นวางอปุกรณ�จัดเก็บขอมูล ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๘ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๓ แท นวางอปุกรณ�พรอมช องทางเดิน
สายไฟ 

๒๕/๑๒/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๗ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค�กุล  
และคณะ 

เอ็มเทค 



๑๐๙ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลขท่ี

ได3รับ 
ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๔ แท นวางตัวอย างสําหรับกลองดิจิทัล
แบบพกพา 

๒๒/๐๗/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๕๙๘๑๙ ไทย อัชฌา กอบวิทยา  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕ ชุดทดสอบความหนาแน นและความ
หนืดของไบโอดีเซล 

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๔๓ ไทย กิตตินันท� อันนานนท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๖ เคร่ืองหีบน้ํามันสบู ดําแบบต อเนื่อง 
ชนิดสกรูอัดเด่ียว 

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๑ ไทย กิตตินันท� อันนานนท�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗ อุปกรณ�ลดความช้ืน ๒๖/๐๙/๒๕๕๗ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๒ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๑๘ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะต อไวรัสในกลุ มเจมินี
ไวรัสที่ถูกถ ายทอดโดยแมลงหว่ีขาว
และการใชในการตรวจหาไวรัส
ดังกล าวในพืชและแมลง 

๓๐/๐๙/๒๕๕๗ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๔๔๐ ไทย ชาญณรงค� ศรีภิบาล  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๙ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๗๘๖ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลังสันติ 

เอ็มเทค 

๒๐ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๓๘ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลังสันติ 

เอ็มเทค 

๒๑ รางเล่ือนที่นั่งสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๖๐๖๓๗ ไทย ประสิทธ์ิ วัฒนวงศ�สกุล 
และศราวุธ เลิศพลังสันติ 

เอ็มเทค 

๒๒ วิธีการบันทึกลายนิ้วมือดวยเทคนิค
ทางแสง 

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ ๘/๑๒/๒๕๖๐ ๕๙๓๖๖ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๓ วิธีการรูจําตัวอักษรจากภาพดวยวิธี
ทางสถิติที่มีความสามารถระบุภาษา 

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ ๙/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๓๓๐ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และ 
วงษ�นเรศ ขันธุวาร 

เนคเทค 

๒๔ อุปกรณ�จับยึดช้ินงาน ๒๑/๐๕/๒๕๕๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๖๒๗๘๗ ไทย เกียรติศักด์ิ ศรีพิมานวัฒน� เนคเทค 

๒๕ อุปกรณ�วัดความช้ืนเมล็ดธัญพืช ๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๗๐๗ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด  
และคณะ 

เนคเทค 

๒๖ อ างลางจาน ๒๖/๐๒/๒๕๕๙ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๖๑๔๔๙ ไทย ศาศวัต มหบุญพาชัย  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

 

ค. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต/างประเทศ จํานวน ๒๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ สารคีเลตสําหรับธาตุอาหารของพืช และกรรมวิธีการ
สังเคราะห�สารดังกล าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๑๗ ไทย ณรงค�พล แกวจังหวัด 
และคมสันต� สุทธิสินทอง 

นาโนเทค 

๒ กระบวนการสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะนาโนบน
ตัวรองรับซิลิกาชนิดมีโซพอร� 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๗๔ ไทย ขจรศักด์ิ เฟ�°องนวกิจ  
และคณะ 

นาโนเทค 



๑๑๐ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๓ กรรมวิธีการผลิตเช้ือเพลิงถ านอัดแท งจากเปลือกและ
ลําตนขาวโพด 

๐๙/๑๒/๒๕๕๙ ๑๖๐๓๐๐๒๕๒๖ ไทย สมรัฐ เกิดสุวรรณ  
และลัดดา สิทธิโสภาค 

CPMO 

๔ องค�ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมท่ีกักเก็บสารสกัด
ทับทิม และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๕๙ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕ ระบบการระบุและจําแนกสป.ชีส�ของเช้ือก อโรคใน
อาหารหลายชนิดพรอมๆ กันดวยเทคนิคบีทอะเรย� 
และกรรมวิธีดังกล าว 

๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๕๗๓ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖ ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช าและกรรมวิธี
การผลิต 

๓๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๐๐ ไทย ธีรพงศ� ยะทา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗ กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลดวยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ&า สําหรับตรวจวัดเช้ือไวรัสซิกา 

๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๐๔ ไทย พงศ�สิทธ์ิ รัตนกรวิทย� นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๘ องค�ประกอบของอนุภาคไมเซลล�ท่ีกักเก็บสารสกัดลูก
ซัด และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๒๒ ไทย วลีวัลย� เอกนัยน�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ กรรมวิธีเตรียมถ านกัมมันต�ท่ีเจือดวยอนุภาคนาโนของ
โลหะเงินสําหรับการฆ าและยับย้ังเช้ือแบคทีเรียในน้ํา 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๘๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๐ โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร�ชีวภาพ-ถ านกัมมันต� 
สําหรับยืดอายุพืชผลการเกษตร 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๘๗ ไทย กิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา และ
ดรุณี อัศวเสถียร 

เอ็มเทค 

๑๑ ผาฝ&ายทนไฟ และกรรมวิธีผลิตผาฝ&ายทนไฟดังกล าว ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๒๓๗ ไทย มาโนช นาคสาทา และ
วิมล นาคสาทา 

สํานักงาน
กลาง 

๑๒ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกส�ชิปแบบฟ�ลเตอร�หยดนํ้าสําหรับ
ตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๘ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�ส่ีเหล่ียมผืนผา
สําหรับตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�สไปรัลสําหรับ
ตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๖ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕ อุปกรณ�เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียด
ถูกตองสูง RTK 

๒๖/๐๗/๒๕๖๐ ๑๘๐๓๐๐๐๑๓๕ ไทย มนต�ศักด์ิ โซ เจริญธรรม 
และประเสริฐ เวียงสุข

ไพบูลย� 

สํานักงาน
กลาง 

๑๖ อุปกรณ�นํากระแสไฟฟ&าสําหรับเซลล�ไฟฟ&าเคมี ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๒ ไทย เจษฎา แม นยํา นาโนเทค 

๑๗ วัสดุขั้วอิเล็กโทรด และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้ว
อิเล็กโทรดดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๕ ไทย ชัชวรินทร� ปูชัย และคณะ เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

๑๘ องค�ประกอบอนุภาคนาโนกักเก็บน้ํามันกานพลู สําหรับ
ออกฤทธ์ิเปMนยาสลบและมีฤทธ์ิในการตานเช้ือจุลินทรีย�
ก อโรคในสัตว�น้ํา และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาค
ดังกล าว 

๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๔๑๖ ไทย ธีรพงศ� ยะทา และคณะ นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 



๑๑๑ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๙ ชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags พลาสมิดลูกผสมและ
เช้ือราเสนใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของยีนสําหรับ
ทําลายยีน Ags ดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๔ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๐ เม็ดเคลือบหัวเช้ือราอาร�บัสคูลาร�ไมคอร�ไรซาในดินผสม
และไม ผสมปุ£ยอินทรีย�และกรรมวิธีการผลิต 

๓๑/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๒๙๒ ไทย จีรัณ ก่ิงแกว และคณะ ไบโอเทค
สํานักงาน

กลาง 

๒๑ ชุดตรวจหาเช้ือก อโรคสครับไทฟeส โรคเลปโตสไปโรซิส 
โรคมิวรีนไทฟeสดวยวิธีมัลติเพล็กซ�พีซีอาร� (Muliplex 
PCR)  

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๕ ไทย อมรพันธุ� เสรีมาศพันธุ� 
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๒๒ กระบวนการสังเคราะห�โลหะออกไซด�ดวยวิธีการเติม
สารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร�แฟกแทนท�แอสซิสเทด
เทมเพลตทิง โดยใชเซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๖ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ กระบวนการสังเคราะห�โลหะออกไซด�ดวยเทคนิคโซล-
เจล โดยใชเซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๔ ตูกําเนิดแสงยูวี ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๖๕๙ ไทย ชูชาติ วารินทร�  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๒๕ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๗๐ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๖ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส จอห�นโซนอ ิ

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๓ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๗ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

ง. รายช่ืออนุสิทธิบัตรที่ได3รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๓๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลข
ท่ีได3รับ 

ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการจับแยกเช้ือ Listeria 

monocytogenes โดยใชเทคนิคการแยก
ทางอิมมูโนดวยอนุภาคแม เหล็ก 

๐๘/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๒ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 
และคณะ 

ไบโอเทค
นาโนเทค 

๒ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเซลลูโลสที่มีรูพรุน
สําหรับรองรับเซลล� 

๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๔ ไทย กตัญชลี ไมงาม  
และคณะ 

ไบโอเทค
เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนเอทิลเซลลูโลส
ดวยเทคนิคการระเหยตัวทําละลายภาย ใต
สภาวะลดความดัน ในรูปแบบแผ นฟ�ล�ม 

๑๔/๑๒/๒๕๕๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๔ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

นาโนเทค 



๑๑๒ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลข
ท่ีได3รับ 

ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๔ ระบบแยกผลปาล�มออกจากทะลายดวยวิธีป&อน 
ฉีก และสลัด 

๑๕/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๕ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕ กระบวนสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะที่มี
คาร�บอนเปMนตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา ดวย
กระบวนการไฮโดรเทอร�มัล คาร�บอนไนเซชัน 
และการทําใหเอิบชุ ม (Impregnation) จาก
ดอกธูปฤาษี 

๐๒/๐๙/๒๕๕๙ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๖๖ ไทย นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๖ กรรมวิธีการเตรียมเซริซินสายส้ันที่มีฤทธ์ิทาง
เวชสําอางสูง 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๐/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๒๐๓ ไทย ธงชัย กูบโคกกรวด  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗ สารประกอบเรืองแสงที่ประกอบดวยโมเลกุล
แกนกลางไตรฟ.นิลเอมีน ก่ิงฟ.นิลลีนเอธินิลีน 
สําหรับการตรวจหาไซยาไนด� และกรรมวิธีการ
สังเคราะห�สารดังกล าว 

๐๖/๐๑/๒๕๖๐ ๑๒/๑๐/๒๕๖๐ ๑๓๑๘๗ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๘ หัววัดพลังงานจลน�ของไอออนในพลาสมา ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๕๘ ไทย พิษณุ พูลเจริญศิลป¤ 
และคณะ 

ทีเอ็มซี 

๙ เม็ดบีดติดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะต อยีนใน
ระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา และกรรมวิธีการ
ตรวจวัดการแสดงออกของยีนหลายชนิดใน
ระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําพรอมกันในเวลา
เดียวกันดวยการใชเม็ดบีดดังกล าวกับเทคนิค
บีดอะเรย� 

๑๗/๑๑/๒๕๕๘ ๐๓/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๓๖ ไทย วณิลดา รุ งรัศมี  
และโศภชา อารยเมธากร 

ไบโอเทค 

๑๐ กระเบ้ืองเซรามิกที่มีเถาลิกไนต�เปMน
ส วนประกอบ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๗๒ ไทย จรัสพร มงคลขจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๑ สูตรสารเคลือบท่ีประกอบดวยอนุภาคซิงค�ออก
ไซด�ระดับนาโนเมตรร วมกับสารประกอบของ
ซิงค�ไพริไทออนที่มีฤทธ์ิตานเช้ือจุลินทรยี�
สําหรับวัสดุส่ิงทอ และกรรมวิธีการเคลือบสาร
ดังกล าว 

๔/๑๑/๒๕๕๙ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๗ ไทย วิยงค� กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๒ นาโนแท็กสําหรับตรวจจับเซลล�มะเร็ง 
ปากมดลูก 

๑๐/๐๗/๒๕๕๘ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๘ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๓ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือสแตฟฟ�โลคอลคัส 
ออเรียสด้ือยาเมธิซิลินสายพันธุ�ที่พบบ อยใน
ประเทศไทย 

๑๔/๐๘/๒๕๕๘ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๒๙ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๔ เสนใยอิเล็กโตรสปeนที่มีอนุพันธ�ของคูมารินซ่ึง
ติดกับฮอร�โมนหรือยาปราบศัตรูพืชที่สามารถ
ปลดปล อยไดดวยแสงและกระบวนการเตรียม
เสนใยดังกล าว 

๑๙/๐๘/๒๕๕๙ ๐๑/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๓๐ ไทย คมสันต� สุทธิสินทอง 
และคณะ 

นาโนเทค 



๑๑๓ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลข
ท่ีได3รับ 

ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๕ ระบบช วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมียพาหะธาลัส
ซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติจากเคร่ืองตรวจ
อัตโนมัติและระบบช วยแปลผลคู เส่ียง 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๐๘/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๔๓ ไทย ชุมพล งามผิว  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖ ระบบของไหลจุลภาคสําหรับการเตรียม
ตัวอย าง 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๑๓/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๕๕ ไทย สุพล มนะเกษตรธาร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๗ วิธีการเตรียมขอมูลสําหรับการประมวลผลเพ่ือ
รูจําใบหนา 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๑๓๓๙๓ ไทย นลพรรษ วงแหวน  
และคณะ 

เนคเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๘ สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร�จากดินแดงและของ
เสียอุตสาหกรรม 

๑๓/๑๑/๒๕๕๘ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๗ ไทย ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๙ ชุดทดสอบสําหรับตรวจหาเช้ือวัณโรคด้ือยา
หลายขนานดวยวิธีนิวคลีอิกแอซิดอิมมูโนโครมา
โตกราฟ.ชนิดการไหลดานขางและกรรมวิธีการ
ตรวจดังกล าว 

๑๔/๐๘/๒๕๕๘ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๙๔ ไทย ธารารัชต� ธารากุล 
และคณะ 

ไบโอเทค
นาโนเทค 

๒๐ กระบวนการสรางขั้วนําไฟฟ&าฟ�ล�มบางชนิด
โปร งแสง 

๒๙/๐๔/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๖ ไทย พิศิษฐ� คําหน อแกว  
และคณะ 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๒๑ เครื่องกรองน้าํที่มีท อยางพลาสติกซิลิโคน
สําหรับยึดไสกรอง 

๑๐/๐๖/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๔๘ ไทย กฤชแกว สมตน  
และจรัสพร มงคลขจิต 

เอ็มเทค 

๒๒ ซองบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธ์ิยับย้ัง
การเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย� 

๒๒/๐๗/๒๕๕๙ ๕/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๒๕ ไทย รวีวรรณ ถิรมนัส  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ สารออกฤทธ์ิไล ยุงไรกล่ินชนิดเขมขนสําหรับ
การประยุกต�ใชในผลิตภัณฑ�ไล ยุง 

๑๙/๐๘/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๕๐ ไทย ชญานันท� เอี่ยมสําอางค� 
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๔ สูตรส วนผสมสําหรับผลิตภัณฑ�ไล ยุงชนิดเกิด 
นาโนอิมัลช่ันไดเอง 

๕/๐๘/๒๕๕๙ ๒๖/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๙๕ ไทย สาธิตา ตปนียากร 
และอิศรา สระมาลา 

นาโนเทค 

๒๕ แผ นเสนใยนาโนเรืองแสงสําหรับทดสอบไอออน
โลหะหนักในน้ํา และกรรมวิธีการเตรียมแผ น
เสนใยดังกล าว 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๑๙/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๖๙ ไทย จิตาภา สําราญจิตต� 
และวรล อินทะสันตา 

นาโนเทค 

๒๖ หัววัดพลังงานจลน�ของไอออนในพลาสมา ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ๑๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๓๒๕๘ ไทย นิติศักด์ิ ปาสาจะ  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๒๗ อุปกรณ�ปรับค าความถูกตองของตัวแปลง
สัญญาณอนาล¡อคเปMนดิจิตอล 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๔๑ ไทย ประกอบ โกเมศวรากุล 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๘ อุปกรณ�จับยึดเคร่ืองมือในสถานเล้ียงสัตว�ขนาด
เล็ก 

๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๗๘ ไทย เกียรติกอง สุวรรณกิจ 
และศุภกิจ วรศิลป¤ชัย 

เอ็มเทค 

๒๙ อุปกรณ�กระตุนการขยายรูเย่ือหุมผนังเซลล�ไข 
สัตว�น้ําดวยสัญญาณไฟฟ&า 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๒/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๑๖ ไทย คทา จารุวงศ�รังสี และ
อดิสร เตือนตรานนท� 

เนคเทค 



๑๑๔ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลข
ท่ีได3รับ 

ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๓๐ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของ
วัสดุดูดซับพอลิเมอร�สําหรับดูดซับโลหะหนัก 

๒๖/๐๘/๒๕๕๙ ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๗๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และเสาวลักษณ� เฉลียว

เลิศอําพล 

นาโนเทค 

๓๑ สูตรผสมเอนไซม�สําหรับปรับสมบัติรีโอโลยีของ
มันสําปะหลังในการหมักแบบปริมาณของแขง็
สูงเพ่ือการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและสารเคมี 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๓๙ ไทย วีระวัฒน� แช มปรีดา 
และคณะ 

ไบโอเทค
เอ็มเทค 

๓๒ กระบวนการสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะบน
ตัวรองฐานรับคาร�บอนที่นาํไฟฟ&าจากดอก
ธูปฤาษีดวยกระบวนการไฮโดรเทอร�มัล
คาร�บอนไนเซชันและการชุบโลหะดวยไฟฟ&า 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๙/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓๕๔๐ ไทย ปริญญา ผ องสุภา  
และคณะ 

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

๓๓ ระบบติดตามพาหนะ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๓๔๔๙ ไทย กิตติศักด์ิ ออมทรัพย� เนคเทค 

๓๔ โมโนโคลนอลแอนติบอดีจาํเพาะเจาะจงต อเช้ือ 
L.monocytogenes 

๒๒/๐๕/๒๕๕๖ ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๕๘ ไทย อรประไพ คชนันทน� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๕ กระบวนการผลิตเซรามิกส�แบบแผ นแหวน
ขนาดใหญ ชนิดอลูมินาดวยเทคนิคหล อแบบตัน 

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๘๙ ไทย กฤชแกว สมตน  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๖ เซลล�แบคทีเรียตนแบบจากเช้ืออีโคไลพร องยีน
ไธเอ ยีนโฟลเอ และยีนโทลซี ที่มีการแสดงออก
ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเตส-ไธมิดิเลทซิน
เทสของเช้ือท็อกโซพลาสม า กอนดิไอ 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๕๒ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

ไบโอเทค
สํานักงาน

กลาง 

๓๗ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส เบรวิส 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๒๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

จ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค3าในและต/างประเทศ จํานวน ๓ คําขอ 

ลําดับ ช่ือความลับทางการท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ สูตรน้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามากสําหรับผสมกับ
แอสฟeลท� 

๑๕/๐๑/๒๕๖๑ TS60MT00119 ไทย ฉวีวรรณ คงแกว  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒ กระบวนการผลิตสูตรเอนไซม�ทนรอนและเพ่ิมความ
เสถียรจากเช้ือรา Aspergillus niger BCC4525 เพ่ือ
ใชในอุตสาหกรรมอาหารไก เนื้อ 

๘/๐๑/๒๕๖๑ TS60BT00120 ไทย นกุล รัตนพันธ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓ กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาแบบปฏิกิริยาไม 
ต อเนื่อง 

๒๖/๐๓/๒๕๖๑ TS61NN00121 ไทย พิศิษฐ� คําหน อแกว  
และธันยกร เมืองนาโพธิ์ 

นาโนเทค 

 



๑๑๕ | ส ว ท ช .  

ฉ. รายชื่อผังภูมิวงจรรวมที่ได3รับคู/มือในและต/างประเทศ จํานวน ๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได3รับ 
หมายเลขท่ี

ได3รับ 
ประเทศ ช่ือผู3ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ วงจรตรวจสอบการซอนกันในแนวต้ังของ 
รูเช่ือมต อระหว าง contact กับ Via1 

๙/๐๖/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘ ไทย อนุชา เรืองพานิช  
และคณะ 

เนคเทค 

๒ วงจรวัดหาความเขมสนามแม เหล็กใน
ทิศทางต้ังฉากกับวงจร 

๙/๐๖/๒๕๖๐ ๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๙ ไทย อนุชา เรืองพานิช  
และคณะ 

เนคเทค
สํานักงาน

กลาง 

 

ช. รายชื่อบทความตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๔๓ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑ Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy 

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

extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolated in Thailand  
๔.๓๐๒ 

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

as the micronutrient hosts for agricultural application. 
๓.๑๐๑ 

๓ Aquaculture Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from 

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

treatment 

๒.๕๗ 

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

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

fowl cholera vaccine 
๑.๒๕๗ 

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

dental and maxillofacial applications based on Monte Carlo simulation 
๒.๔๗๖ 

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

isobutyl acetate 
๕.๒๐๓ 

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

clinical features and laboratory indicators: application of classification tree 

analysis 

๒.๐๗๑ 

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

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

sulfone motifs 

๕.๓๑๗ 

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

tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata) 
๐.๔๓๗ 

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

hydroxide impregnation: effects of processing parameters 
๐.๔๓๗ 

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

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

๑๔ Desalination and Water 

Treatment 

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

removal of the ceramic membranes 
๑.๖๓๑ 

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

centric networks 
๐.๘๑๔ 

๑๖ EURASIP Journal on Audio, 

Speech, and Music Processing 

Classification-based spoken text selection for LVCSR language modeling ๑.๕๗๙ 

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

prevention 
๑.๑๑๓ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

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

dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis mice 
๓.๒๔๗ 

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

determinants by proteomics 
๒.๑๘๔ 

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

and species 
๑๓.๔๖๕ 

๒๑ Horticulture, Environment, and 

Biotechnology 

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

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

plantlets 

๐.๘๑๒ 

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

product 
๓.๑๘๑ 

๒๓ JMIR mHealth and uHealth A breastfeed-promoting mobile app intervention: usability and usefulness 

study 
๔.๖๓๖ 

๒๔ Journal of Agricultural and Food 

Chemistry 

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

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

solution culture 

๓.๑๕๔ 

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

clonostachydiol, from the hopper pathogenic fungus Cordyceps sp. BCC 

49294: revision of the absolute configuration of clonostachydiol 

๒.๒๓๗ 

๒๖ Journal of Applied Microbiology Genome characterization of piscine 'Scale drop and Muscle Necrosis 

syndrome'-associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence 

determinants 

๒.๐๙๙ 

๒๗ Journal of Applied Polymer 

Science 

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

Mechanical and thermal properties 
๑.๖๔ 

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

chain polyunsaturated fatty acids: A potential tool for reconstituting lipids 

with nutritional value 

๒.๕๙๙ 

๒๙ Journal of Medical and Biological 

Engineering 

Gradient directional second derivative pseudo-enhancement correction and 

modified local roughness response estimation for electronic cleansing in CT 

colonography 

๐.๙๙ 

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

switchable solution 
๒.๙๙๑ 

๓๑ Molecules A novel antibiotic mechanism of L-cyclopropylalanine blocking the 

biosynthetic pathway of essential amino acid L-leucine 
๒.๘๖๑ 

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

๓๓ Plant Foods for Human Nutrition Potential prebiotic oligosaccharide mixtures from acidic hydrolysis of rice bran 

and cassava pulp 
๒.๓๖๘ 

๓๔ Production and Operations 

Management 

Using contingent markdown with reservation to profit from strategic 

consumer behavior 
๑.๘๕ 

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

for reconfigurable high power RF circuits 
๐.๙๔๕ 

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

sky types 
๓.๓๖๑ 

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

of applying the transparent composite films for organic photovoltaic 

encapsulation 

๒.๒๔๓ 

๓๘ RSC Advances Mechanically robust, multifunctional and nanofibrous membranes for 

tuberculosis elimination 
๓.๑๐๘ 

๓๙ Synlett A Novel 18F-Labeling Method for the Synthesis of [18F]-Piperidine-Containing 

Ligands as Potential PET Radiotracers for σ Receptors 
๒.๑๕๑ 

๔๐ Tetrahedron Bioactive compounds from the scale insect fungus Conoideocrella tenuis BCC 

44534 
๒.๖๕๑ 

๔๑ Tetrahedron Letters Pyridone alkaloids from the scale-insect pathogenic fungus Hypocrella 

discoidea BCC 71382 
๒.๑๙๓ 

๔๒ Tuberculosis Tuberculosis Determination Using SERS and Chemometric Methods ๒.๘๗๓ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๔๓ Turkish Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences 

Piper betle leaf extract inhibits multiple aquatic bacterial pathogens and in 

vivo Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia 
๐.๔๘๔ 

 

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได3รับ จํานวน ๓๖ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ3าของผลงาน หน/วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๑๐ รางวัล 

๑ ไดรับคัดเลือกเปMนตัวแทนประเทศไทย ประจําป. ๒๕๖๑ สาขา
สรีรวิทยาหรือการแพทย� เพ่ือเขาร วมกิจกรรมการประชุมผูไดรับรางวัล
โนเบล ระหว างวันที่ ๒๔- ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมืองลินเดา 
สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

- ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 

๒ รางวัลยอดเย่ียม Chairman’s Award จากกองทุนความร วมมือนิวตัน 
ยูเค-ไทย เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูต 
สหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย  

เครือข ายวิจัยเพ่ือสุขภาพกุง 
(International Networks for 
Shrimp Health: INSH) 

กัลยาณ� แดงต๊ิบ ไบโอเทค 

๓ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน “11th International 
Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

ระบบการนําส งสารท่ีแตกตัวไดเอง 
(SEDDS : Self Emulsifier Drug 
Delivery System)  

กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๔ รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ในงาน “11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด� 

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๕ รางวัลเหรียญทอง (Golden Prize) จากงาน “11th International 
Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๖ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension) จากประเทศ
โรมาเนีย ในงาน “11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด� 

ไข ออกแบบได  กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๗ รางวัล Special Award จากประเทศโรมาเนีย ในงาน “11th 
International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว าง
วันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

ไข ออกแบบได กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

๘ ไดรับเหรียญรางวัล RONPAKU : JSPS RONPAKU Medal Award 
จากงาน 9th General Assembly of the JSPS Fellow Alumni 
Association of Thailand (JAAT) – JSPS - NRCT – RONPAKU 
Medal Award Ceremony ซ่ึงจัดโดยหน วยงาน Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS) 

Developing a Research 
Framework and Methodology of 
Social Life Cycle Assessment in 
Thailand 

เสกสรร พาป&อง เอ็มเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ3าของผลงาน หน/วยงาน 

๙ รางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุมวิชาการ The 
20th IEEE International Conference on Advanced 
Communications Technology (ICACT) ณ Elysian Gangchon 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 

Recent Challenges, Trends, and 
Concerns Related to IoT Security: 
An Evolutionary Study  

ชาลี วรกุลพิพัฒน� 
เอกฉันท� รัตนเลิศนสุรณ�  
พิทักษ� แท นแกว 

เนคเทค 

๑๐ ไดรับรางวัลศิษย�เก าสหราชอาณาจักรดีเด นประจําป. ๒๕๖๑ สาขาผู
ประสบความสําเร็จดานความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

- อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย นาโนเทค 

ระดับชาติ จํานวน ๒๖ รางวัล 

๑๑ รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “สมาคมวิจัยวัสดุแห งประเทศไทย คร้ังที่ ๑” โดย
สมาคมวิจัยวัสดุ ร วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และหน วยงานต างๆ 
ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองแกรนด�
ฮอลล� โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

Solution processes for printable 
solar cells with organic/inorganic 
semiconducting materials 

อนุศิษย� แกวประจักร� นาโนเทค 

๑๒ รางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ 
นานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� ประจําป. ๒๕๖๐ ระหว าง
วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อมิแพค ฟอร่ัม เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุรี 

Innovative Strategy for the Oral 
Delivery of Tilmicosin 
Antimicrobial Agent using 
Nanoscale Carrier 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

๑๓ รางวัล Best Poster Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ศูนย�ประชุมดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จงัหวัด
เชียงใหม  

การเตรียมตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา
คาร�บอนจากใบธูปฤาษีสําหรับปรับปรุง
คุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล 

ปานชีวา อุดมทรัพย� 
นุวงศ� ชลคุป 
ดลฤดี จารุวัฒน� 
อภิลักษณ� เอียดเอื้อ 

เอ็มเทค 

๑๔ รางวัล Best Poster Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “สมาคมวิจัยวัสดุแห งประเทศไทย คร้ังที่ ๑” โดย
สมาคมวิจัยวัสดุ ร วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และหน วยงานต างๆ 
ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองแกรนด�
ฮอลล� โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

Development of SERS based 
biosensor using gold nanorods for 
cancer screening 

สุวัสสา  บํารุงทรัพย� นาโนเทค 

๑๕ รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) ในกลุ ม 
Government & Public Sector จากงานประกวดซอฟต�แวร� TICTA 
Awards 2017 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
ไดรับสิทธิ์เปMนตัวแทนเขาแข งขัน Asia Pacific ICT Alliance 
(APICTA) Awards 2017 ณ ประเทศบังกลาเทศ ระหว างวันที่ ๗-๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

แพลตฟอร�มสรางบริการ Web API 
อย างอัตโนมัติจากไฟล�ชุดขอมูลเป�ด
ภาครัฐ (Open Government Data as 
a Service Platform) 

มารุต บูรณรัช 
ปeฐมา กระต ายทอง 

เนคเทค 

๑๖ รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research จากงาน
ประชุมวิชาการประจําป. ๒๕๖๐ จัดโดยสมาคมความพิการปากแหว ง
เพดานโหว  ใบหนาและศีรษะแห งประเทศไทย ณ โรงแรมท็อปแลนด� 
จังหวัดพิษณุโลก 

เคร่ืองประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ 
(Automatic Articulation: AAT) 

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธาน ี
กัลยาณี มกราภิรมย� 
นันทิยา อุปนาศักด์ิ 

เนคเทค 
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๑๗ รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research จากงาน
ประชุมวิชาการประจําป. ๒๕๖๐ จัดโดยสมาคมความพิการปากแหว ง
เพดานโหว  ใบหนาและศีรษะแห งประเทศไทย ณ โรงแรมท็อปแลนด� 
จังหวัดพิษณุโลก 

การเปรียบเทียบวัสดุสําหรับเคร่ืองมือ
ประเมินเสียงส่ันพองในเด็กปากแหว ง
เพดานโหว  

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธาน ี
กัลยาณี มกราภิรมย� 

เนคเทค 

๑๘ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ นใหม  จากงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยี
ดีเด น และนักเทคโนโลยีรุ นใหม  ประจําป. ๒๕๖๐ จัดโดยมูลนิธิส งเสริม
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ� ณ โรงแรม พลาซ า 
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร 

การคนหาและจีโนไทป¤ เคร่ืองหมาย
โมเลกุลสนิปแบบทั่วทัง้จีโนมดวย
เทคโนโลยี genotyping-by-
sequencing (GBS) 

วิรัลดา  ภูตะคาม ไบโอเทค 

๑๙ 
 

รางวัลนักวิจัยดีเด นดานยุทโธปกรณ� ประจําป. ๒๕๖๐ รางวัลดีเด น
อันดับ ๑ จากพิธีมอบโล รางวัล ประกาศนียบัตร ผลงานวิจัย หน วย
วิจัยดีเด น ทบ. ประจําป. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ 
อาคารกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร 

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่
และเคร่ืองชาร�จแบตเตอร่ี ของ ป.๑ 
พัน. ๓๑ รอ.  

พิมพา ล้ิมทองกุล 
วิศาล ลีลาวิวัฒน� 
จิราวรรณ มงคลธนทรรศ 
มานพ มาสมทบ 
ภูวนาถ ปรมาพจน� 
พรอนงค� พงษ�ไพบูลย� 
ภัทรกร รัตนวรรณ� 
เมทนี กิจเจริญ 
พีระพงศ� ฟeกเขียว 
กิตติพงศ� เกษมสุข 

เอ็มเทค 
เนคเทค 

๒๐ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดีมาก 
ประจําป. ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ใน
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ระบบตรวจวัดกล่ินแอมโมเนียและ
คนหาตําแหน งร่ัวแบบโครงข ายไรสาย
บนเทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตในทุกสรรพส่ิง 

อดิสร เตือนตรานนท�  
ณัฐพล วัฒนวิสุทธ์ิ  
ทวี ป¥อกฝ&าย 
ขวัญดารา มธุรส 

เนคเทค 

๒๑ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดีมาก 
สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๑ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการเตรียมของผสมยาง
ธรรมชาติและซิลิกาดวยเทคนิค in situ 
sol-gel 

ป�ยะดา สุวรรณดิษฐากุล เอ็มเทค 

๒๒ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๑ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

สูตรผสมสารชีวบําบัดภัณฑ�สําหรับย อย
สลายคราบปนเป��อนน้ํามัน 

สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ� ไบโอเทค 

๒๓ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด น ประจาํป. 
๒๕๖๐ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

หองปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบน
ชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสําหรับ
การตรวจวิเคราะห�ทางเคมีอย างรวดเร็ว 

อดิสร เตือนตรานนท� 
อนุรัตน� วิศิษฏ�สรอรรถ 
จันทรเพ็ญ ครุวรรณ� 

เนคเทค 
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๒๔ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขา
เกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การเพ่ิมมูลค าชานออย: การสกัด
เซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการ
ประยุกต�ใชเปMนวัสดุทางการแพทย� 

ธิดารัตน� น่ิมเช้ือ ไบโอเทค 

๒๕ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขา
วิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีน
ในเช้ือมาลาเรียโดยไรโบไซม�กลิมเอส
และการประยุกต�ใชเพ่ือการพัฒนายา 

ชัยรัตน� อุทัยพิบูลย� 
ฟ�ลิป เจมส� ชอว� 
ปาริชาต พรหมณะ 
ชยาภัสร� วงษ�สมบัติ 
อัยดา อรุณศรี 
นวพร โปษยะพิสิษฐ� 
จุฑารัตน� เพ็งอน 
สุมาลี กําจรวงศ�ไพศาล 
ยงยุทธ ยุทธวงศ� 
วรางคณา สงสังข�ทอง 

ไบโอเทค 

๒๖ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. 
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลและการ
สรางแผนที่พันธุกรรมเพ่ือคนหา
เคร่ืองหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ�กับ
ความสูงของลําตนในปาล�มน้าํมัน 

วิรัลดา ภูตะคาม  
สิทธิโชค  ตังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒๗ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร�
การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ 
(วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

กลไกการยับย้ังการเพ่ิมจํานวนของไวรัส
ไขหวัดใหญ ชนิดเอ ในกรณีติดเช้ือ
ร วมกับไขหวัดใหญ ชนิดบี 

อนันต� จงแกววัฒนา 
พีร� จารุอําพรพรรณ 
จรัสพิมพ� นาคพุก 
อัศวิน วานิชชัง 

ไบโอเทค 

๒๘ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ใน
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การวัดปริมาณน้ําตาลบนอัลบูมินเพ่ือติ
ตตามภาวะเบาหวาน 

เดือนเพ็ญ จาปรุง 
ศศินี บุณยรัตพันธุ� 
ธิติกร บุญคุม 
ขุนเสก เสกขุนทด 
ภัทราพร ลักษณ�สิริกุล 
ประภาศิริ พงษ�ประยูร 
ชยาชล อภิวาท 
เกียรตินิดา ตรีรัตน�ตระกูล 

นาโนเทค 

๒๙ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดีมาก สาขา
วิทยาศาสตร�กายภาพและคณิตศาสตร� ประจําป. ๒๕๖๐ จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� 
ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ฟ�สิกส�ของไวรัส อุดม แซ อึ่ง ไบโอเทค 



๑๒๑ | ส ว ท ช .  

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ3าของผลงาน หน/วยงาน 

๓๐ รางวัลสภาวิจัยแห งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดี สาขา
วิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป. ๒๕๖๐ จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาความผิดปกติของเซลล�สมอง
โดยไม ใชสมองของผูป�วยกลุ มอาการวิ
ลเลียม 

ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 

๓๑ รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� 
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

NavTU : แอปพลิเคชันนําทางบนมือถือ
แอนดรอยด�สําหรับผูพิการไทยทางการ
มองเห็น 

วุฒินันต� หลงเจริญ  เนคเทค 

๓๒ รางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย� การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�การแพทย� 
คร้ังท่ี ๒๖ ประจําป. ๒๕๖๑ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
ร วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� ณ อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม 
เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบุรี 

การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออเรส
เซนต�ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุม
ทิศทางสําหรับการตรวจจับมะเร็งลําไส
ใหญ  

สุวัสสา บํารุงทรัพย� นาโนเทค 

๓๓ รางวัล “มหิดลทยากร” จากงาน ๔๙ ป.วันพระราชทานนาม และ 
๑๓๐ ป.มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสมาคมศิษย�เก ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ�  

- ไพรัช ธัชยพงษ�  ส วนงาน
กลาง 

๓๔ รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ งดีเด น ประจาํป. พ.ศ.๒๕๖๐ จาก
งานพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ดาวรุ งดีเด น ประจาํป. พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
ไทย เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

- ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม  เนคเทค 

๓๕ ไดรับโล ประกาศเกียรติคุณผูนํานวัตกรรมเพ่ือคนพิการ จากกรม
ส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย� เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ปรินซ� พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

- วันทนีย� พันธชาติ  เนคเทค 

๓๖ รางวัลสํานักงานทีเ่ปMนมิตรกับส่ิงแวดลอม (GREEN Office) ในงานพิธี
มอบโล รางวัลตราสัญลักษณ� G – Green ระดับประเทศ จัดโดยกรม
ส งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

- คณะทํางานอนุรักษ�
พลังงานและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค 
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ฌ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช3ประโยชน+ จํานวน ๖๖ เทคโนโลยี ๖๓ ราย 

ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน/วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช3ประโยชน+ 

จํานวน
หน/วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสท่ี ๑ 

เชิงพาณิชย+ 

๑ สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บดวยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
สําหรับการนําส งฮอร�โมนทางผิวหนัง 

เนคเทค  
ทีเอ็มซี 

บริษัท โรงงาน เภสัชกรรม เกร¡ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด  ๑ 

๒ ขี้ผ้ึงป&ายปากที่มีส วนผสมของสารประกอบเชิงซอนระหว างอนุพันธ�ค
วอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน 

เนคเทค  
ทีเอ็มซี 

บริษัท โรงงาน เภสัชกรรม เกร¡ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด * - 

๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร�อ านไทย เวอร�ชั่น ๓.๐ สําหรับ Linux Server เนคเทค  
CPMO 

บริษัท แอ็คเคาท�ต้ิง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด  ๑ 

๔ ระบบและวิธีการวิเคราห�ขอความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ 
เวอร�ชั่น ๒ 

เนคเทค  
CPMO 

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด  ๑ 

๕ นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร งใสที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิไล ยุง นาโนเทค  
ทีเอ็มซี 

บริษัท ซานิเมท จํากัด  ๑ 

๖ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) เอ็มเทค  
ทีเอ็มซี CPMO 

บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด  ๑ 

๗ วรรณกรรมของหนังสือ ๕ เล ม ไดแก  เร่ืองเล าจากปลาหนางอ 
อาณาจักรมด ลูกอ¡อดตามหาแม  อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 
ฉบับที่ ๔๐-๕๙ รวม ๓๐ ฉบับ 

สํานักงานกลาง 
ทีเอ็มซี 

บริษัท โอเพ นเซิร�ฟ จํากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน+ 

๘ ปุ£ยหมักฟางขาวและปุ£ยน้ําสกัดจากปุ£ยหมักฟางขาวเพ่ือใชในการทํา
นาโยน 

สํานักงานกลาง 
CPMO 

เกษตรกรหมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน  
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๙ กระบวนการตัดแต งฟeกทองใหเปMนผลิตภัณฑ�แปรรูป “ฟeกทอง 
สเปรด (Pumpkin Spread)” 

สํานักงานกลาง 
CPMO 

เกษตรกรตําบลเมืองก̈าย อําเภอแม แตง  
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๐ การใชซังขาวโพดเปMนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราวในการปลูกพืชไร
ดินและเปMนปุ£ยหมัก 

สํานักงานกลาง เกษตรกรแม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๑ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สํานักงานกลาง เกษตรกรดอยงาม ตําบลท าก¡อ อําเภอแม สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๒ การประยุกต�ใชเช้ือจุลินทรีย�กลุ มปฏิปeกษ�ต อโรคเน าและโรคใบเห่ียว สํานักงานกลาง เกษตรกรอมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม  

๑ 

๑๓ การผลิตปุ£ยอินทรีย�ชนิดน้ําจากมูลหนอนไหมอีร่ี สํานักงานกลาง เกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลป�าเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม ข า อําเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม แวน อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน/วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช3ประโยชน+ 

จํานวน
หน/วยงาน 

(ราย) 

๑๔ มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (มอก. ๒๖๙๑) 
จํานวน ๗ เล ม 

นาโนเทค สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.)  ๑ 

๑๕ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส�ส วนบุคคล (PHR) เนคเทค สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ๑ 

๑๖ เทคโนโลยีเซ็นเซอร�สําหรับการใหน้ําในการผลิตมันสําปะหลัง เนคเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ๑ 

๑๗ ระบบตรวจเพศดักแดไหม เนคเทค กรมหม อนไหม ๑ 

๑๘ พิพิธภัณฑ�มีชีวิต (Living Museum) เนคเทค สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก * - 

๑๙ เคร่ือง RDS Encoder (Radio Data System Encoder) เนคเทค สถาบัน มาตรวิทยาแห งชาติ ๑ 

รับจ3างวิจัยจบ 

๒๐ การพัฒนาวัสดุมัลไลต�-เซอร�โคเนีย เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๑ การพัฒนาอะไหล ทิปแท ง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๒ การวิเคราะห�อิทธิพลตัวแปรของระบบหล อเย็นที่มีผลต อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิบนหนาแม พิมพ� 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๓ การศึกษาปริมาณและการจัดการสารปรอทในท อนําแก¡ส ณ ปาก
หลุม 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๔ เคร่ืองวัดออกซิเจนในอากาศ เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๒๕ การศึกษาวิจัยโครงสรางของแบตเตอร่ีดวยแบบจําลองและอิเล็กโตร
ไลต�สําหรับแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๖ การผลิตตนแบบแผ นฟ�ล�ม/เมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๗ Resonance Modeling for the Slider Testing Device SETS J3  เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๘ การพัฒนาระบบตรวจสอบช้ินส วนตลับหมึกพิมพ� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๒๙ A Quantitative Study on Optimal Occupant-specific 
Thermal Conditions in Air-Conditioned Residential Spaces 
Based on Thai Users Preferences 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๐ การพัฒนาสูตรมายองเนสและครีมสลัด เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๑ Feasibility Study of implementing Metal Injection Moulding เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๒ การทดสอบสมรรถนะรถอเนกประสงค�บนพ้ืนที่ใชงานจริง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๓ Life Cycle Analysis of Greenhouse Gas Emissions เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๓๔ การปรับปรุงและทดสอบเครื่องตนแบบวิเคราะห�ปริมาณกลูโคสใน
เลือดจากลมหายใจระดับพรีคลินิก 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๓๕ การพัฒนากระบวนผลิตแป&งดัดแปรจากแป&งมันสําปะหลัง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๖ การพัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร�เพ่ือใชเปMนวัสดุฉลาดในการช วย
ควบคุมการปลดปล อยสาร 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๗ การพัฒนากระบวนการในการปรับแต งพ้ืนผิวของแผ น screen 
printed electrode เพ่ือใชในการวิเคราะห�สารที่มีค ากระแสไฟฟ&า
ผลลัพธ�สูง 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน/วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช3ประโยชน+ 

จํานวน
หน/วยงาน 

(ราย) 

๓๘ การพัฒนาผลิตภัณฑ�นํ้ามันหอมระเหยฮิโนกิในรูปแบบของสเปรย�
ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย� 

นาโนโทค สงวนนาม ๑ 

การให3คําปรึกษา 

๓๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการผลิตแป&งมันสําปะหลัง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๔๐ การวิเคราะห�ทดสอบสมบัติดานการไหล (Rheology) ในเชิงเทคนิค
และงานวิจัย 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๑ วิธีการตรวจสอบและการทดสอบแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๒ การใชงาน iBeacon/Bluetooth เช่ือมต อกับอุปกรณ� iBeacon 
และ Smartphone และการวิเคราะห�ขอมูลการใชงานประกันภัย
รถยนต� 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๔๓ การพัฒนาสารชีวบําบัดผลิตภัณฑ�โดยใชประโยชน�จากเอนไซม�ต างๆ ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๔๔ การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เอนไซม� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

เชิงพาณิชย+ 

๔๕ ครีมคลายกลามเนื้อจากนํ้ามันหอมระเหย นาโนเทค หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย) ๑ 

๔๖ น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟeลท� เอ็มเทค บริษัท ไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด ๑ 

๔๗ เคร่ืองหมายการคา NETPIE และช่ือโดเมน (Domain name) : 
NETPIE.io และเน้ือหาเว็ปไซต� NETPIE.io 

เนคเทค บริษัท เน็กซ�พาย จํากัด ๑ 

๔๘ แพลตฟอร�มส่ือสารเพ่ือต อทุกสรรพส่ิง (NETPIE) เนคเทค บริษัทเน็กซ�พาย จํากัด * - 

รับจ3างวิจัยจบ 

๔๙ การวิเคราะห�หาปริมาณยางและกรดสเตียริคตกคางในพอสิสไตรีน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๐ การออกแบบผังการจัดเก็บสินคา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๑ ผงสีธรรมชาติพรอมใชและกระบวนการสําหรับการยอมผาจากเสน
ใยธรรมชาติ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๒ การศึกษาผลของชนิดของซิงก�ออกไซด�ต อสมบัติของยางคอมพาวด� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๓ ระบบเกตเวย� IoT แบบคนพบดวยตัวเองดวยการใหสิทธิ์และการ
ยืนยันตัวตนอุปกรณ�แบบ OAuth ดัดแปลง 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๕๔ การพัฒนากระบวนปรับสภาพกากชานออยโดยใชการแตกออกดวย
ไอน้ํา และการปรับปรุงกระบวนการปรับสภาพขั้นหลังของกากชาน
ออยเพ่ือนําไปใชในการผลิตน้ําตาล และเพ่ิมความบริสุทธ์ิใหกับ
ผลิตภัณฑ�ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๕๕ การพัฒนาเนื้อสัมผัสของไสขนมจีบ เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๖ การศึกษาปริมาณปรอทและสารหนูจากท อส งแก¡สในน้ําทะเล เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๕๗ Information Security Guideline Development for Laos 
Energy Efficient Datacenter (LEED) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน/วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช3ประโยชน+ 

จํานวน
หน/วยงาน 

(ราย) 

๕๘ การออกแบบมุมมองในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ (Business 
Scenario) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๕๙ การปรับปรุงพันธุกรรมเพ่ือการเติบโตที่ดีขึ้นของกุง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๐ การขยายผลเทคโนโลยีตนเช้ือบริสุทธ์ิเพ่ือใชในการหมักผัก ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๑ การปรับปรุงคุณภาพอาหารโคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๒ การศึกษาผลของสารทดแทนไขมันต อการย อยอาหารของสัตว� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๓ การพัฒนาสูตร HDPE สําหรับหมวกนิรภัยที่ใชในอุตสาหกรรม เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๖๔ Water holding ของ meat protein gel และ emulsion type 
meat products 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๕ การออกแบบและจัดทําชุดแม พิมพ�สําหรับเคร่ืองฉีดขึ้นรูปพลาสติก เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

การให3คําปรึกษา 

๖๖ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๖๓ 

หมายเหตุ: *รายช่ือซํ้า 

 

ญ. รายช่ือผู3เช/าพ้ืนที่เพ่ือทําวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๔๐ ราย 

ลําดับ ช่ือผู3เช/าพื้นท่ี 

อุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย (TSP) 

สาขาการแพทย+ 

๑ บริษัท เจนซายน� รีเสิร�ช จํากัด 

๒ บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 

๓ บริษัท นาคาชิม า เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔ บริษัท เบ็ทเทอร�ฟาร�มา จํากัด 

๕ ศูนย�ความเลิศดานชีววิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) (สําหรับศูนย�เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง) 

สาขาเกษตรและอาหาร 

๖ โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

๗ บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

๘ บริษัท คลีน กรีนเทค จํากัด 

๙ บริษัท ซันโทร่ี เบฟเวอร�เรจ แอนด� ฟู&ด (ประเทศไทย) จํากัด 

๑๐ บริษัท ซันฟ.ด จํากัด 

๑๑ บริษัท ซีพี ฟู&ดแล็บ จํากัด 

๑๒ บริษัท ไทยโอซูกา จํากัด 

๑๓ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ�น้ํามันพืช จํากัด 
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ลําดับ ช่ือผู3เช/าพื้นท่ี 

๑๔ บริษัท ไบโอ ทอล�ค เทคโนโลยี (ไทยแลนด�) จํากัด 

๑๕ บริษัท มาลี แอพพลายด� ไซเอ็นซ� จํากัด 

๑๖ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จาํกัด 

๑๗ บริษัท ยามาโมริ เทรดด้ิง จํากัด 

๑๘ บริษัท เวทโปรดักส� รีเซิร�ช แอนด� อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร� จาํกัด 

๑๙ บริษัท ศูนย�สมาร�ทเทค จํากัด 

๒๐ บริษัท สมาร�ท ไซเอนซ� จาํกัด 

๒๑ บริษัท สวีท แอนด� อินเวนท� จํากัด 

๒๒ บริษัท อาร�พีดี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๓ บริษัท อินเทล อะโกร จํากัด 

๒๔ บริษัท อินโนเฟรช จํากัด 

๒๕ บริษัท อูเอโน ไฟน� เคมีคัลส� อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๖ บริษัท เอ็มส�แลนด� เอเชีย ฟู&ด อินโนเวช่ัน คอร�ป จาํกัด 

๒๗ บริษัท แอ¡ดวานซ�อาเช่ียน จํากัด 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒๘ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๙ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๐ บริษัท ไบโอคอนซัลล� จํากัด 

๓๑ บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด�) จํากัด 

๓๒ บริษัท ศูนย�วิทยาศาสตร�เบทาโกร จํากัด (มีผูเช าช วงต อ คือ บริษัท เบ็ทเทอร�ฟามาร� จาํกัด) 

๓๓ บริษัท ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๔ บริษัท เอ็กโคแล็บ จาํกัด 

๓๕ ศูนย�ความเลิศดานชีววิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) (สําหรับ GMP Pilot Plant) 

สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 

๓๖ บริษัท เคฮิน เอเชีย แบงค�ค็อก จาํกัด 

๓๗ บริษัท เจอีโอแอล เอเซีย จาํกัด 

๓๘ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� อินดัสทร่ี จํากัด 

๓๙ บริษัท เทย่ิน ฟรอนเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๐ บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๑ บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน) 

๔๒ บริษัท นทีทองโพลีเมอร� จํากัด 

๔๓ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔๔ บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จาํกัด (มหาชน) 

๔๕ บริษัท พาราไซแอนติฟ�ค จํากัด 

๔๖ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

๔๗ บริษัท โพลีพลาสติกส� มาร�เก็ตต้ิง (ที) จํากัด 
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ลําดับ ช่ือผู3เช/าพื้นท่ี 

๔๘ บริษัท แมคเดอร�มิด (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๙ บริษัท โมลด� เมท จํากัด 

๕๐ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๑ บริษัท เหมืองขุนฝาง จํากัด 

๕๒ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน� กรุ¡ป จํากัด 

๕๓ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ�ก อสราง จาํกัด 

๕๔ บริษัท ไอเคเอ เวิร�คส� (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๕ บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส� (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๖ สถาบันพลังงานขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกียวโต 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+ หุ/นยนต+ และระบบอัตโนมัติ  

๕๗ บริษัท คีย�เอ็นซ� (ไทยแลนด�) จํากัด 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+ 

๕๘ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๙ บริษัท เกรทเทค ไซเบอร�เนติกส� จํากัด 

๖๑ บริษัท เจ วาย อินโนเวช่ัน จํากัด 

๖๑ บริษัท ซิมพลี ไบรท� ซิสเต็ม จาํกัด 

๖๒ บริษัท ซิลิคอน คราฟท� จํากัด 

๖๓ บริษัท ดอท อะไร จาํกัด 

๖๔ บริษัท ดีเอสพีคอมม� (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๕ บริษัท เดอะ แม็ปเปอร� จํากัด 

๖๖ บริษัท ที.เอช. นิค จาํกัด 

๖๗ บริษัท ที-เน็ต จํากัด 

๖๘ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๙ บริษัท บีเคนิกซ� จํากัด 

๗๐ บริษัท ปeนสาร เอเชีย จํากัด 

๗๑ บริษัท ฟ.ดแบค 180 จํากัด 

๗๒ บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากัด 

๗๓ บริษัท สป�นซอฟต� จํากัด 

๗๔ บริษัท ออลเทคโนโลยี จํากัด 

๗๕ บริษัท อาป�โก ไอทเีอส จํากัด 

๗๖ บริษัท อีควิต้ี เซอร�วิสเซส แอนด� โซลูชัน่ จํากัด 

๗๗ บริษัท อูวา ซอฟท� จํากัด 

๗๘ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

๗๙ สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว 

อ่ืนๆ-สมาคม 

๘๐ THE E-ASIA JRP SECRETARIAT OFFICE 
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ลําดับ ช่ือผู3เช/าพื้นท่ี 

๘๑ มูลนิธิคอนเซ็พท�เพ่ือการวางแผนครอบครัว 

๘๒ สมาคมการสึกหรอและการหล อล่ืนไทย 

๘๓ สมาคมวิชาการไฟฟ&าอิเล็กทรอนิกส� คอมพิวเตอร� โทรคมนาคม และสารสนเทศ 

๘๔ สมาคมหน วยบ มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร�ไทย 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย (SWP) 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+ 

๘๕ ARMINO CO.,LTD. 

๘๖ ASIA ONE CLICK CO.,LTD. 

๘) BAN CHIANG SOFT CO., LTD. 

๘๘ BIG CHILLI SOFTWARE CO.,LTD. 

๘๙ BIGFISH ENTERPRISE CO., LTD. 

๙๐ BLUE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๙๑ CD NEX CO., LTD. 

๙๒ CLOUD IT NETWORK CO.,LTD. 

๙๓ CLOUDSEC ASIA CO.,LTD. 

๙๔ CRESCERE CO.,LTD 

๙๕ DATA DESIGN SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD. 

๙๖ DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD. 

๙๗ DIGITAL FORWARD CO.,LTD 

๙๘ DIGITAL MIND CO., LTD. 

๙๙ GFIN CORPORATION CO.,LTD. 

๑๐๐ I MAR GET CO., LTD. 

๑๐๑ I.S.T. BANGKOK CO., LTD. 

๑๐๒ ICB SOLUTION CO.,LTD. 

๑๐๓ INNOVA SYSTEMS CO., LTD. 

๑๐๔ INNOVATION IT CO.,LTD. 

๑๐๕ INNOVATION PLUS CO., LTD. 

๑๐๖ INTERNATIONAL MEDICAL SOFTWARE CO., LTD 

๑๐๗ IROBUST CO.,LTD. 

๑๐๘ JOINT INTELLIGENCE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๐๙ LARNGEAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

๑๑๐ LEARN POWER CO.,LTD. 

๑๑๑ MANTA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๑๒ MEB CORPORATION CO.,LTD. 

๑๑๓ MOSCII CO.,LTD. 

๑๑๔ MOTION STILL ANALYTICS CO.,LTD 
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ลําดับ ช่ือผู3เช/าพื้นท่ี 

๑๑๕ NAWATA SOFTTECH CO.,LTD. 

๑๑๖ NEWSNET CO.,LTD. 

๑๑๗ OSELLUS ASIA PACIFIC CO., LTD. 

๑๑๘ PARTISAN CONSULTING CO.,LTD 

๑๑๙ PLANT ONE CO.,LTD. 

๑๒๐ ROCKDALE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๒๑ SAMART ED TECH CO.,LTD. 

๑๒๒ SANUK SOFTWARE CO., LTD. 

๑๒๓ SC DESIGN FACTORY (THAILAND) CO., LTD. 

๑๒๔ SENSE INFO TECH CO.,LTD. 

๑๒๕ SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD. 

๑๒๖ SMARTERWARE CO., LTD. 

๑๒๗ STRATEGIC SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD. 

๑๒๘ TEE NEE MEDIA CO., LTD. 

๑๒๙ THAI APPLIANCE INDUSTRY CO.,LTD. 

๑๓๐ THAI TRADE NET CO., LTD. 

๑๓๑ THAICO ENERGY CO.,LTD. 

๑๓๒ THAICO TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๓๓ THINK BLUE DATA CO., LTD. 

๑๓๔ THINKING2 REVOLUTION CO.,LTD. 

๑๓๕ TTGR CO.,LTD. 

๑๓๖ UNITED OVERSEA BANK (THAILAND) PUBLIC LIMITED 

๑๓๗ UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. 

๑๓๘ VERTASOFT CO., LTD. 

๑๓๙ XSENSE INFORMATION SERVICE CO.,LTD. 

อ่ืนๆ-สมาคม 

๑๔๐ ASSOCIATION OF THAI SOFTWARE INDUSTRY 
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ฎ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข3อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

๑) ผลการดําเนินงานด3านการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได3จากความสามารถ 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๕๑๐ ๑,๕๔๐ ๑,๕๗๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๓๐ ๕๕๕.๘๒ 

วิธีวัดผล รายไดจากความสามารถ ไดแก  รายไดจากการรับจางวิจัย/ร วมวิจัย รายไดจากลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� รายไดจากอุดหนุนรับ รายไดจากบริการ
เทคนิค/วิชาการ  รายไดจากฝ�กอบรม/สัมมนา และ รายไดจากค าเช า ทัง้น้ี  
-  นับรวมรายไดจากการรับจางจากหน วยงานภาครัฐ และเงินที่เบิกแทนกัน  
-  ไม รวมรายรับที่ไดจากงบประมาณแผ นดินโดยตรง หรือหน วยงาน สวทช.   
-  ไม รวมรายไดจากโครงการพิเศษทุนประเดิม  
-  ไม รวมรายรับจากดอกเบี้ยจากการฝากเงิน / ใหกู / ค าปรับหรือใหยืม  
-  ไม รวมรายไดจากขายแบบ (เช น เพ่ือประมูลงานจาก สวทช.)   
-  ไม รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร3อยละจากความสามารถต/อค/าใช3จ/ายดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๒๕ 

วิธีวัดผล รายไดที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. เทียบกับ ค าใชจ ายดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําป.บัญชี ๒๕๖๑ โดยไม นับรวมค าเส่ือมราคา 

 
๒) ผลการดําเนินงานด3านการสนองประโยชน+ต/อผู3มีส/วนได3ส/วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู3มีส/วนได3ส/วนเสีย 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 ความพึงพอใจของผูมีส วนไดส วนเสีย รอยละ ๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ รายงานผลส้ินป. 

วิธีวัดผล พิจารณาจากความพึงพอใจของผูใชบริการกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
สูตรการคํานวณ :  จํานวนของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับมากและมากที่สุด x ๑๐๐ 
                                                           จาํนวนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 



๑๓๑ | ส ว ท ช .  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มูลค/าผลกระทบต/อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช3ประโยชน+ 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน� 

เท า ๑๐ ๓.๖๐ ๓.๗๕ ๓.๙๐ ๔.๐๕ ๔.๒๐ ๒.๔๙ 

วิธีวัดผล มูลค าผลลัพธ�และผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สวทช. ที่เปMนตัวเงิน คือ มูลค าท้ังท่ีส้ินสุดแลวและที่ดําเนินการอยู ในป.บัญชี ๒๕๖๑ โดย
พิจารณาถึงผลลัพธ�ที่เกิดขึ้นต อผูรับบริการหลังจากรับบริการจาก สวทช. เช น ตนทุนลดลง รายไดเพ่ิมขึ้น ทดแทนการนาํเขา ฯลฯ  
สูตรการคํานวณ :  มูลค าผลลัพธ�และผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรมของ สวทช. ที่เปMนตัวเงิน 
                                          ค าใชจ ายรวมของ สวทช. ป.บัญชี ๒๕๖๑ 

 
๓) ผลการดําเนินการด3านปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รายงานผลส้ินป. 

วิธีวัดผล พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง กําหนดเกณฑ�ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สําคัญ ๓ ดาน ไดแก  
๓.๑.๑ การเบิกจ ายเงินตามแผนการเบิกจ ายที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ ๔๐) พิจารณาจาก 

- การเบิกจ ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ ายงบลงทุน ประจาํป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอยละ ๒๐) 
- การเบิกจ ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ ายภาพรวม ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอยละ ๒๐) 

๓.๑.๒ การรายงานการรับจ าย และการใชจ ายเงินรายไดทีไ่ม ตองนําส งเปMนรายไดแผ นดิน (รอยละ ๒๐) 
๓.๑.๓ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (รอยละ ๔๐) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยและองค+ความรู3ที่นําไปประยุกต+ใช3ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชใน
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาค
สังคมชุมชน 

รายการ ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๖๖ 

วิธีวัดผล การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน พิจารณาจาก การทํางานโดย
บุคลากรของสวทช.เพ่ือนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชผ านกลไก ๕ ประเภท ไดแก  ๑) การอนุญาติใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปeญญา ๒) 
การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� ๓) การรับจางวิจัย ๔) การใหคําปรึกษา และ ๕) การฝ�กอบรมที่มีหลักฐานยืนยันว าผูเขาอบรมไดนาํผลงานวิจัย
และองค�ความรูไปใชจริง 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ สัดส/วนทรัพย+สินทางปRญญาต/อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
สัดส วนทรัพย�สินทางปeญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐

คน/ป. 
๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๔.๖๓ 

วิธีวัดผล - จํานวนทรัพย�สินทางปeญยาที่ย่ืนขอรับความคุมครองต อบุคลากรการวิจัยพิจารณาจาก จํานวนคําขอทรัพย�สินทางปeญญาที่ย่ืนขอรับความคุมครองใน
ป. ๒๕๖๑  (ไม สะสม) ใน ๕ ประเภท ไดแก  ๑) สิทธิบัตร ๒) อนุสิทธิบัตร ๓) ผังภูมิวงจรรวม ๔) คุมครองพันธุ�พืชใหม  และ ๕) ความลับทางการคา 

- จํานวนทรัพย�สินทางปeญญาที่ย่ืนพิจารณานับจากวันที่ สวทช. ย่ืนขอรับความคุมครองจากหน วยงานทั้งภายในประเทศและต างประเทศ (Filing date)  
- บุคลากรวิจัย หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน role profile วิจัยและพัฒนาของ สวทช. 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จํานวน SMEs ที่ได3รับการถ/ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการ ๑๕ ๓๗๐ ๓๘๕ ๔๐๐ ๔๑๕ ๔๓๐ ๖๒๘ 

วิธีวัดผล จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โดยการใหคําปรึกษาเชิงลึก
แก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (Small and Medium Enterprised: SMEs) และวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถดําเนินโครงการไดเสร็จส้ินภายในป.
บัญชี ๒๕๖๑ โดยที่โครงการดังกล าวมีเป&าหมายเพ่ือ 
- พัฒนาศักยภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และส งออกสินคาเพ่ิมขึ้น 
- สนับสนุนการทําธุรกิจในรูปแบบเครือข ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเช่ือมโยงกลุ มอุตสาหกรรมท่ีอยู ในบริเวณใกลเคียงกับสถาบันการศึกษา 

วิจัย และหน วยงานภาครัฐที่ใหบริการแก  SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
- สนับสนุนการถ ายทอดเทคโนโลยี โดยการนําผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีจากทั้งในและต างประเทศ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� มาก อใหเกิด

กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ�ใหม ในตลาด 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จํานวนความร/วมมือและการได3รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๘ 

วิธีวัดผล จํานวนความร วมมือระหว างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคี ประจําป.บัญชี ๒๕๖๑ ประกอบดวย การรับจางวิจัย (Contract Research)                
การร วมมือทางการวิจัย (Research Collaboration) บันทึกความเขาใจ (Memorandam Of Understading: MOU) และขอตกลง (Agreement) 
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๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

ตัวช้ีวัด หน/วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร3อยละ) 

ค/าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฏ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข3อตกลงรายละเอียดผลการปฎิบัติงานด3านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน 
(ตัวชี้วัดที่ ๔) 

๑. ด3านการเงิน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการเงิน ผ านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหนาท่ี (๑) ใหความเห็นชอบในระบบบัญชีของ
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ�การแสวงหารายได เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน�อย างอ่ืนใหแก 
กองทุน (๓) กําหนดหลักเกณฑ�และกํากับดูแลการจัดหาประโยชน�จากเงินกองทุน (๔) กําหนดแนวทาง และให
ความเห็นชอบระเบียบหรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกล่ันกรองเรื่อง
ต างๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต งต้ัง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล าวมีกําหนดจัดประชุม
เปMนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต างๆ ดังน้ี  
(๑) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม  ๒๕๖๐) พรอม
ขอเสนอแนะก อนนําเสนอ กวทช. (๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ ายของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จาก ๘,๒๒๕ ลานบาท เปMน ๑๐,๐๔๐ ลานบาท (ปรับเพิ่ม รายจ ายเพื่อการดําเนินงาน ๑,๐๑๕ ลานบาท 
และปรับเพิ่ม รายจ ายก อสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ ๘๐๐ ลานบาท) พรอมขอเสนอแนะก อนนําเสนอ กวทช.  
(๓) อนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดจางผลิตบอร�ดส งเสริมการเรียนรูโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at 
School” Project) โดยวิธีพิเศษ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด ในวงเงินงบประมาณ ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบหก
ลานบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม พรอมอนุมัติการกําหนดอัตราค าปรับเปMนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ของ
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มูลค าตามสัญญา (๔) อนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดจางผลิตและติดต้ังเครื่องเดนตีสแกนรุ น ๒.๐ (DentiiScan 
2.0) จํานวน ๕๐ เคร่ือง โดยวิธีพิเศษ ในวงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) 
รวมภาษีมูลค าเพิ่ม และอนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดจางบริหารจัดการและดําเนินการแพลตฟอร�มดิจิทัลทาง 
ทันตกรรม โดยวิธีพิเศษ ในวงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม 
พรอมอนุมัติการกําหนดอัตราค าปรับเปMนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ของมูลค าตามสัญญา และ (๕) อนุมัติ
หลักการใหดําเนินการจัดซ้ือเครื่อง Biobanking: Automated Sample Management (-๘๐ องศาเซลเซียส) 
และเครื่อง Biobanking: Automated Sample Management (-๒๐ องศาเซลเซียส) โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน
งบประมาณรวม ๒๑๔ ลานบาท (สองรอยสิบส่ีลานบาท) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม พรอมอนุมัติการกําหนดอัตราค าปรับ
เปMนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๒ ของมูลค าตามสัญญา 

 

๒. ด3านการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยให

เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต เดือนกรกฏาคม ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียงบูรณา

การเขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเส่ียงของ สวทช. จะดําเนินการทบทวน

รายการความเส่ียงดวยการวิเคราะห�ความเส่ียงที่มีผลกระทบต อการบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนกลยุทธ�ขององค�กร

ควบคู ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ�ประจําป. รวมทั้งกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง

ระดับองค�กรใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียงเปMนไปอย างมี

ประสิทธิภาพ 

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียงต้ังแต การระบุความเส่ียง (Risk identification), 

วิเคราะห�ความเส่ียง (Risk analysis) ประเมินความเส่ียง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการความ

เส่ียงระดับองค�กร ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังน้ี คณะกรรมการจัดการ

ความเส่ียง สวทช. ซ่ึงมีผูอํานวยการ สวทช. เปMนประธาน ไดกําหนดรายการความเส่ียง โดยการทบทวนเอกสารท่ี

เก่ียวของประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง ระดับองค�กร (ERM) ป.งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ� สวทช. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๓) รายงานผลการดําเนินงานของ 

สวทช. ป.งบประมาณ ๒๕๖๐ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังดําเนินการสัมภาษณ�ผูบริหาร

เก่ียวกับผลการดําเนินงานปeจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส งผลกระทบต อการดําเนินงานของ สวทช. 
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ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดระบุความเส่ียง (Risk identification) ๗ รายการ ครอบคลุมความเส่ียง ๔ 

ประเภท ประกอบดวย ความเส่ียงดานกลยุทธ� (S: Strategic) ดานปฏิบัติการ (O: Operational) ดานการเงิน  

(F: Finance) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance) ดังน้ี ความเส่ียงด3านกลยุทธ+ (Strategic 

Risk) ไดแก  RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายที่กําหนด RES-4 การเช่ือมโยงกับ

พันธมิตรเป&าหมาย ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายที่กําหนด และ RES-6 องค�กรปรับตัวไม ทันต อการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ� ความเส่ียงด3านปฏิบัติการ (Operational Risk) ไดแก  REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการได

อย างต อเน่ือง ความเส่ียงทางด3านการเงิน (Financial Risk) ไดแก  REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ ความเส่ียงทางด3านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ไดแก  REC-1 เสียช่ือเสียงจาก

การบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ี

ประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับ ERM ของรายการ

ความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ ระดับสูง (สีสม) ๒ รายการ และระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ 

ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกล าวพบว า รายการความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ ยังคงมีคะแนนเท าเดิม 

ประกอบดวย (๑) RES-6 องค�กรปรับตัวไม ทันต อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� (๒) RES-4 การเช่ือมโยงกับ

พันธมิตรเป&าหมาย ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. (๓) REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงานตามพันธ

กิจ และ (๔) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายท่ี

กําหนด รายการความเส่ียงระดับสูง (สีสม) ๒ รายการ มี ๑ รายการ คือ REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการได

อย างต อเน่ือง มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี ๑ โดยคะแนนเพิ่มจาก ๒ คะแนนเปMน ๓ เน่ืองจากความพรอมใชแต 

ละระบบตามแผน BCP (% Uptime) มีค าเฉล่ียลดลง ส งผลใหคะแนน ณ ส้ินไตรมาสที่ ๒ เพิ่มข้ึน และมีรายการ

ความเส่ียง ๑ รายการ คะแนนยังคงเดิมเท ากับไตรมาสท่ี ๑ คะแนนเปMน ๔๐ คือ RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนา

สรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายที่ ส วนรายการความเส่ียงระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ คือ REC-1 เสีย

ช่ือเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ ๑ โดยคะแนนเพิ่มจาก ๘ 

คะแนนเปMน ๒๐ เน่ืองจากเกิดข าวลบในส่ือมวลชนและส่ือสังคม (Facebook, Social Network etc.) จึงส งผลให

คะแนน ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ เพิ่มข้ึน ดังรูปที่ ๑๙ 
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รูปที่ ๑๙: แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๒ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓. ด3านการควบคุมภายใน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ านการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จัดการ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี (๑) กล่ันกรองประเด็นที่ สําคัญดานนโยบายก อนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทําแผนดําเนินงาน กลยุทธ�ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และกําลังคน รวมถึงกําหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานใหเปMนไปตามแผน และ (๓) ร วมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนดจัดประชุมเปMนประจําทุกเดือน 
ณ ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดการไดรับทราบการดําเนินงานต างๆ สรุปได ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบความกาวหนาการจัด
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป. ๒๕๖๑ (NAC2018) รับทราบรายงานผล BSC ประจําไตรมาสที่ ๑ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงิน ประจําไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบ
รายงานค าใชจ ายท่ีสามารถบริหารจัดการ ประจําไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการดําเนินงาน 
ประจําไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
และรับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ 

การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัด
ตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย 
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มอก.๑๘๐๐๑ ประจําไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงินประจําป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ งวด ๔ เดือน (ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) และรับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม 
Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงินประจําป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ งวด ๕ เดือน (ส้ินสุด ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑) รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือน
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ รับทราบรายงานสถานะการดําเนินการกับขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุงที่ไดรับจากการ
ตรวจประเมินระบบ ISO 9001 และ มอก. ๑๘๐๐๑ โดยผูตรวจประเมินภายนอก ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และรับทราบสรุปการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ 

 

๔. ด3านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบใหแต งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการดํารงตําแหน ง ๒ ป. มีผลต้ังแต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เปMนตนไป และใหมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวในขอบังคับ กวทช. ว าดวยการตรวจสอบและการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ซ่ึงตามขอ ๑๐ กําหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี (๑) กําหนดแผนงานและ
ขอบเขตการทํางานในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําป. (๒) ตรวจสอบทางดาน
การเงิน การบริหารงาน และการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. และ (๓) รายงานผลการดําเนินงานต อ 
กวทช. เปMนประจําทุก ๓ เดือน 

ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) สรุปประเด็นท่ีตองรายงาน ดังน้ี 

(๑) รายงานการติดตามความคืบหน3าจากข3อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ/นดิน (สตง.) 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดรับทราบรายงานผลความคืบหนาการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของ 
สตง. จากการประชุมหารือระหว างคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ กับ สตง. ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

(๒) การทบทวนบทบาทหน3าที่ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในเร่ืองการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ สวทช. คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดรับทราบการทบทวนบทบาทหนาที่ตามกฎบัตร
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. และไดใหขอเสนอแนะในประเด็น
ที่ฝ�ายประเมินผลองค�กรนําแผนการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. และผลการประเมินการดําเนินงานตาม
แผนมานํา เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อขอความเห็นชอบพรอมขอเสนอแนะต างๆ น้ัน 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไม สามารถจะพิจารณาเน้ือหาไดอย างครบถวน เน่ืองจากในรายงานการประเมินผล
การดําเนินงานขององค�กร ซ่ึงประกอบดวย ๔ ศูนย�แห งชาติ และสํานักงานกลาง มีเน้ือหาท่ีเปMนสาระสําคัญจํานวน
มาก และจําเปMนตองใชเวลามาก จึงไดมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายใน สอบทานผลการประเมินการดําเนินงาน
ของ สวทช. และนํามารายงานต อคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณา 

(๓) รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ไดพิจารณารายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว า รายงานทาง
การเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดสอบทานในประเด็นที่เปMนสาระสําคัญที่เก่ียวของ
ในทรัพย�สิน หน้ีสิน รายไดและค าใชจ าย และการเป�ดเผยขอมูลในงบการเงินอย างเพียงพอ รวมท้ังมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 

๕. ด3านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานของการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สวทช. ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สวทช. โดยมีการประชุมเปMนประจําทุก ๒ เดือน ซึ่งใน 
ไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุม ๑ ครั้ง ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ไดอนุมัติการปรับแผนการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด KS6-B “ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ 
และ e-Government” และเห็นชอบในหลักการการทบทวนระเบียบ สวทช. ว าดวยแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ นอกจากน้ียังรับทราบรายงานสถิติการใชงานระบบ Printme (บริการกลางในดาน
การพิมพ�/สําเนาเอกสาร) การจัดประเมินสมรรถนะความสามารถดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน (ICDL 
Workforce Basics) ภายใตโครงการประเมินดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค�การมหาชน) 
รับทราบความคืบหนาของการจัดหาผูใหบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง สวทช. (เสนท่ี ๑ และเสนที่ ๒) การเป�ด
ใหบริการระบบเครือข ายไรสายเฉพาะกลุ มสําหรับอุปกรณ�ประเภท Smart Device / IoT รวมทั้งรายงานภาพรวม
ของการจัดการช องโหว เว็บไซต�ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานดาน ICT ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ 
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๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวทช. นําเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สวทช. ประจําป. ๒๕๖๑ ต อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ซ่ึงทําหนาท่ีกํากับดูแล รับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ สวทช. ตามที่ระบุไวในขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ 
(กวทช.) ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวทช. 
กําหนดไวเปMนประจําทุก ๒ เดือน ซึ่งในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ มีการประชุม ๒ ครั้ง ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ ที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และเห็นชอบการปรับแผนงานกิจกรรมย อยจํานวน ๒ แผนเก่ียวกับกิจกรรมและระยะเวลาแลวเสร็จ ของการเสนอ
ปรับโครงสราง กําหนดขีดความสามารถ และศักยภาพบุคลากรรองรับลักษณะงานใหม ตามภารกิจสําคัญของ 
สวทช. ภายในเดือนมิถุนายนและกันยายน ๒๕๖๑ ตามลําดับ 
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ส/วนท่ี ๒ รายงานทางการเงนิ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 

  มีนาคม ๒๕๖๑ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ 
สินทรัพย+    

สินทรัพย+หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท าเงนิสด  ๘๖๖.๕๙ ๑,๑๕๒.๔๓ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๑,๙๘๕.๘๐ ๑,๙๘๕.๘๐ 
   ลูกหนี้การคา  ๙๒.๗๕ ๖๗.๒๗ 
   เงินทดลองจ าย  ๒๐.๗๘ ๑๘.๒๗ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๖๑.๒๖ ๒๑๕.๔๒ 
   รวมสินทรัพย+หมุนเวียน  ๓,๑๒๗.๑๘ ๓,๔๓๙.๑๘ 

    
สินทรัพย+ไม/หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๔๘๐.๗๙ ๕๐๒.๘๙ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดินคางรับ  ๓.๗๔ ๗.๑๒ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๓๑๙.๖๘ ๓๒๒.๔๗ 
   เงินมัดจําและเงินค้าํประกัน  ๑๐.๔๕ ๑๐.๘๕ 
   อสังหารมิทรัพย�เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๒,๐๑๐.๖๗ ๒,๐๒๔.๑๓ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�(สุทธิ)  ๓,๒๔๒.๒๕ ๓,๒๕๔.๘๗ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช าการเงิน(สุทธิ)  ๘๑.๔๑ ๘๖.๒๙ 
   สินทรัพย�ไม มีตัวตน(สุทธิ)  ๙๓.๕๓ ๙๘.๕๑ 

   รวมสินทรัพย+ไม/หมุนเวียน  ๖,๒๔๓.๒๕ ๖,๓๐๗.๑๔ 

รวมสินทรัพย+  ๙,๓๗๐.๔๓ ๙,๗๔๖.๓๒ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   หน วย : ลานบาท 
  มีนาคม ๒๕๖๑ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
    เจาหนี้การคา  ๗๕.๓๓ ๗๐.๙๐ 
    ค าใชจ ายคางจ าย  ๖๖.๙๕ ๖๘.๒๑ 
    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๑๐๒.๑๑ ๙๗.๖๖ 

    รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๒๔๔.๔๐ ๒๓๖.๗๗ 

    
หน้ีสินไม/หมุนเวียน    
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๓.๗๔ ๗.๑๒ 
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๒๒.๒๔ ๗๒๒.๒๒ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช าการเงิน  ๘๑.๔๑ ๘๖.๒๙ 
   หน้ีสินไม หมุนเวียนอ่ืน  ๕๙.๘๐ ๕๙.๓๑ 
   รวมหน้ีสินไม/หมุนเวียน  ๘๖๗.๑๙ ๘๗๔.๙๔ 

รวมหน้ีสิน  ๑,๑๑๑.๕๙ ๑,๑๑๑.๗๑ 

    
ส/วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายสะสมตนงวด  ๖,๙๒๒.๕๓ ๖,๙๒๒.๕๓ 
   บวก รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายในงวดนี ้  ๒๙๓.๒๕ ๖๔๖.๙๓ 
   รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายสะสมปลายงวด  ๗,๒๑๕.๗๘ ๗,๕๖๙.๔๖ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียงัไม เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๑๖๓.๒๐ ๑๘๕.๓๐ 

รวมส/วนของกองทุน  ๘,๒๕๘.๘๓ ๘,๖๓๔.๖๑ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๙,๓๗๐.๔๓ ๙,๗๔๖.๓๒ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบรายได3ค/าใช3จ/าย 

สําหรับงวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 
  มีนาคม ๒๕๖๑ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ 
รายได3    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๒,๓๕๙.๖๔ ๒,๓๕๕.๕๔ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๒๑๒.๗๒ ๑๘๗.๒๐ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา  ๓๔๔.๒๓ ๒๘๐.๑๗ 
   รายไดอ่ืนๆ  ๑๑.๗๒ ๑๒.๐๔ 

   รวมรายได3  ๒,๙๒๘.๓๒ ๒,๘๓๔.๙๔ 

    
ค/าใช3จ/าย    
   ค าใชจ ายดานบุคลากร  ๑,๐๗๑.๒๓ ๙๐๑.๕๖ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน  ๑,๑๑๗.๘๗ ๙๑๗.๔๓ 
   ค าเส่ือมราคา  ๔๔๕.๙๖ ๓๖๙.๐๒ 

   รวมค/าใช3จ/าย  ๒,๖๓๕.๐๖ ๒,๑๘๘.๐๑ 
รายได3สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช3จ/าย  ๒๙๓.๒๕ ๖๔๖.๙๓ 
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๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย+ 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
งบรายได3ค/าใช3จ/าย 

สําหรับงวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
       หน วย : ลานบาท 
 สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 
รายได3        
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒,๓๕๙.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๕๙.๖๔ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน ๗๔.๙๓ ๑๙.๕๑ ๒๑.๕๗ ๑๓.๐๔ ๗๓.๙๓ ๙.๗๔ ๒๑๒.๗๒ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา ๔๖.๔๙ ๕๘.๒๓ ๔๙.๖๖ ๕๓.๘๗ ๑๒๐.๗๔ ๑๕.๒๕ ๓๔๔.๒๓ 
   รายไดอ่ืนๆ ๑๓.๘๔ (๐.๓๙) ๔.๓๒ (๐.๗๗) (๔.๑๓) (๑.๑๕) ๑๑.๗๒ 

   รวมรายได3 ๒,๔๙๔.๙๐ ๗๗.๓๔ ๗๕.๕๔ ๖๖.๑๔ ๑๙๐.๕๔ ๒๓.๘๕ ๒,๙๒๘.๓๒ 

        
ค/าใช3จ/าย        
   ค าใชจ ายดานบุคลากร ๒๒๘.๕๒ ๒๓๔.๐๔ ๑๙๗.๗๖ ๒๕๖.๐๘ ๗๖.๓๔ ๗๘.๕๐ ๑,๐๗๑.๒๓ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน ๓๙๗.๔๓ ๑๔๔.๖๘ ๘๕.๘๓ ๑๔๕.๖๐ ๒๘๗.๖๔ ๕๖.๖๘ ๑,๑๑๗.๘๗ 
   ค าเส่ือมราคา ๒๔๓.๑๐ ๕๒.๑๖ ๓๘.๖๔ ๔๙.๑๑ ๑๗.๔๙ ๔๕.๔๖ ๔๔๕.๙๖ 

   รวมค/าใช3จ/าย ๘๖๙.๐๕ ๔๓๐.๘๘ ๓๒๒.๒๓ ๔๕๐.๗๙ ๓๘๑.๔๗ ๑๘๐.๖๔ ๒,๖๓๕.๐๖ 

รายได3สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช3จ/ายก/อนรายได3
และค/าใช3จ/ายระหว/างกัน ๑,๖๒๕.๘๕ (๓๕๓.๕๔) (๒๔๖.๖๙) (๓๘๔.๖๕) (๑๙๐.๙๓) (๑๕๖.๗๙) ๒๙๓.๒๕ 

        
รายได3และค/าใช3จ/ายระหว/างกัน        
   รายไดระหว างกัน ๒๑.๕๖ ๔.๙๓ ๔๕.๕๘ ๑๗.๘๗ ๖๕.๐๔ ๐.๖๐ ๑๕๕.๕๙ 
   ค าใชจ ายระหว างกัน ๒๘.๒๗ ๑๘.๖๑ ๕๐.๕๗ ๒๒.๑๔ ๙.๓๙ ๒๖.๖๑ ๑๕๕.๕๙ 

   รวมรายได3และค/าใช3จ/ายระหว/างกัน (๖.๗๒) (๑๓.๖๗) (๔.๙๙) (๔.๒๗) ๕๕.๖๕ (๒๖.๐๐) ๐.๐๐ 

รายได3สูง(ตํ่า)กว/าค/าใช3จ/ายสุทธิ ๑,๖๑๙.๑๓ (๓๖๗.๒๑) (๒๕๑.๖๘) (๓๘๘.๙๒) (๑๓๕.๒๘) (๑๘๒.๗๙) ๒๙๓.๒๕ 
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๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห/งชาติ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวด ๓ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(หน/วย : ล3านบาท ยกเว3นตามที่ได3ระบุไว3) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ข3อมูลเพ่ิมเติม 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท/าเงินสด ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๙๒๖.๖๓ ลานบาท 

เงินสด ๒๕.๙๑  
เงินฝากออมทรัพย� ๘๔๐.๖๓  
เงินฝากประจํา ๑ เดือน ๐.๐๓ 
เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๐.๐๒ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท/าเงินสด ๘๖๖.๕๙ 

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๙๘๕.๘๐ ลานบาท 

เงินฝากประจํา  ๖  เดือน     อัตราดอกเบ้ีย ๑.๖๐% ต อป.                ๑,๗๐๐.๐๐  
เงินฝากประจํา ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบ้ีย ๒.๙๐% ต อป. ๒๘๕.๘๐  
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  ๑,๙๘๕.๘๐  

เงินลงทุนช่ัวคราว ไดรวมเงินฝากธนาคารของเงินสํารองบําเหน็จพนักงาน จํานวน ๒๘๕.๘๐ ลานบาท  
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐: ๒๘๑.๕๗ ลานบาท) 
 

๑.๓ ลูกหน้ีการค3า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๙๒.๗๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค/าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค/าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค3า 
(สุทธิ) 

ลูกหน้ีการคา – ต างประเทศ ๑๐ ๘.๕๙     ๐.๐๐  ๘.๕๙ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานภาครัฐ 
๔๓ ๓๘.๐๘     ๐.๐๐ ๓๘.๐๘ 

๑ ๒.๐๔ ๗๕ ๑ (๑.๕๓) ๐.๕๑ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานเอกชน ๓๓๗ ๓๙.๖๖     ๐.๐๐  ๓๙.๖๖ 
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รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค/าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค/าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค3า 
(สุทธิ) 

๕ ๕.๙๒ ๕๐ ๕ (๐.๓๐) ๕.๖๒ 

๕ ๑.๐๘ ๗๕ ๕ (๐.๘๒) ๐.๒๖ 

๓ ๖.๒๙ ๑๐๐ ๓ (๖.๒๙) ๐.๐๐ 

รวมลูกหน้ีการค3า ๔๐๔ ๑๐๑.๖๖     (๘.๙๔) ๙๒.๗๒ 

ลูกหน้ีอยู ระหว างดําเนินคด ี

๑ ๐.๐๕ ๕๐ ๑ (๐.๐๒) ๐.๐๓  

๑ ๐.๐๑ ๗๕ ๑ (๐.๐๑) ๐.๐๐  

๙ ๑๐.๓๓  ๑๐๐ ๑๐ (๑๐.๓๓) ๐.๐๐  

รวมลูกหน้ีอยู/ระหว/างดําเนินคดี ๑๑ ๑๐.๓๙      (๑๐.๓๖) ๐.๐๓  

รวม ๔๑๕ ๑๑๒.๐๕     (๑๙.๓๐) ๙๒.๗๕ 

 
ลูกหน้ีการคา ประกอบดวย ลูกหน้ีผูเช าพื้นท่ี สวทช. และลูกหน้ีผูใชบริการของ สวทช. เช น จากการใชบริการท่ี
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห�ทดสอบ เปMนตน 
 
๑.๔ เงินยืมทดรองจ/าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐.๗๘ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

เงินยืมทดรองจ/าย(พนักงานปฏิบัติงาน)               

ยังไม ครบกําหนดสะสาง ๔.๖๕ ๓.๗๐ ๐.๓๖  ๓.๙๘ ๐.๘๙  ๑.๒๘ ๑๔.๘๖ 

เกินกําหนดสะสาง               

         เกินกําหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน  ๐.๐๔   ๐.๑๕   ๐.๑๙ 

         เกินกําหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน ๐.๐๙           ๐.๐๙ 

         เกินกําหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน               

         เกินกําหนดสะสางมากกว า ๖๐ วัน               

รวมเงินยืมทดรองจ/าย ๔.๗๔ ๓.๗๔ ๐.๓๖  ๔.๑๓  ๐.๘๙ ๑.๒๘  ๑๕.๑๔ 

เงินยมืทดรองจ าย – รอเคลียร� ๒.๐๐  ๑.๕๐  ๐.๐๗ ๑.๑๑  ๐.๐๗  ๐.๘๙  ๕.๖๔  

รวมเงินยืมทดรองจ/ายสุทธิ ๖.๗๔ ๕.๒๔ ๐.๔๓  ๕.๒๔  ๐.๙๖ ๒.๑๗  ๒๐.๗๘  
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๑.๕ สินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖๑.๒๖ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. วัสดุคงเหลือ ๕.๑๐ ๐.๒๒  ๐.๒๒ ๐.๑๔  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๕.๖๘ 

  ๑.๑ วัสดุสํานักงาน ๐.๓๖  ๐.๑๑  ๐.๑๐  ๐.๑๓      ๐.๗๐  

  ๑.๒ วัสดุงานบานและงานครัว   ๐.๐๕          ๐.๐๕  

  ๑.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา ๔.๕๓            ๔.๕๓ 

  ๑.๔ วัสดุคอมพิวเตอร�  ๐.๐๖ ๐.๑๑  ๐.๐๑     ๐.๑๘  

  ๑.๕ วัสดุคงเหลือ ๐.๒๑            ๐.๒๑  

  ๑.๖ วัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร     ๐.๐๑        ๐.๐๑  

๒. ค/าใช3จ/ายล/วงหน3า ๒๓.๐๐ ๐.๔๔  ๑.๘๒ ๔.๖๙  ๐.๒๖  ๑.๐๓  ๓๑.๒๔ 

  ๒.๑ ค าเช าจ ายล วงหนา ๐.๐๙  ๐.๐๘  ๐.๐๔  ๐.๒๗  ๐.๑๕  ๐.๐๑ ๐.๖๔  

  ๒.๒ ค าประกันภัยจ ายล วงหนา    ๐.๐๑ ๐.๐๑  ๐.๐๒ 

  ๒.๓ ค าสมาชิก/หนังสือและวารสารจ ายล วงหนา ๐.๐๕   ๐.๐๑  ๐.๑๙  ๐.๐๙  ๐.๐๓ ๐.๓๗  

  ๒.๔ ค าลิขสิทธ์ิจ ายล วงหนา ๒.๔๗ ๐.๐๒  ๑.๔๓ ๑.๘๙  ๐.๐๑  ๐.๐๕  ๕.๘๖ 

  ๒.๕ ค าใชจ ายจ ายล วงหนาอ่ืนๆ ๒๐.๓๙ ๐.๓๔ ๐.๓๔ ๒.๓๔   ๐.๙๔ ๒๔.๓๕ 

๓. ภาษีมูลค/าเพิ่ม ๙๐.๑๖ ๑.๓๗ (๐.๘๓) ๒.๒๒ ๑.๑๓ ๐.๘๙  ๙๔.๙๔ 

  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพิ่ม* ๘๙.๘๐ ๑.๒๖ (๑.๐๔) ๑.๗๒ ๐.๘๐ ๐.๘๑ ๙๓.๓๕  

  ๓.๒ พักภาษีซื้อ ๐.๓๕  ๐.๑๑  ๐.๒๑  ๐.๕๐  ๐.๓๔ ๐.๐๘  ๑.๕๙  

๔. สินทรพัย+หมุนเวียนอ่ืน ๒๘.๖๒ ๐.๐๐  ๐.๔๕  ๐.๐๘ ๐.๒๕  ๐.๐๐  ๒๙.๔๐ 

  ๔.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ* ๒๘.๕๗   ๐.๔๕  ๐.๐๘ ๐.๑๔    ๒๙.๒๔ 

  ๔.๒ ลูกหนี้หน วยบริการ* ๐.๐๕        ๐.๑๑    ๐.๑๖  

รวมสินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ๑๔๖.๘๘ ๒.๐๔ ๑.๖๖ ๗.๑๑ ๑.๖๔ ๑.๙๒  ๑๖๑.๒๖ 

 
หมายเหตุ :  * สินทรัพย+หมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม 

:  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพ่ิม จํานวน ๙๓.๓๕ ลานบาท รอขอคืนภาษีมูลค าเพิ่มจากสรรพากร 
:  ๔.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ จํานวน ๒๙.๒๔ ลานบาท ลูกหน้ีกรมสรรพากร รอขอคืนภาษีมูลค าเพิ่ม จํานวน ๒๘.๔๓ 

ลานบาท 
:  ๔.๒ ลูกหน้ีหน วยบริการ (DECC) จํานวน ๐.๑๗ ลานบาท 
 สก. จํานวน ๐.๐๕ ลานบบาท ประกอบดวย 
       - นําส ง ภาษีซ้ือประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๕ ลานบาท 
 ศจ. จํานวน ๐.๑๒ ลานบาท ประกอบดวย 
       - ค าไฟฟ&าฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๒ ลานบาท 
       - ค าเช า ค าบริการพื้นท่ี เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๑๐ ลานบาท 
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๑.๖ เงินร/วมทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุนบริษัทร วมทุน หมายถึง เงินลงทุน
ของ สวทช. ในบริษัทร วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕๘.๘๖ ลานบาท เงิน
ลงทุนเผ่ือขาย ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓๓.๒๐ ลานบาท และเงินลงทุนของ สวทช. ในหน วย
บริการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๘๘.๗๓ ลานบาท รวมเปMน ๔๘๐.๗๙ ลานบาท มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 

๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร/วมทุน 

ลําดับ ช่ือ 
ป�ที่เริม่
ลงทุน 

ถือหุ3น 
ร3อยละ 

ชําระค/าหุ3น 
ร3อยละ 

เงินลงทุน 
หัก ค/าเผ่ือ
ด3อยค/า 

เงินลงทุน
สุทธิ 

(ราคาทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จํากัด  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐    ๖.๕๐  

๒ บริษัท เอทีเซรามิกส� จํากัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕  (๖๑.๒๕) ๐.๐๐  

๓ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จํากัด (ช่ือเก า) 
๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐    ๔๙.๐๐  

บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด (ช่ือใหม ) 

๔ บริษัท เลิร�นเทค จํากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐    ๑.๖๐  

๕ บริษัท หลักทรัพย�จดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกัด ๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๑.๗๖ ๑.๗๖    ๑.๗๖  

  รวม       ๑๒๐.๑๑  (๖๑.๒๕) ๕๘.๘๖  

 
หมายเหตุ: บริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีแห งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบยกเลิก
กิจการของบริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีและจ ายเงินคืนแก ผู
ถือหุนเรียบรอยแลว โดย สวทช. ไดรับเงินคืน จํานวน ๑,๒๐๙,๒๗๖.๘๖ บาท เมื่อวันท่ี ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 
บริษัท เอทีเซรามิกส+ จํากัด เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติใหเพิ่มการ
ลงทุนในบริษัทฯ เปMนจํานวน ๑๔.๗๐ ลานบาท ทําให สวทช. มีสัดส วนการลงทุนในบริษัทฯ 
รอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ลานบาท โดยเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ไดมี
การเรียกชําระค าหุนเพิ่มทุนส วนท่ีเหลืออีกหุนละ ๔๐ บาทจํานวน ๑๔๗,๐๐๐ หุน เปMนเงิน 
๕.๘๘ ลานบาท ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติ
ไม รับขอเสนอของผูสนใจลงทุนซื้อหุน บริษัท เอทีเซรามิกส� จํากัด ในส วนท่ี สวทช. ถือหุน และ
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เห็นชอบใหเลิกบริษัทเพื่อดําเนินการเขาสู กระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการในส วนท่ี
เก่ียวของใหเสร็จเปMนท่ีเรียบรอย เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท
ฯ สวทช. จึงไดบันทึกการดอยค าเงินลงทุนหมดท้ังจํานวน ๖๑.๒๕ ลานบาท เมื่อผูชําระบัญชีได
พิจารณาแลวปรากฏว า เงินลงทุนหรือเงินค าหุนของบริษัทไดใชเสร็จหมดแลว สินทรัพย�ไม พอ
กับหน้ีสิน จึงไดรองขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย� และพิพากษาใหบริษัทฯ ลมละลาย โดยศาล
ไดมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย�ลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปeจจุบันอยู ระหว างการ
ดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยมีการประชุมเจาหน้ีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ 
บริษัท ที-เน็ต จํากัด ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มีมติอนุมัติเห็นชอบการขายหุนบริษัท ที-เน็ต จํากัด ที่ สวทช. ถืออยู ทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ 
หุน ใหแก ผูถือหุนกลุ ม ข. ตามเง่ือนไขที่ผูถือหุนกลุ ม ข. เสนอมา ดังน้ี 

- งวดที่ ๑ (เมื่อ สวทช. ไดรับอนุมัติการขายหุน) จํานวน ๒๓,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม

มูลค าตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

- งวดที่ ๒ (ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม

มูลค าตามบัญชี ณ ส้ินเดือนก อนหนาของวันท่ีย่ืนหนังสือขอซ้ือหุนงวดที่ ๒ แต เปMนราคา

ไม ตํ่ากว าราคาอางอิงตามมูลค าตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือเทียบเท าใน

กรณีท่ีบริษัทฯ จ ายเงินปeนผล   

ทั้งน้ีราคามูลค าตามบัญชีท่ีใชซ้ือขายในแต ละงวดจะตองผ านการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต โดยจํานวนหุนบริษัทฯ ท่ี สวทช. จะขายใหแต ละบุคคลท่ีปรากฏตาม

รายช่ือในกลุ มผูถือหุนกลุ ม ข. ใหเปMนไปตามรายละเอียดท่ีผูถือหุนกลุ ม ข. แจง ก อนการ

ทําสัญญาซื้อขายหุนในแต ละงวด สําหรับการซื้อหุนงวดที่ ๒ ใหผูถือหุนกลุ ม ข. เปMน

ผูรับผิดชอบค าใชจ ายในการตรวจสอบบัญชี 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สวทช. ไดขายหุน บริษัท ที-เน็ต จํากัด งวดท่ี ๑ จํานวน 
๒๓,๐๐๐ หุน ในราคามูลค าตามบัญชี หุนละ ๒๐๑.๘๕ บาท จํานวน ๔.๖๔ ลานบาท และวันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดขายหุน บริษัท ทีเน็ต งวดที่ ๒ จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคา
มูลค าตามบัญชี หุนละ ๒๐๒.๘๗ บาท จํานวน ๕.๒๗ ลานบาทใหแก ผูถือหุนกลุ ม ข. เปMนท่ี
เรียบรอยแลว 
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บริษัท หลักทรัพย+จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให สวทช. สามารถลงทุนในกองทรัสต�ช่ือ “ทรัสต�เพื่อ

กิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑” ในจํานวน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท 

จากวงเงินกองทรัสต�เพื่อกิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑ ท้ังหมด

จํานวน ๑,๑๓๕.๐๐ ลานบาท (ประกอบดวยผูลงทุน ๓ ราย ไดแก  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) จํานวน ๑,๐๐๐.๐๐ ลานบาท สวทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท และ ตลาดหลักทรัพย�

แห งประเทศไทย จํานวน ๓๕.๐๐ ลานบาท) โดยทุกฝ�ายไดมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เปMนท่ีเรียบรอยแลวน้ัน ต อมาบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทรัสต� มีหนังสือท่ี B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เรียกชําระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต�ฯ จํานวน ๒๐.๐๐ ลานบาท โดยเรียกชําระ

ตามสัดส วนเงินลงทุนของผูลงทุนแต ละราย ซ่ึง สวทช. ถูกเรียกชําระ จํานวน ๑.๗๖ ลานบาท 

และในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดชําระเงินเปMนที่เรียบรอยแลว 

 
๑.๖.๒ เงินลงทุนเผ่ือขาย: บริษัท อินเตอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึง สวทช. ถือหุน จํานวน 

๘๕,๐๐๐,๐๐๐ หุน 
มูลค าราคาทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน หุนละ ๑ บาท  

 
๔๒.๕๐  ลานบาท 

บวก เพิ่มทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน หุนละ ๓ บาท ๑๒๗.๕๐  
 

ลานบาท 
      กําไรท่ียังไม เกิดข้ึนของเงินลงทุน ๑๖๓.๒๐  ๒๙๐.๗๐  ลานบาท 
      มูลค าราคายุติธรรมหุนละ ๓.๙๒ บาท 

  
 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

๓๓๓.๒๐  ล3านบาท 

บริษัท อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุน มูลค าหุนละ ๓.๐๐ บาท จํานวน 

๑๒๗.๕๐ ลานบาท ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สวทช. ไดวัดมูลค าเงินลงทุนเผ่ือขาย พบว าเงินลงทุนตราสารทุน มี

มูลค าจํานวน ๓๓๓.๒๐ ลานบาท กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย สําหรับป. ๒๕๖๑ 

จํานวน ๑๖๓.๒๐ ลานบาท  
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๑.๖.๓ เงินลงทุนในหน/วยบริการ: 
ศูนย+บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบการส้ินสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของศูนย�บริการออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และเปล่ียนสถานะเปMนหน วยบริการของ สวทช. ต้ังแต วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปMนตนไป โดยไดรับอนุมัติจัดต้ังเปMนหน วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกขอความที่ วท.
๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๒๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการของ 
สวทช. ตามบันทึกขอความที่ วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๔๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

ศูนย+ทดสอบผลิตภัณฑ+ เคร่ืองใช3 ในบ3านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center : CTEC) ตามท่ีหองปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (Ceremic 
Testing Laboratory : CTL) ไดรับอนุมัติจาก ผพว. เม่ือ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหจัดต้ังเปMนหน วยบริการของ สวทช. 
นับต้ังแต วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติเปล่ียนช่ือเปMน “ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรา
มิ ก อุ ตสาหกรรม ( Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)” พร อมแต ง ต้ั ง
ผูอํานวยการหน วย CTEC บันทึกขอความที่ วท ๕๔๐๑.๐๕๐๑.๐๓๐๑/๒๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เรื่องแจงผลอนุมัติจัดต้ังหองปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (CTEC) เปMนหน วยบริการ โดยมีผลนับต้ังแต วันท่ี  
๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการของ สวทช. 
 

ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๑๗.๓๒  ลานบาท 
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ๗๑.๔๑ ลานบาท 
                             รวมเงินลงทุนในหน/วยบริการ  ๘๘.๗๓  ล3านบาท 

 
๑.๗ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ/นดินค3างรับ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป.ประจําป.

งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๓.๗๔ ลานบาท เปMนค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงาน
เมืองนวัตกรรมอาหารฯ ศจ. จํานวน ๓.๗๔ ลานบาท 

 
๑.๘ ลูกหน้ีกิจกรรมตามความต3องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๑๙.๖๘ ลานบาท เปMน

เงินท่ีใหเอกชนกูยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความตองการของบริษัท 
( COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING PROJECT) มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค�
เพื่อใหความช วยเหลือเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแก เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีด
ความสามารถในการทําการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมข้ึนภายในองค�กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพื่อใช
ประโยชน�จากผลการคนควาวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานวิจัย พัฒนา และ
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วิศวกรรม ซึ่งมีอยู ในหองทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต าง ๆ ในการทําโครงการ
เหล าน้ันเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากข้ึน โดยวงเงิน ใหกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท ต อ
โครงการและไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าลงทุนท้ังโครงการ ระยะเวลาผ อนชําระไม เกิน ๗ ป. (อาจมีระยะเวลา
ปลอดเงินตนไม เกิน ๒ ป.) ข้ึนอยู กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินท่ีเขาร วมใหการสนับสนุนแก โครงการน้ันๆ 
ทั้งน้ี สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบ้ียจากผูขอกู ดังน้ี 

 

อัตราดอกเบี้ยจากผูขอกู = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ๑ ป. + ๒.๒๕ 
๒

 

 
แหล งท่ีมาเงินใหกูประกอบดวยเงินท่ีรัฐบาลไทยจัดสรรให และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เขาร วมโครงการ 
โดยเงินทุนจากแหล งแรกจะจัดสรรใหสองในสามส วนของวงเงินกูท้ังหมดต อโครงการ 

 
ผลประโยชน�ในรูปดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการใหกูเงินตามโครงการน้ีจะตกเปMนของสถาบันการเงินท่ีเขาร วม
โครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม ไดรับประโยชน�ในรูปดอกเบ้ียจากการน้ีแต อย างใด และสถาบัน การเงินท่ี
เขาร วมโครงการจะเปMนผูคํ้าประกันการจ ายเงินตนคืนแก  สวทช. เงินตนที่ สวทช. ไดรับคืนจะสามารถนําไปใช
ในการใหกูเพิ่มเติมภายใตโครงการน้ีได 
 

สถาบันการเงินที่เข3าร/วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 
หน/วย: ล3านบาท 

๑ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) ๑๔๕.๑๒ 

๒ ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) ๑๒.๙๖ 

๓ ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๑.๘๖ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ๖๒.๓๐ 

๕ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๑๐.๓๐ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ๔๘.๔๑ 

๗ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ๐.๑๙ 

๘ ธนาคารเพื่อการส งออกและนําเขาแห งประเทศไทย ๓๘.๕๔ 

  รวม ๓๑๙.๖๘ 
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๑.๙ เงินมัดจําและเงินคํ้าประกัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐.๔๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๘.๔๙  ๐.๔๘  ๐.๙๕  ๐.๐๑ ๐.๐๕  ๙.๙๘ 

๒. เงินมัดจาํค าเช าอาคาร       ๐.๓๓      ๐.๓๓  

๓. เงินมัดจาํอ่ืนๆ ๐.๐๖  ๐.๐๓  ๐.๐๓  ๐.๐๒      ๐.๑๔  

    รวม ๘.๕๕ ๐.๐๓  ๐.๕๑  ๑.๓๐  ๐.๐๑  ๐.๐๕  ๑๐.๔๕  

 
๑.๑๐ อสังหาริมทรัพย+เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๑๐.๖๗ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ม.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๑ ม.ีค. ๖๑ ๓๑ ม.ีค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๑ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๒,๙๗๔.๗๙  (๑,๐๓๖.๙๘) ๑,๙๓๗.๘๑ 

ส วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๑๕๘.๖๙ ๐.๑๓ ๐.๐๐  ๑๕๘.๘๒  (๘๕.๙๖) ๗๒.๘๖  

รวม ๓,๑๓๓.๔๘ ๐.๑๓ (๐.๐๐)  ๓,๑๓๓.๖๑ (๑,๑๒๒.๙๔) ๒,๐๑๐.๖๗ 

 

๑.๑๑ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ+ สินทรัพย+ตามสัญญาเช/าการเงิน และสินทรัพย+ไม/มีตัวตน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ จํานวน ๓,๔๑๗.๑๙ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ม.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๓๑ ม.ีค. ๖๑ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ+ ๑๑,๕๗๒.๓๗  ๑๕๔.๖๑  (๑๑๔.๒๘) ๑๑,๖๑๒.๖๙  (๘,๓๗๐.๔๔) ๓,๒๔๒.๒๕  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและส่ิงปลูกสร3าง ๔,๒๘๕.๓๔ ๒.๔๙ (๐.๐๐)  ๔,๒๘๗.๘๓ (๒,๘๗๑.๖๙) ๑,๔๑๖.๑๔ 

   - อาคาร ๓,๐๑๓.๐๒  ๐.๐๐  (๐.๐๐)  ๓,๐๑๓.๐๒  (๒,๐๖๖.๑๙) ๙๔๖.๘๓  

   - อาคารช่ัวคราว  ๖.๔๒  ๐.๑๗ (๐.๐๐) ๖.๕๙  (๕.๐๖) ๑.๕๓  

   - ส่ิงปลูกสราง  ๕๔๘.๓๑  ๐.๐๐ (๐.๐๐) ๕๔๘.๓๑  (๒๔๙.๖๒) ๒๙๘.๖๙ 

   - ส วนปรับปรุงอาคาร ๗๑๗.๕๙ ๒.๓๒ (๐.๐๐) ๗๑๙.๙๑ (๕๕๐.๘๒) ๑๖๙.๐๙  

   ครุภัณฑ+ ๖,๖๖๔.๗๑  ๕๖.๓๑ (๑๕.๒๘) ๖,๗๐๕.๗๔  (๕,๓๘๗.๖๔) ๑,๓๑๘.๑๐ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�สํานักงาน   ๒๗๑.๘๗  ๒.๒๔ (๐.๖๕) ๒๗๓.๔๖  (๒๓๓.๙๘) ๓๙.๔๘ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�วิทยาศาสตร� ๔,๓๘๑.๘๗  ๓๓.๑๘  (๙.๗๕) ๔,๔๐๕.๓๐  (๓,๓๙๒.๗๓) ๑,๐๑๒.๕๗  

   - ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร  ๗๖.๙๐ ๘.๓๐  (๐.๓๒) ๘๔.๘๘ (๖๔.๔๐) ๒๐.๔๘  

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�ไฟฟ&าและวิทยุ ๑,๑๑๐.๑๓  ๓.๖๗  (๒.๑๕) ๑,๑๑๑.๖๕ (๙๔๒.๔๑) ๑๖๙.๒๔ 
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รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค/าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ม.ค. ๖๑ ระหว/างงวด ระหว/างงวด ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๑ ๓๑ ม.ีค. ๖๑ 

   - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ๗๐๖.๔๐ ๗.๑๒  (๑.๘๕) ๗๑๑.๖๗ (๖๕๖.๑๙) ๕๕.๔๘ 

   - ครุภัณฑ�งานบานงานครัว ๗๖.๒๙  ๐.๖๙ (๐.๑๑) ๗๖.๘๗  (๖๒.๒๖) ๑๔.๖๑ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�การแพทย� ๔๐.๙๓ ๑.๑๑  (๐.๔๕)  ๔๑.๕๙ (๓๕.๓๖) ๖.๒๓ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�กีฬา ๐.๓๒  ๐.๐๐  (๐.๐๐)  ๐.๓๒  (๐.๓๑) ๐.๐๑  

   ยานพาหนะ ๑๒๐.๓๑ ๑.๖๓ (๐.๐๔)  ๑๒๑.๙๐  (๑๑๑.๑๑) ๑๐.๗๙ 

   สินทรัพย+ระหว/างก/อสร3าง ๔๓๓.๙๔ ๙.๗๒  (๒๖.๕๔)  ๔๑๗.๑๒  ๐.๐๐  ๔๑๗.๑๒ 

   สินทรัพย+ระหว/างทาง ๖๑.๖๗  ๘๔.๔๖  (๗๒.๔๓) ๗๓.๗๐  ๐.๐๐  ๗๓.๗๐ 

สินทรัพย+ตามสัญญาเช/าการเงิน ๑๗๖.๑๒  ๑.๑๘  (๒๙.๘๖) ๑๔๗.๔๔  (๖๖.๐๓) ๘๑.๔๑  

   - อุปกรณ�ตามสัญญาเช าการเงนิ ๑๕๗.๑๖ ๑.๑๘ (๒๘.๒๙) ๑๓๐.๐๕ (๕๔.๘๖) ๗๕.๑๙ 

   - ยานพาหนะตามสัญญาเช าการเงิน ๑๘.๙๖  (๑.๕๗) ๑๗.๓๙ (๑๑.๑๗) ๖.๒๒ 

สินทรัพย+ไม/มีตัวตน ๓๖๒.๘๖ ๑๕.๓๗ (๔.๖๕) ๓๗๓.๕๘  (๒๘๐.๐๕) ๙๓.๕๓ 

รวม ๑๒,๑๑๑.๓๕  ๑๗๑.๑๖  (๑๔๘.๗๘) ๑๒,๑๓๓.๗๑  (๘,๗๑๖.๕๒) ๓,๔๑๗.๑๙  

 

๑.๑๒ ค/าใช3จ/ายค3างจ/าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖๙.๐๖ ลานบาท  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

ค/าใช3จ/ายค3างจ/าย ๒๒.๙๗ ๔.๗๒ ๒.๖๔ ๖.๓๐ ๒๘.๗๐ ๑.๖๒ ๖๖.๙๕ 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๖๐.๘๑ ๑.๙๐ ๖.๐๗ ๘.๕๐ ๒๒.๒๒ ๒.๖๑ ๑๐๒.๑๑  

๑. เจ3าหน้ีอ่ืน ๑๑.๖๑ ๑.๓๘ ๒.๐๔ ๕.๖๓ ๑.๗๗ ๑.๙๑ ๒๔.๓๔ 

    ๑.๑  เจาหนี้อ่ืน ๗.๘๗ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๑.๓๘ ๑.๕๙ ๐.๑๑ ๑๑.๔๑  

    ๑.๒  เงินรอรับรู ๓.๗๓ ๑.๑๕ ๑.๘๑ ๔.๒๕ ๐.๑๘ ๑.๘๐ ๑๒.๙๓  

    ๑.๓  เจาหนี้หน วยบริการ ๐.๐๑      ๐.๐๑ 

๒. รายได3รับล/วงหน3า ๐.๒๖ ๐.๐๐  (๐.๔๓) ๑.๘๓ ๑๘.๖๓ (๐.๑๖) ๒๐.๑๓ 

๓. พกัภาษีขาย ๑.๒๓ ๐.๕๒ ๐.๗๔ ๑.๐๔ ๑.๘๒  ๐.๔๕  ๕.๘๐ 

๔ หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๔๗.๗๑ ๐.๐๐  ๓.๗๒ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๔๑  ๕๑.๘๔ 

    ๔.๑  รายไดรอการรับรู* ๔๗.๗๑   ๓.๗๒     ๐.๔๑  ๕๑.๘๔ 

     รวม ๘๓.๗๘ ๖.๖๒ ๘.๗๑ ๑๔.๘๐ ๕๐.๙๒ ๔.๒๓ ๑๖๙.๐๖ 

หมายเหตุ: * ๔.๑ รายไดรอการรับรู จํานวน ๕๑.๘๔ ลานบาท จะทยอยรับรูเปMนรายไดจากการรับบริจาคครุภัณฑ�
ตามสัดส วนของค าเส่ือมราคาในแต ละป. 
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๑.๑๓ เงินอุดหนุนกันไว3เบิก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๑ 
คงเหลือ จํานวน ๓.๗๔ ลานบาท ค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานเมืองนวัตกรรม
อาหารฯ ศจ. 

 
๑.๑๔ หนี้สินผลประโยชน+พนักงาน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒๒.๒๔ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินค/าสมนาคุณ สวทช. รอจ/าย   ๐.๐๕  ๑.๖๖ ๗.๓๓      ๙.๐๔ 

๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน ๗๑๓.๒๐            ๗๑๓.๒๐  

     รวม ๗๑๓.๒๐  ๐.๐๕  ๑.๖๖  ๗.๓๓ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๗๒๒.๒๔  

 
หมายเหตุ: ๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน คํานวณโดย 

เงินเดือน × ระยะเวลาการทํางานถึงวันท่ีพนักงานเกษียณอายุ × �จํานวนถัวเฉล่ียพนักงานท่ีลาออกระหว างป.

จํานวนคงเหลือพนักงานถัวเฉล่ียระหว างป.
� 

 

๑.๑๕ หนี้สินตามสัญญาเช/าการเงิน และหนี้สินไม/หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔๑.๒๑ 
ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

หน้ีสินตามสัญญาเช/าการเงิน ๒๑.๗๗ ๑๐.๙๗ ๒๐.๗๖ ๒๓.๗๑ ๑.๖๓ ๒.๕๗ ๘๑.๔๑ 

หน้ีสินไม/หมุนเวียนอ่ืน ๑๐.๐๑ ๑.๗๐ ๓.๖๔ ๖.๐๗ ๓๗.๐๔ ๑.๓๔ ๕๙.๘๐ 

๑.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าสํานักงาน     ๐.๐๑  ๐.๐๑  ๑๗.๕๒   ๑๗.๕๔ 

๒.  เงินมัดจํารับ-ค าบริการส วนกลาง ๐.๐๙      ๑๖.๙๖   ๑๗.๐๖ 

๓.  เงินมัดจํารับ-ค าตกแต งพ้ืนท่ี         ๐.๐๒    ๐.๐๒  

๔.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าป&าย         ๐.๒๘    ๐.๒๘  

๕.  เงินค้าํประกันรับตามสัญญา ๙.๖๘ ๑.๓๓ ๓.๔๓ ๕.๙๑ ๑.๐๕ ๑.๓๔ ๒๒.๗๔ 

๖.  เงินมัดจํารับอ่ืนๆ   ๐.๑๓  ๐.๑๑    ๑.๒๑   ๑.๔๕ 

๗.  รายไดรอการรับรู ๐.๒๔ ๐.๒๔ ๐.๐๙ ๐.๑๕   ๐.๗๒ 

     รวม ๓๑.๗๘ ๑๒.๖๗ ๒๔.๔๐ ๒๙.๗๘ ๓๘.๖๗ ๓.๙๑ ๑๔๑.๒๑  
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๑.๑๖ ผลการดําเนินงาน ในงวด ๖ เดือน ป.งบประมาณ ๒๕๖๑  สวทช. มีรายไดรวมทั้งส้ิน ๒,๙๒๘.๓๒ ลานบาท 
โดยแยกรายละเอียดของรายได ดังน้ี 

 ล3านบาท ร3อยละ 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดิน ๒,๓๕๙.๖๔  ๘๐.๕๘ 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๒๑๒.๗๒  ๗.๒๖ 
เงินรายไดจากการดําเนินงาน ๓๔๔.๒๓  ๑๑.๗๖ 
เงินรายไดอ่ืน ๑๑.๗๒ ๐.๔๐ 

รวม ๒,๙๒๘.๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

สวทช. มีค าใชจ ายรวมทั้งส้ิน ๒,๖๓๕.๐๖ ลานบาท คิดเปMนรอยละ ๘๙.๙๘ ของรายไดรวม  นอกจากน้ัน

ในส วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนามคม ๒๕๖๑ มียอดคงเหลือรวม ๒,๘๕๒.๓๙ ลานบาท 

๑.๑๗ ภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สวทช. มีภาระผูกพันที่ไม ไดรับรูในงบการเงิน จํานวน ๑๑,๒๙๗.๖๑ 

ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑๗.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี สวทช. มีค าใชจ าย

ในอนาคตสําหรับการเบิกจ าย งบดําเนินงาน ครุภัณฑ� งบก อสรางและโครงการสนับสนุน ว และ ท จํานวน 

๑๐,๓๒๘.๕๒ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

    (หน/วย : ล3านบาท) 

 ไม/เกิน ๑ ป� 
 เกิน ๑ ป� 

แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

- งบดําเนินงานหน วยงาน ๑,๔๖๔.๕๑  ๑๓๙.๙๕ 

- งบดําเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจาง/ร วมวิจัย ๗๖๕.๙๕  ๒,๔๐๘.๗๕ 
สนับสนุนหน วยงานภายนอก ๓๔๒.๖๕  ๘๙๒.๗๗ 
ดําเนินการเอง ๘๗๔.๕๐  ๒,๙๑๐.๐๓ 

- งบก อสราง ๑๗๒.๗๙  ๓๕๖.๖๒ 

รวม ๓,๖๒๐.๔๐  ๖,๗๐๘.๑๒ 
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๑.๑๗.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จํานวน ๙๖๙.๐๙ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช/าดําเนินงาน สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช าดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับการเช าอุปกรณ� เช ารถยนต� เช าพื้นท่ีสํานักงาน และเช าทรัพย�สินอ่ืน โดยมีจํานวนเงินข้ันตํ่า

ตามสัญญาท่ีตองจ ายในอนาคตภายใตสัญญาเช าดําเนินงาน ดังน้ี 

      (หน/วย : ล3านบาท) 

 ไม/เกิน ๑ ป�  เกิน ๑ ป�  เกิน ๕ ป� 
แต/ไม/เกิน ๕ ป�  

เช าเครื่องคอมพิวเตอร� ๐.๕๐  ๐.๕๐   
เช าเครื่องฉายภาพ ๐.๕๙  ๐.๔๑   
เช าเครื่องถ ายเอกสาร ๐.๐๓   

  
เช ารถยนต� ๐.๔๒   

  
เช าพื้นท่ีสํานักงาน ๐.๙๕  ๑.๒๕  ๐.๒๐ 
เช าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ๐.๙๐  ๐.๓๕   
เช าทรัพย�สินอ่ืน ๑.๙๒  ๕.๗๒    

รวม ๕.๓๑  ๘.๒๒  ๐.๒๐ 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ3างเหมาบริการ สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริหารงาน

ระบบอาคาร สัญญาจางรักษาความสะอาด สัญญาจางรักษาความปลอดภัย สัญญาจางบริการบํารุงรักษา

อุปกรณ� และสัญญาจางเหมาบริการอ่ืน ดังน้ี 

     (หน/วย : ล3านบาท) 
 

 
ไม/เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 
 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 
 จางเหมาบริหารงานระบบอาคาร     ๕๕.๗๙         ๒๓.๘๔  

 จางรักษาความสะอาด     ๑๔.๘๑         ๑๗.๓๐  
 จางรักษาความปลอดภัย     ๑๖.๓๒           ๒๒.๙๘ 
 จางบริการบํารุงรักษาอุปกรณ�     ๒๐.๕๐          ๑.๖๓  
 จางเหมาบริการอ่ืน     ๔๑.๒๖           ๗.๖๓  
 รวม    ๑๔๘.๖๘        ๗๓.๓๗  
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- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ/ายฝ�ายทุน 

 
    (หน/วย : ล3านบาท) 

 สัญญาที่ยังไม/ได3รับรู3 
ไม/เกิน ๑ ป� 

 
เกิน ๑ ป� 

 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง     ๑๕.๙๘   - 

 อุปกรณ�     ๑๘.๕๑         ๑๑.๐๕  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร�     ๑๕.๒๓           ๑.๐๓  

 รวม     ๔๙.๗๒         ๑๒.๐๘  

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ3างพัสดุและบริการอ่ืนๆ สวทช. มีภาระผูกพันที่เกิดจาก
สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอ่ืนๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาได ดังน้ี 

 
    (หน/วย : ล3านบาท) 

  
ไม/เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 

 แต/ไม/เกิน ๕ ป� 

 ค าวัสดุ ๐.๑๕                       - 

 ค าสาธารณูปโภค    ๑๐๑.๔๕   ๕๖๔.๓๘ 

 ค าจางที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ       ๕.๑๑                     ๐.๔๒ 

 รวม    ๑๐๖.๗๑   ๕๖๔.๘๐ 
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