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รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 
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ประกอบด2วย 
ส0วนท่ี ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส0วนท่ี ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สารบญั  

 หนา 
ส0วนที่ 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 ๕๑ 
๓.๕ ผลการดําเนินงานดานการพัฒนากําลังคนดาน ว และ ท ๗๕ 
๓.๖ ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ว และ ท ๘๕ 
๓.๗ ผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ  

๔. ผลการดําเนินงานดานทรัพยากร  
๔.๑ ผลการใชจ ายงบประมาณ  ๙๒ 
๔.๒ ผลการหารายไดจากการดําเนินงาน ๙๓ 
๔.๓ สถานภาพดานบุคลากร ๙๔ 

 
ภาคผนวก 

 

ก. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๙๙ 
ข. รายช่ือสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๙๙ 
ค. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๐๐ 
ง. รายช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๐๑ 
จ. รายช่ือบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๒ 
ฉ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศ ๑๐๓ 
ช. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใชประโยชน� ๑๐๕ 
ซ. รายช่ือผูเช าพื้นที่เพื่อทําวิจัยและพัฒนา ๑๐๗ 
ฌ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ๑๑๒ 
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สารบญั (ต0อ)  

 หนา 
ญ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรายละเอียดผลการปฎิบัติงานดานการบริหารและพัฒนา

ทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดที่ ๔) 
๑๑๕ 

  
ส0วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๑๒๒ 
๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย� ๑๒๕ 
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับงวด ๓ เดือน ๑๒๖ 
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ส0วนท่ี ๑ ผลการดาํเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู2บริหาร 

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
สุขภาพและคุณภาพชีวิต เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน และ ๔ สาขา
เทคโนโลยีหลัก ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีนาโน เพื่อสรางนวัตกรรม
สู การใชประโยชน�และเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ประเทศ พรอมสรางความเขมแข็ง
ระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ งสู ความเปLนเลิศ สรางและสะสมองค�ความรูและนวัตกรรมขององค�กร เพื่อสราง
ผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง ก อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย างย่ังยืน 

ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก  (๑) สร2างมูลค0าผลกระทบต0อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน+ จํานวน ๑๐๙.๕๕ 
ลานบาท หรือเท ากับ ๐.๐๙ เท าของค าใชจ าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) รอยละ ๒๐.๕๐ ของแผน (๓) รายได2จากความสามารถ เท ากับ ๒๙๒.๘๓  
ลานบาท (๔) นําผลงานวิจัยและองค+ความรู2ไปประยุกต+ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาค
เกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน ๔๓ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-
Government รอยละ ๒๗.๖๓ ของแผน (๖) มีการสร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และ
กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย รอยละ ๑๕ ของแผน 

• ผลการดําเนินงานด2านการวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ๑,๑๗๖ โครงการ มี
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๗๓ 
โครงการ ย่ืนขอจดทรัพย+สินทางปQญญา ๑๙ คําขอ มีบทความตีพิมพ+ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๑๐ ฉบับ มี Impact Factor มากกว า
สอง ๕ ฉบับ นักวิจัยและผลงานวิจัยของ สวทช. ไดรับรางวัลและเกียรติยศ ๑๕ รางวัล 

• ผลการดําเนินงานด2านการถ0ายทอดเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่นําไปใช2ประโยชน+ 
จํานวน ๔๓ เรื่อง โดยมีหน วยงาน ชุมชน เอกชนที่นําไปใชประโยชน� จํานวน ๔๓ ราย ถ0ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน จํานวน ๕๗ ชุมชน ใน ๒๑ จังหวัด สนับสนุนการพัฒนา
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เทคโนโลยีใน SMEs โดยใหคําปรึกษาเชิงลึก ๓๔๔ โครงการ และบ0มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี 
ผ านการดําเนินโครงการต างๆ เช น โครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี และโครงการเพื่อเฟ&นหา 
สตาร�ทอัพดานธุรกิจโลจิสติกส� เปLนตน 

• ผลการดําเนินงานด2านการพัฒนากําลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ต้ังแต ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๗๐๕ คน ส งเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความสามารถเกิดความสนใจดาน ว และ ท ๑,๓๘๑ คน และพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ ๔,๑๖๙ คน 

• ผลการดําเนินงานด2านการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน โดย สวทช. ใหบริการพ้ืนที่เช0าแก บริษัทเอกชน
ที่สนใจจะทํางานวิจัย พัฒนา หรือใหบริการเทคนิค จํานวน ๑๔๒ ราย ให2บริการวิเคราะห+ ทดสอบ 
และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากล จํานวน ๙,๔๒๖ รายการ ผ านหน วยบริการวิเคราะห�ทดสอบ 
และหองปฏิบัติการต างๆ และใหบริการข2อมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๕๙,๐๗๕ 
รายการ 

• ผลการใช2จ0ายงบประมาณ ทั้งส้ิน ๒,๒๔๑.๓๔ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๓๑.๑๒ ของแผน (๗,๒๐๒ 
ลานบาท) มีรายได2จากความสามารถ ท้ังส้ิน ๒๙๒.๘๒ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๑๖.๗๓ ของแผน 
(๑,๗๕๐ ลานบาท) ปbจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๘๓๗ คน เปLนบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๓๘ คน และบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๘๙๙ คน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด BSC ส วนใหญ ดําเนินงานไดเปLนไปตามแผนท่ีกําหนด ส วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได 
และค าใชจ ายของ สวทช. ส วนใหญ มีแนวโนมเปLนไปตามแผนท่ีกําหนด แต อาจจะมีล าชาอยู บาง อย างไรก็ดี สวทช. 
มั่นใจว าจะสามารถดําเนินการใหเปLนไปตามแผนที่กําหนดไวได  
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๑. วิสัยทัศน+ พันธกิจ ค0านิยม และเปUาหมายการดําเนินงานของ สวทช. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เปLนอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 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 – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค0าผลกระทบต0อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2
ประโยชน+ (เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๔.๒ เท0าของค0าใช2จ0าย ป� ๒๕๖๑) 

สวทช. มุ งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาค
บริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมที่ทําใหมูลค าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีมูลค าผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคมเท ากับ ๐.๐๙ เท าของค าใชจ าย (มูลค าผลกระทบจํานวน ๑๐๙.๕๕ ลานบาท ต อค าใชจ ายรวม
ตามงบการเงินเท ากับ ๑,๒๕๓.๙๘ ลานบาท) คิดเปLนรอยละ ๒.๑๔ ของเป&าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได2ตามแผนแม0บทร2อยละ ๑๐๐ และออกแบบกลุ0มอาคารหลังแรกของ EECi แล2วเสร็จ) 

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. ใหร วมพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ� เพื่อเปLนพื้นที่เศรษฐกิจใหม ที่มีความ
เขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความกาวหนาการดําเนินงานใน
ภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๒๐.๕๐ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก  (๑) กําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
EECi-Agenda Based ของ สวทช./วท. ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเสร็จ โดยเปLนขอเสนอในส วนของ 
สวทช. จํานวน ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑,๔๒๘.๑๓ ลานบาท (๒) จัดเตรียมกําลังคนเพื่อ
ปฏิบัติงานที่ EECi ในระยะส้ันและระยะยาว มีการประชาสัมพันธ�ทุนหลังปริญญาเอก (Postdoc) อาจารย�/นักวิจัย
แลกเปล่ียนผ านเว็บไซต� https://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda และจัด Roadshow ท่ีมหาลัย
บูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตศรีราชา รวมท้ังจัดสรรทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ไปท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานที่ต้ังในพื้นท่ี EEC จํานวน ๕ แห ง (๓) จัดทําสัญญาจาง บริษัท ดีไซน� ดีเวลลอป จํากัด 
เพื่อออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะที่ 1A รวมท้ังไดแบบร างข้ันพัฒนา และไดกรอบงบประมาณก อสรางเบ้ืองตน 
เพื่อนําไปใชในการของบประมาณก อสรางของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) อยู ระหว างจัดทํา Term of 
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Reference (TOR) เพื่อจัดหาท่ีปรึกษาในการจัดทํา Industrial Technology Roadmap for EECi ในหัวขอ 
อุตสาหกรรม เวชสําอาง (cosmeceuticals) นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม  อุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ และ
เทคโนโลยี Automation Robotic Intelligent System ท้ังน้ีส วนของอุตสาหกรรม Bio-based materials น้ัน
อยู ระหว างจัดทําขอเสนอโครงการ ซึ่งจะดําเนินงานโดยบุคลากรภายใน สวทช. (๕) จัดประชุมหารือแนวทางการ
ทํางานในพื้นที่ EECi ร วมกับหน วยงานและสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน จํานวน ๕ ครั้ง เพื่อหาโจทย�ที่จะดําเนินงาน
ในพื้นท่ี และคัดเลือกชุมชนท่ีมีศักยภาพพรอมรับการถ ายทอดเทคโนโลยีในป. ๒๕๖๑ ประมาณ ๕๐ ชุมชน พรอม
ทั้งคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและพรอมถ ายทอดในป. ๒๕๖๑ ไดแก  เทคโนโลยีดานการผลิตพืช 
เทคโนโลยีสารชีวภันฑ� เทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้า เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต เทคโนโลยีดานสัตว� อุปกรณ�
เครื่องจักรท่ีนําไปช วยภาคการเกษตร และการจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ� และ (๖) จัดกิจกรรมหารือความ
ร วมมือเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการฐานชีวภาพกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 
จํานวน ๔ แห ง และพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจฐานชีวภาพในพื้นท่ี โดยมีผูประกอบการไดรับการพัฒนา
เทคโนโลยีเชิงลึก จํานวน ๖ ราย 

KS2 รายได2จากความสามารถ (เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๑,๗๕๐ ล2านบาท) 

สวทช. ไม มีพันธกิจที่จะตองมุ งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช นเดียวกับบริษัทเอกชน อย างไรก็ตามรายได
จะเปLนตัวบ งช้ีคุณค างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนํารายไดกลับมาช วยพัฒนางาน
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการแข งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยต อไป ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายไดจากความสามารถตามงบการเงินเท ากับ ๒๙๒.๘๒ 
ลานบาท ประกอบดวย รายไดเงินอุดหนุน ๑๑๐.๒๗ ลานบาท รายไดจากรับจาง/ร วมวิจัย ๔๘.๗๐ ลานบาท  
รายไดจากลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� ๒.๗๒ ลานบาท รายไดจากบริการเทคนิค/วิชาการ ๖๒.๐๓ ลานบาท รายไดจาก
ฝzกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๑๒.๙๙ ลานบาท และรายไดจากค าเช า/บริการสถานที่ ๕๖.๑๑ ลานบาท คิดเปLน
รอยละ ๑๖.๗๓ ของเป&าหมาย 

KS3 การนําผลงานวิจัยและองค+ความรู2ไปประยุกต+ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๒๖๐ รายการ) 

สวทช. ใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ผ านกลไกต างๆ ไดแก  การอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สิน
ทางปbญญา การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� การรับจางวิจัย การใหคําปรึกษา และดานนโยบาย ณ ไตรมาสท่ี ๑ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลงานวิจัยและองค�ความรูที่มีการนําไปประยุกต�ใช จํานวน ๔๓ รายการ  
คิดเปLนรอยละ ๑๖.๕๔ ของเป&าหมาย 
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KS6 การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government (เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงาน
ได2ตามแผนร2อยละ ๑๐๐) 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรใน ๒ 
ดาน ไดแก  (๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และ (๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๒๗.๖๓ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานของแต ละดาน ดังน้ี 

(๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี (๑) ดําเนินการศึกษาและ
ทบทวนเอกสารการบันทึกขอมูลวิจัยภายใน สวทช. และต างประเทศ รวมท้ังสํารวจรูปแบบการบันทึกขอมูลวิจัย
ของภาคเอกชน เพื่อนํามาจัดทํา (ร าง) นโยบายการบันทึกขอมูลงานวิจัย และจัดทําส่ือการเรียนรู (วิดีทัศน�) เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจถึงมาตรฐานการบันทึกขอมูลวิจัยท่ีดีแลวเสร็จ (๒) ดําเนินการศึกษาขอมูลการมีช่ือในผลงาน 
(authorship) ของต างประเทศ และจัดประชุมหารือเรื่องการมีช่ือในผลงานวิจัยร วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพการวิจัย (๓) จัดทํา (ร าง) เว็บไซต�ช องทางการรับเรื่องรองเรียนดานจริยธรรมการวิจัยแบบออนไลน� 
( research misconduct) และจัดประชุมหารือการนําโปรแกรม CopyCatch ของเนคเทคมาใช ในระบบ 
myPerformance เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (plagiarism) และ (๔) พิจารณาอนุมัติรับรองโครงการ
ดานจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว�ทดลองท่ีใชปลามาลายเปLนสัตว�ทดลอง จํานวน ๒ โครงการ 

(๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศให2สอดคล2องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  
และ e-Government มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี (๑) ดําเนินการจัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) เขามาช วยในการเช่ือมโยงระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ 
(PABI2) กับกลุ มระบบบริหารงานขาย (mySales myProperty และ myCC) และระบบบริหารโครงการ 
(myProject) (๒) สรุปความตองการและออกแบบระบบบริหารจัดการลูกคาของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) และระบบการวัดความพึงพอใจแบบ Process-based แลวเสร็จ และ (๓) จัดทํา TOR เพื่อ
จัดหาระบบเครือข ายคอมพิวเตอร� สําหรับเช่ือมต ออุปกรณ� (NSTDA'S Network Access) เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ผูปฏิบัติงานร วม ผูเช า ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมต างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร�
ประเทศไทย (อวท.) และอาคารโยธี ทั้งในปbจจุบันและรองรับในอนาคตที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  
(e-Government) และ NSTDA 5.0 แลวเสร็จ 
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KS7 สร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย กลไกการ
บริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
(เปUาหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได2ตามแผนร2อยละ ๑๐๐) 

สวทช. ใหความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ�การบริหารและพัฒนา
บุคลากร สวทช. เปLนประจําทุกป. ในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. เนนใหความสําคัญเรื่องการสรางการ
ทํางานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมีส วนร วม และพรอมใหความร วมมือเพื่อผลักดันงานสําคัญขององค�กร 
ตลอดจนการทบทวนและออกแบบกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถของบุคลากรวิจัย โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ ในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๑๕.๐๐ โดยมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ คือ รวบรวมความเห็นจากผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับความคาดหวังดานความเช่ียวชาญ รูปแบบค าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน�จากงานลักษณะใหม ๆ เช น EECi ประเด็นมุ งเนน และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ 
(integrated platform) แลวเสร็จ และอยู ระหว างรวบรวมความเห็นจาก super manager ของทั้ง ๕ ประเด็น
มุ งเนน นอกจากน้ียังนําเสนอผลวิเคราะห�การสํารวจความผูกพันต อองค�กรของบุคลากร สวทช. และส่ือสารผล
วิเคราะห�ใหแก สายงาน/ศูนย�แห งชาติแลวเสร็จ จํานวน ๘ สายงาน ๔ ศูนย�แห งชาติ พรอมใหขอเสนอแนะใน ๓ 
ปbจจัยหลักท่ีมีผลต อความผูกพันของบุคลากรของ สวทช. ไดแก  (๑) ผูบริหารระดับสูง (senior leadership)  
(๒) การบริหารบุคลากรตามศักยภาพ (talent and staffing) และ (๓) โครงสรางพื้นฐานขององค�กร (enabling 
infrastructure) ต อท่ีประชุมผูบริหารระดับสูงแลวเสร็จ 
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ตารางที่ ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค0าเปUาหมาย และผลการดําเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผู2มีส0วนได2 
ส0วนเสีย 

KS1-A  มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน� 

๔.๒ เท าของค าใชจ าย ป. ๒๕๖๑ ๐.๐๙ 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

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

ของ EECi แลวเสร็จ 

๒๐.๕๐ 

พันธมิตร/
ลูกค2า/การเงิน 

KS2  รายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท ๒๙๒.๘๒ 

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

๒๖๐ รายการ ๔๓ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS6  การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
และระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เป ล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  และ  
e-Government 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๒๗.๖๓ 

ความสามารถ
ขององค+กร 

KS7  สรางสภาพแวดลอมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบดวย 
กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน� และกลไกการบริหารศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรวิจัย 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๑๕.๐๐ 
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๓.๑.๒ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต0อกระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอต อกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ เปUาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต0อกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และ
สํานักงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค0าเปUาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

๑. แผนงานพื้นฐานด2านการสร2างความสามารถในการแข0งขันของประเทศ 

๑.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการภายในองค+กร 

- จํานวนผูประกอบการท่ีใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (ราย) - ๑๔๕ ๑๔๒ 

- จํานวนบริษัทที่เขามาใชประโยชน�ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๒ - ๘๕ 

๒. แผนงานยุทธศาสตร+พัฒนาศักยภาพด2านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๒.๑ ผลผลิตวิจัย พัฒนา และส0งเสริมงานวิจัยสู0การใช2ประโยชน+ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่ถ ายทอดสู เชิงพาณิชย� (ผลงาน) - ๓๐ ๗ 

 ๒.๒ ผลผลิตส0งเสริมการเรียนรู2ด2านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

- กําลังคนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๔,๑๖๙ 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร2างพื้นฐานด2านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๘,๕๐๑ 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย 

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

- ผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการที่เปLนนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ) 

- ๑๐ ๕ 

- การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก ภาคอุตสาหกรรม (รายการ) - ๑๐๐ ๔๑ 

๔. แผนงานบูรณาการส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะการสร2างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือนักศึกษาฝgกงานธุรกิจเร่ิมต2น 

- นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับการเสริมสรางความรู ความตระหนัก เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการสรางนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- ๗๕ - 

 ๔.๒ โครงการสร2างและพัฒนาผู2ประกอบการใหม0ด2านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ผูประกอบการใหม ที่ไดรับการส งเสริม (กิจการ) - ๓๐ - 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย+บ0มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม0 

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

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ (คน) - ๒๕ - 
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ตัวช้ีวัด 
ค0าเปUาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

 ๔.๔ โครงการสร2างผู2ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม0 (Startup Voucher) 

- ธุรกิจที่เขาสู กระบวนการเร งการเจริญเติบโต (กิจการ) - ๘๐ - 

 ๔.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (SME) ด2วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

- ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร (กิจการ) 

- ๒๐ - 

- ผูประกอบการไดรับการส งเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) - ๑๐๐ ๘๖ 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ+ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

- ผลิตภัณฑ�ใหม ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ�) - ๓๐ ๕ 

- บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาความรูดานฮาลาล (คน) - ๘๐ - 

 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

- พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) (ราย) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓๔๔ 

- จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑ�) - ๒๕๐ ๕๖ 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- จํานวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพ่ือใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐานขอมูล) ๒ - - 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร+ม CCTV เพื่อการแก2ปQญหาจราจรและความม่ันคงในเมืองอัจฉริยะ 

- เมืองตนแบบ Smart CCTV Platform (เมืองตนแบบ) - ๑ - 

- ฐานขอมูลป&ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานขอมูล) - ๑ - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ+ทางการแพทย+ 

- ตนแบบเทคโนโลยีดิจิทัลและอปุกรณ�ทางการแพทย�ระดับภาคสนาม (ตนแบบ) - ๘ ๒ 

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข2อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส+เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย 

- ระบบเช่ือมโยงขอมูล (ฐานขอมูล) - ๑ - 

- ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย (แอปพลิเคชัน) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มรู (ระบบ) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มคลาวด� (ระบบ) - ๑ - 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

- มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� (ลานบาท) ๑๕,๐๐๐ - ๑๐๙.๕๕ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ�และเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) ๕๕๐ - ๑๑ 

- จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทะเบียน (เร่ือง) ๒๕๐ - ๑๙ 

- จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (คน) ๑,๒๖๙ - ๑,๒๖๑ 

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

๒๕๐ - ๓๗ 

- รอยละของผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีผูประกอบการ หรือชุมชนนําไปใชประโยชน� (รอยละ) ๒๓.๐๐ - ๓.๔๒ 

 ๖.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๒ ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
ค0าเปUาหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

- ตนแบบผลิตภัณฑ�/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๑๐ ๓ 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร2อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม0ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงานเทคโนโลยี
สมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

- แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงาน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

 ๖.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เปUาหมาย 

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

 ๖.๔ โครงการวิจัยและนวัตกรรมข2อริเริ่มใหม0ตามนโยบายรัฐบาล 

- ตนแบบเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (ตนแบบ) - ๑๐ ๒ 

 ๖.๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เปUาหมาย 

- จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย (ผลงาน) - ๖๐ ๓๙ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการหน วยงานภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนา (รายการ) - ๖๐ - 

 ๖.๖ โครงการวิจัยมุ0งเปUา 

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

- ๑๐ ๓ 

- บุคลากรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีดานระบบขนส งทางรางแบบเขมขน (คน) - ๑๐๔ - 

 ๖.๗ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีสําคัญ 

- บทความตีพิมพ�ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับ) - ๑๗๕ ๕ 

- ทรัพย�สินทางปbญญาที่ย่ืนจด (คําขอ) - ๕๐ ๘ 

 ๖.๘ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข0งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร2างพื้นฐานทางด2านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย 

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

- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่หน วยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ (แผน) - ๑ - 

 ๖.๙ โครงการบูรณาการวจัิยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร+ (STEM Workforce Agenda) 

- พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน) - ๒๐๐ ๗ 

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

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 ๗.๑ โครงการพัฒนาแบบจําลองการใช2ประโยชน+ท่ีดินด2านการเกษตร ระยะท่ี ๔ 

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

- ส่ือการเรียนรูองค�ความรูทางดานการเกษตร สําหรับปลูกพืชทดแทนหรือพืชทางเลือก สําหรับ
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (เร่ือง) 

- ๕ - 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร2างความเข2มแข็งและย่ังยืนให2กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญ0พัฒนานวัตกรรม 

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๓๕ - 

- แบบกลุ มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) phase 1A (แบบพิมพ�เขียว) - ๑ - 
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ตัวช้ีวัด 
ค0าเปUาหมายป� 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 ๗ 

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

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข2มแข็ง 

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

๙๐ - ๒๘ 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร (ราย) - ๑,๘๙๐ ๖๖๓ 

๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช2พลังงานท่ีเป|นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 

 ๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม0 

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

- ตนแบบระดับภาคสนาม กระบวนการ Torrefaction เพ่ือเตรียมชีวมวลใหพรอมใชงาน (ตนแบบ) ๑ ๑ - 
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๓.๑.๓ ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป�
บัญชี ๒๕๖๑ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป.บัญชี 
๒๕๖๑ ปรากฏในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ เปUาหมายและผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป�บัญชี ๒๕๖๑ 

เกณฑ+วัดการดําเนินงาน หน0วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด ประจําป�บัญชี ๒๕๕๙ ผลการ
ดําเนนิงาน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. ผลการดําเนินงานด2านการเงิน  ๑๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๗๑๐  ๑,๗๒๐  ๑,๗๓๐  ๑,๗๔๐  ๑,๗๕๐  ๒๙๒.๘๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๒๘๔ 

๒. ผลการดําเนินงานด2านการสนองประโยชน+ต0อผู2มีส0วนได2ส0วนเสีย  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 ๐.๐๙ 

๓. ผลการดําเนินการด2านปฏิบัติการ  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 ๔๓ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส วนทรัพย�สินทางปbญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐คน/ป. ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๑.๕๑ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ จํ านวน SMEs ที่ ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

รายการ ๑๘ ๔๑๐ ๔๒๐ ๔๓๐ ๔๔๐ ๔๕๐ ๒๔๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๔ 

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ๓๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ญ 

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. ในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนการดําเนินงานใหเกิด

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

กําหนดไวในแผนกลยุทธ� สวทช. มีความกาวหนาการดําเนินงานของกลยุทธ� ๕ เรื่อง ดังน้ี 

กลยุทธ+ที่ ๑: ส0งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู2ประกอบการ) 

และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ0งเน2นให2มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สวทช. จัดทํา roadmap เพื่อเปLนแผนที่นําทางและวางแผนการดําเนินงานของประเด็นมุ งเนน ๕ เรื่อง 

ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย อุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน โดยกําหนดส่ิงส งมอบรายป.ที่ชัดเจน รวมท้ัง

วางแผนการดําเนินงานของทุกพันธกิจเพื่อสนับสนุนและส งเสริมให roadmap สามารถดําเนินการไดสําเร็จ  

ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดําเนินงานที่สําคัญในแต ละประเด็นมุ งเนน ดังน้ี 

(๑) อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation: FI) มีแผนการดําเนินงานแบ งเปLน ๓ ส วน ไดแก  (๑) การ

พัฒนาสารใหประโยชน�เชิงหนาท่ี (functional ingredient) โดยดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลสารสําคัญจากขาว

สายพันธุ�ต างๆ กรดไขมันไม อ่ิมตัวเพื่อใชในอาหารคนและอาหารสัตว� สารสําคัญจากส วนต างๆ ของไข  เปLนตน ทั้งน้ี

โครงการส วนใหญ จะเปLนโครงการท่ีดําเนินงานร วมกับผูใช/บริษัทเอกชน (๒) ดานอาหารปลอดภัย (food safety) 

สวทช. อยู ระหว างการพัฒนาชุดตรวจเช้ือปนเป��อนและสารปนเป��อนในอาหาร เช น สารเร งเน้ือแดง เปLนตน และ 

(๓) ดานมาตรฐานและกฎระเบียบต างๆ (standard and compliance) สวทช. ร วมกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) จัดต้ังคณะทํางานวิชาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�ดานคุณภาพ เพื่อจัดทํามาตรฐานอาหาร

ดานการเค้ียวและการกลืนสําหรับผูสูงอายุ ทั้งน้ีอยู ระหว างการจัดทําร างมาตรฐานฯ ร วมกับคณะผูเช่ียวชาญและ

เจาหนาท่ีกองอาหารของ อย. 

(๒) ระบบขนส0งสมัยใหม0  (Modern Transportation: MT) มี เป& าหมายหลักในการต อยอด

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการช้ินส วนยานยนต�เดิมใหสามารถพัฒนาไปสู อุตสาหกรรม 

ยานยนต�สมัยใหม  อุตสาหกรรมช้ินส วนระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับและช้ินส วนอากาศยาน 

เพื่อเพิ่มมูลค าอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส วนภายในประเทศ และเกิดการสรางห วงโซ อุปทานท่ีเขมแข็งรองรับระบบ

ขนส งสมัยใหม  ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินการพัฒนามาตรฐานและคู มือ 

การดําเนินงานสําหรับเตารับเตาเสียบยานยนต�ขนาดเล็กแลวเสร็จ อีกท้ังมาตรฐานเตารับและเตาเสียบสําหรับ 
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ยานยนต�ไฟฟ&าขนาดใหญ และยานยนต�ไฟฟ&าขนาดกลางก็ไดรับการประกาศเปLนมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

(มอก.) แลว ในส วนการทดสอบภูมิคุมกันสัญญาณ (EMC Immunity) สําหรับยานยนต�และสถานีน้ัน สวทช. ได

ร วมสนับสนุนใหเกิด charging protocol (IEC6d1851) และการทดสอบหัวปล๊ัก ส วนดานการฝzกอบรมและการ

สรางความตระหนักโครงการ TAIST-Tokyo Tech อยู ระหว างปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต� และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อระบบสมองกลฝbงตัวใหสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนต�สมัยใหม  โดยจะนํานักเรียน

ทุนเขาร วมฝzกอบรมในหลักสูตรดังกล าว และอยู ระหว างหาแนวทางความร วมมือในการพัฒนาบุคลากรร วมกับ

บริษัทเอกชนดานการพัฒนายานยนต�ไฟฟ&าท่ีดําเนินงานวิจัยร วมกับ สวทช. 

(๓) การสร2างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Quality of life: HQ) มีเป&าหมายท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตร�ชาติ และยุทธศาสตร�ดานสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย  

สรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดานสุขภาพ และสรางความมั่นคงดานสาธารณสุขของ

ประเทศ โดยมีแผนการดําเนินงาน แบ งเปLน ๒ ส วน ไดแก  (๑) การพัฒนาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ�ทางการแพทย� 

(medical device) แบ งการพัฒนาผลงานเปLน ๓ แพลตฟอร�ม คือ (๑) แพลตฟอร�มดิจิทัลดานทันตกรรม (Digital 

Dentistry Platform) มีเป&าหมายเพื่อส งมอบวิธีการแกปbญหา (solution) ดานทันตกรรมดิจิทัลท่ีพัฒนา 

ในประเทศแบบครบวงจร ดวยความร วมมือกับสถานพยาบาลดานทันตกรรม หองปฏิบัติการ ทันตแพทย� และ

บริษัทเอกชนดานผลิตเครื่องมืออุปกรณ�ทางการแพทย� (๒) แพลตฟอร�มดิจิทัลทางกระดูกและขอ (Digital 

Orthopaedic Platform) มีเป&าหมายเพื่อนําเทคโนโลยีเอกซเรย�แบบดิจิทัล (Digital X-Ray) ที่พัฒนาข้ึนใน

ประเทศไทย ในการวินิจฉัยและเลือกใชวัสดุฝbงในแบบมาตรฐานบนพื้นฐานขอมูลกายวิภาคคนไทย และ  

(๓) แพลตฟอร�มดิจิทัลทางนวัตกรรมสุขภาวะผูสูงอายุและคนพิการ (Digital Health Care for Older Persons/ 

Persons with Disabilities Platform) มีเป&าหมายเพื่อนําเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศไทยไปใชในการส งเสริม

สุขภาวะผูสูงอายุและคนพิการ โดยอยู ระหว างการพัฒนาผลิตภัณฑ�ภายใตแพลตฟอร�มทั้ง ๓ จํานวน ๑๓ 

ผลิตภัณฑ�เพื่อการนําไปใชประโยชน� และ (๒) การพัฒนาคอนซอร�เทียม (consortium) การวิจัยและพัฒนาดาน

สุขภาพและการแพทย� เพื่อผลักดันผลงานไปสู การใชประโยชน�ผ านกลไกความร วมมือกับเอกชนผูผลิต ผูใช เช น 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เปLนตน โดย สวทช. จะร วมมือกับกลุ มโรงเรียนแพทย�ในสังกัดมหาวิทยาลัย ๗ แห ง ไดแก  จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดีและศิริราช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแก น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เพื่อวางแผนบูรณาการวิจัยร วมกัน ผลักดันเปLน

โปรแกรมวิจัยมุ งเป&าระดับชาติ ขับเคล่ือนการวิจัยท่ีจะนําไปสู เป&าหมายการสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
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ประชาชนไทย ท้ังน้ีคาดว าในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเกิดบันทึกความร วมมือ (Memorandum of 

Understanding: MOU) ของเครือข าย กลไกการทํางานเพื่อบริหารจัดการโครงการต้ังแต กําหนดประเด็นวิจัยและ

กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาหัวของานวิจัยและพัฒนาท่ีคาดว าจะผลักดันร วมกัน จากโจทย�วิจัยที่มีความ

เห็นชอบร วมกันระหว างสมาชิกเครือข ายที่สนใจร วมลงทุนพัฒนา 

(๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels: 2B) มีเป&าหมายเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ โดยมีแผนการดําเนินงานแบ งเปLน ๓ ส วน ไดแก  (๑) การพัฒนา Biofuels/Bioenergy เนนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ�ในกลุ ม Bioethanol/Biodiesel/Biogas (๒) การพัฒนา Biochemical and Biomaterials เนนการ

พัฒนากระบวนการ Bio-/Chemo- conversion processes เพื่อเปล่ียนวัตถุดิบเปLนสารตัวกลางหรือสารมูลค าสูง 

และ (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ�มูลค าสูงในกลุ ม Biospecialty products เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ�เอนไซม� และ 

biospecialties ตัวอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. อยู ระหว างการพัฒนา 

Biofuel/ Bioenergy ในรูปของตนแบบเทคโนโลยี VHG Ethanol จากมันสําปะหลัง (หัวมันสด) ซึ่งอยู ระหว างการ

ทดสอบการผลิตในระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ในโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และอยู ระหว างการพัฒนา

และทดสอบ biodiesel-B10 ท่ีผสมดวย H-FAME ในรถกระบะระยะทดสอบ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นอกจากน้ีอยู 

ระหว างศึกษาแนวทางการดําเนินงาน การผลิต Biogas โดยใช flexible substrate ในโรงงานแป&งมันสําปะหลัง 

และการติดต อประสานงานกับโรงงานเพื่อเริ่มโครงการทดสอบการผลิตต อไป 

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

เพื่อใชนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ�พืชใหมีผลผลิตสูง มีคุณค าทางโภชนาการและปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพ และเปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มผลผลิตต อ

พื้นท่ี ลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรการผลิตอย างมีประสิทธิภาพ เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม ส งผลใหเกษตรกรมี

คุณภาพชีวิตและรายไดดีข้ึน ผูบริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สวทช. อยู ระหว างดําเนินการจัดทําฐานขอมูลขาวไทย ๒๕๐ สายพันธุ� ท้ังขอมูลฟ.โนไทป� เช น ลักษณะทาง

การเกษตร องค�ประกอบผลผลิต และผลผลิต ลักษณะคุณภาพ ความตานทานโรค ความตานทานแมลง และการ

ทนต อสภาพแวดลอมวิกฤตต างๆ คุณค าทางโภชนาการ และขอมูลจีโนไทป� เช น ยีน และสนิปส� (SNP) เพื่อนําไปใช

ประโยชน�ในการปรับปรุงพันธุ�ต อยอด ในดานการพัฒนาพันธุ�มีการพัฒนาพันธุ�ขาวชนิดต างๆ ไดแก  (๑) พันธุ�ขาว

เหนียว ไวต อช วงแสง ทนนํ้าท วม และ ตานทานต อโรคไหม (๒) พันธุ�ขาวเหนียว ไวต อช วงแสง หอม ตนเต้ีย 

ตานทานโรคไหม และโรคขอบใบแหง (๓) พันธุ�ขาวเจา ไม ไวต อช วงแสง อะไมโลสสูง ตานทานต อเพล้ียกระโดดสี
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นํ้าตาล และ (๔) พันธุ�ขาวเจา อะไมโลสปานกลาง ไม ไวต อช วงแสง ทนเค็ม ดานการตรวจวินิจฉัย อยู ระหว างการ

พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับวินิจฉัยโรคขาว (โรคไหม โรคขอบใบแหง โรคเมล็ดด าง ฯลฯ) เปLนการบูรณาการ

ระหว าง สวทช. (ไบโอเทคและเนคเทค) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และกรมการขาว ดานการพัฒนาระบบการ

ตัดสินใจ อยู ระหว างการพัฒนาระบบสําหรับการผลิตขาวในนาแปลงใหญ อย างมีประสิทธิภาพ เปLนการบูรณาการ

ร วมกันระหว าง สวทช. (ไบโอเทคและเนคเทค) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) และกรมชลประทาน นอกจากน้ีส วนความร วมมือไดจัดทําบันทึกขอตกลงความ

ร วมมือกับบริษัท รวมใจพัฒนาความรู จํากัด เพื่อพัฒนาสายพันธุ�แม เปLนหมันในขาวลูกผสมแบบสองทาง 

กลยุทธ+ที่ ๒: สร2างความร0วมมือในรูปแบบคอนซอร+เทียม/เครือข0ายที่จะส0งเสริมให2งานวิจัยนําไปใช2

ประโยชน+ได2 ทั้งในมิติที่จะต0อยอดงานวิจัยและนําไปสู0การผลิตและใช2ประโยชน+ และส0งเสริมความร0วมมือใน

ระดับนานาชาติ (International Collaboration) เพ่ือส0งเสริมงานในทุกพันธกิจ 

สวทช. มีการทบทวนนิยามของคอนซอร�เทียมตามหลักสากล โดยลักษณะของคอนซอร�เทียมประกอบดวย 

สมาชิกที่มีการรวมกลุ มต้ังแต  ๒ องค�กรข้ึนไป ร วมกําหนดเป&าหมายกิจกรรม ร วมระดมทรัพยากร ร วมทํางาน และ

ร วมรับผิดชอบ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. คัดเลือกคอนซอร�เทียมท่ีจะดําเนินการผลักจํานวน ๕  

คอนซอร�เทียม ไดแก  (๑) คอนซอร�เทียมเมล็ดพันธุ� (๒) คอนซอร�เทียมระบบกลองวงจรป�ดอัจฉริยะ (CCTV)  

(๓) คอนซอร�เทียมการผลิตรถโดยสารไฟฟ&าไทย (๔) คอนซอร�เทียมกลวยไม และ (๕) คอนซอร�เทียมการวิจัยและ

พัฒนาดานสุขภาพและการแพทย� โดย สวทช. กําหนดแผนกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการแต ละคอนซอร�เทียม อาทิ 

การจัดประชุมเพื่อกําหนดเป&าหมาย แผนยุทธศาสตร� โจทย�วิจัยและพัฒนาท่ีจะสรางความร วมมือ พัฒนาขอเสนอ

โครงการ และสรางกลไกในการอนุมัติ ติดตาม และประเมินผลโครงการ รวมถึงการสนับสนุนนผูประกอบการ  

จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และจัดงานนิทรรศการ เพื่อต อยอดไปสู การนําผลงานออกสู เชิงพาณิชย� ท้ังน้ีคาดว า

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเกิดการลงนามความร วมมือ และเกิดโครงการร วมวิจัยจากการทํางานร วมกัน

ระหว างคอนซอร�เทียมที่มี สวทช. เปLนผูบริหารจัดการ ดานการส งเสริมความร วมมือในระดับนานาชาติน้ัน สวทช. 

ต้ังเป&าหมายในการสนับสนุนใหงานวิจัยของ สวทช. สามารถนําไปใชประโยชน� สรางภาพลักษณ�ท่ีเปLนสากลเปLนท่ี

ยอมรับ โดยมีเป&าหมายในการดําเนินงานสําหรับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแก  (๑) การจัดทําแผนกลยุทธ�ราย

ประเทศ (country strategy) (๒) การพัฒนาโครงการระดับ world-class ท่ีมีความเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ 

สวทช. และ (๓) การส งเสริมใหมีชาวต างชาติมาร วมกิจกรรมกับ สวทช. ณ ไตรมาสที่ ๑ สวทช. จัดทําร างแผน 

กลยุทธ�และรูปแบบความร วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแลวเสร็จ มีนักวิจัย สวทช. เขาร วมกับโครงการ 

outbound program เพื่อใหสามารถทํางานระดับ world-class จํานวน ๓ คน ณ Joining and Welding 
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Research Institute (JWRI) มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญ่ีปุ�น โดยผลที่ ไดพบว ามีการจัดทําขอ เสนอ

โครงการวิจัยร วมกับศาสตราจารย�จาก JWRI นอกจากน้ี สวทช. ยังจัดงาน International R&D Matchmaking 

Day เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเชิญผูแทนจากสถานทูตญ่ีปุ�นมาแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยและ

พัฒนาภายใตหัวขอ “Sharing Information about Research Opportunity in Japan” เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

สรางความร วมมือกับนานาชาติ 

กลยุทธ+ที่ ๓: ส0งเสริมกลไกด2านออกแบบและวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาต2นแบบที่มีคุณภาพพร2อมถ0ายทอดได2 

สวทช. มีความมุ งมั่นท่ีจะพัฒนางานการวิจัยและพัฒนาตนแบบใหสามารถนําไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

ดวยรูปแบบที่สวยงาม ทนทาน สามารถใชงานไดเหมาะสมตามความตองการของผูบริโภคในราคาที่เหมาะสม เพื่อ

ช วยแกไขปbญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภค โดยดําเนินการร วมกับกลุ มเป&าหมายทั้งในส วนของผูผลิตหรือ

ผูใชงานต้ังแต ข้ันตอนการกําหนดโจทย�วิจัย การวิเคราะห�การตลาดและโอกาสการนําไปใชประโยชน� การวิเคราะห�

กฎระเบียบและมาตรฐานที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเปLนเง่ือนไขในการทําวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม และ

คัดเลือกตนแบบจากงานวิจัยที่จะนํากระบวนการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ�เขาไปสนับสนุน  

ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินการใน ๒ ส วน ไดแก  (๑) จัดทําขอมูลที่กําหนดคุณลักษณะท่ี

ชัดเจนของผลงานที่จะส งมอบ (Targeted Output Profile: TOP) ในป. ๒๕๖๑ ตามประเด็นมุ งเนน ๕ เรื่อง คือ 

(๑) อาหารเพื่ออนาคต ประกอบดวย TOP จํานวน ๘ ผลงาน (๒) ระบบขนส งสมัยใหม  ในส วนของยานยนต�ไฟฟ&า 

(Electric Vehicle: EV) ประกอบดวย TOP จํานวน ๒ ผลงาน (๓) การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

ประกอบดวย TOP จํานวน ๑๔ ผลงาน (๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ ประกอบดวย TOP จํานวน ๕ ผลงาน 

และ (๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ประกอบดวย TOP จํานวน ๒ ผลงาน และ (๒) การพัฒนาตนแบบต างๆ 

ประกอบดวย เครื่องมืออุปกรณ�ดานสุขภาพและสาธารณสุข เช น เกาอ้ีทําฟbนสําหรับคนไขท่ัวไปและคนไขที่ใชเกาอ้ี

ลอเล่ือน และเตรียมการจัดทําตนแบบงานวิจัยของ สวทช. ไดแก  ชุดทําความสะอาดหัว Probe Smart Aerator 

เครื่องสเปรย�ดรายโดยใชแวคค่ัม และการใชโอโซนบําบัดนํ้าเสียโดยใชพลังงานเซลล�สุริยะ นอกจากน้ีอยู ระหว าง

ศึกษาเรื่องสารยับย้ังการเจริญเติบโตผักตบชวา เพื่อนําไปใชในการแกไขปbญหาผักตบชวาของประเทศ 
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กลยุทธ+ที่ ๔: ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต0างๆ เพื่อให2ทุกภาคส0วนของสังคมไทยมีการลงทุนและ

ใช2นวัตกรรมมากขึ้น เช0น ส0งเสริมโครงสร2างพ้ืนฐานด2านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่ EECi 

มาตรการส0งเสริมการใช2นวัตกรรมไทยผ0านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ 

ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมเป&าหมาย ดังน้ี (๑) จัดทํา (ร าง) roadmap โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรม

เป&าหมายของ ๖ อุตสาหกรรม ประกอบดวย roadmap ของยานยนต�ไฟฟ&า (EV) อากาศยานไรคนขับ

(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) อาหารฟbงก�ช่ัน (functional food) เครื่องมือแพทย� (medical devices) 

หุ นยนต�และระบบอัตโนมัติ (robot and automation) และอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ (smart electronics) และ 

(๒) จัดทําฐานขอมูลมาตรวิทยามาตรฐานหองปฏิบัติการ จํานวน ๒ ฐาน ไดแก  ฐานขอมูลมาตรฐานและ

หองปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ และฐานขอมูลดานมาตรวิทยาของประเทศ 

สวทช. ร วมดําเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยปbจจุบันมี

หน วยงานพันธมิตร EECi จํานวน ๖๓ ราย แบ งเปLน ภาคการศึกษา ๒๕ ราย ภาคเอกชน ๒๑ รายภาครัฐ ๑๑ ราย 

และ ต างชาติ ๖ ราย และดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดงบประมาณ EECi-Agenda Based ของ สวทช./วท. 

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปLนการบูรณาการร วมกับหน วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีอีก ๕ หน วยงาน ดําเนินการจัดเตรียมกําลังคนเพื่อปฏิบัติงานที่ EECi ทั้งเรื่องอัตรากําลังและความ

เช่ียวชาญ โดยศึกษาความตองการจากแผนงานของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS และอยู ระหว างการศึกษาขอมูล

ของอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พรอมกันน้ีไดประชาสัมพันธ�แนวทางการจัดสรรทุนใหกับนักวิจัยหลัง 

ปริญญาเอก (Postdoc) อาจารย�/นักวิ จัยแลกเปล่ียน และผูช วยปฏิบั ติงานวิจัยในการทํา วิ จัยร วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี การจัดสรรทุนใหกับนักศึกษา (อาชีวะ ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในพื้นท่ี EECi ใน

โครงการ TGIST/STEM workforce และทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกไปท่ีมหาวิทยาลัยที่ต้ังในพื้นท่ี 

EEC จํานวน ๕ แห ง ส วนดานการพัฒนาผังแม บทและออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A น้ัน ปbจจุบันไดบริษัท

ผูชนะการประกวดออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะที่ 1A และไดแบบร างข้ันพัฒนาและงบประมาณก อสราง

เบื้องตน เพื่อนําไปใชในการของบประมาณก อสรางของป. ๒๕๖๒ แลว 

นอกจากน้ีเรื่องกลไกส งเสริมการใชนวัตกรรมไทยสถานภาพการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสะสม

ต อเน่ืองจนถึงส้ินไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการย่ืนแบบคําขอมาที่ สวทช. จํานวน ๓๗๗ ผลงาน 

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม จํานวน ๑๖๕ ผลงาน ในจํานวนน้ีสํานัก
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งบประมาณอยู ระหว างตรวจสอบราคาจํานวน ๓๕ ผลงาน และไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนจากสํานัก

งบประมาณ จํานวน ๑๒๐ ผลงาน 

กลยุทธ+ที่ ๕: สร2างสภาพแวดล2อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด2วย 

กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 

ระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส0งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการระบบสารสนเทศให2สนับสนุน

การบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่มีความคล0องตัว ลดความซ้ําซ2อน 

สวทช. สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการดําเนินงานในเป&าหมายสําคัญขององค�กร โดยปรับปรุงกลไก

การส่ือสารภายในใหพนักงานรับทราบภารกิจสําคัญขององค�กร สรางเวทีการมีส วนร วม แลกเปล่ียนเรียนรูกับ

ผูบริหาร พัฒนารูปแบบกิจกรรมเรียนรูสรางประสบการณ�ทํางานกับภาคอุตสาหกรรม และอยู ระหว างดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางองค�กร ปรับปรุงการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� และอยู ระหว างวางแผนพัฒนาและ

บริหารอัตรากําลังสําหรับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนํามาวิเคราะห�วางแผนทรัพยากรบุคคล และนํามา

ประกอบการจัดทําแผนส งเสริมความผูกพันของพนักงานต อองค�กรต อไป 

สวทช. ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยอยู ระหว างจัดทํา (ร าง) 

นโยบายการบันทึกขอมูลงานวิจัย การศึกษาแนวปฏิบัติเรื่องการมีช่ือในผลงานวิจัย (authorship) จัดทําระบบ

ออนไลน�สําหรับการแจงพฤติกรรมมิชอบในการวิจัย (research misconduct) และตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานวิจัย (plagiarism) รวมท้ังมีการควบคุมดูแลเก่ียวกับจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว�ทดลอง ผ านคณะกรรมการ

กํากับดูแลการดําเนินการต อสัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� ทั้งน้ี สวทช. ยังส งเสริมความตระหนักดานคุณภาพและ

จริยธรรมการวิจัย โดยจัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศร วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห งชาติ (สวทน.) และที่ประชุมอธิการบดีแห งประเทศไทย (ทปอ.) ในหัวขอ 

“Responsible Conduct of Research in Thailand” เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูเขาร วมจากสถาบันอุดมศึกษา หน วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วประเทศกว า ๙๐ 

คน และสรางความตระหนักใหกับนักวิจัย สวทช. ผ านการเสวนา “โครงการวิจัยแบบใดตองขอรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย�” เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธานี 

นอกจากน้ี สวทช. มีการบูรณาการขอมูลและระบบงานสารสนเทศ โดยนําเครื่องมือสารสนเทศเขามาช วย

ในการเช่ือมโยงระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ (ระบบ PABI2) กับกลุ มระบบบริหารงานขาย 
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(ระบบ mySales ระบบ myProperty ระบบ myCC) และระบบบริหารโครงการ (ระบบ myProject) เพื่อให

ระบบต างๆ สามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหว างกันแบบออนไลน� (real-time) มีการบันทึกขอมูลท่ีระบบเดียว แต 

สามารถใชขอมูลไดทุกระบบที่เก่ียวของตามสิทธิในการใชขอมูล ซ่ึงเครื่องมือน้ีจะเปLนโครงสรางพื้นฐานดานเทคนิค

ที่ช วยใหการเช่ือมโยงแอปพลิเคชัน/ระบบงานมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ของ 

สวทช. ในอนาคตได ลดระยะเวลาในการส งมอบระบบงานโดยรวม สรางระบบงานใหม ๆ ไดรวดเร็วข้ึน 

 

๓.๓ ผลการดําเนินงานด2านการวิจัยและพัฒนา 

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

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปLนที่ประจักษ�ภายในป. ๒๕๖๔ โดยเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง คือ (๑) อาหาร

เพื่ออนาคต (๒) ระบบขนส งสมัยใหม  (๓) การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิง

ชีวภาพ และ (๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลไกสนับสนุนในพันธกิจ

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ท่ีจะนําไปสู การใชประโยชน�ในวงกวาง โดยดําเนินงานในลักษณะคลัสเตอร�มุ งเป&า ๕ คลัสเตอร� ไดแก  

(๑) คลัสเตอร�เกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอร�สุขภาพและการแพทย� (๓) คลัสเตอร�พลังงานและส่ิงแวดลอม  

(๔) คลัสเตอร�ทรัพยากรชีวภาพ และ (๕) คลัสเตอร�อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช

ประโยชน�ในหลายคลัสเตอร� ตลอดจนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)  

ที่สําคัญในอนาคต ๔ ดาน ไดแก  (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยีวัสดุ (๓) เทคโนโลยีดิจิทัล และ  

(๔) เทคโนโลยีนาโน นอกจากน้ียังควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใตเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ 

(Integrated Technology Platform) ใน ๓ เรื่อง ไดแก  (๑) Sensors (๒) High-Performance Computing & 

Data Analytics และ (๓) Bio-based materials เพื่อมุ งเนนการสรางองค�ความรู เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะนําไปสู 

การใชประโยชน�ในอนาคต โดยมีตัวอย างผลงานวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

๓.๓.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา 

ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวนท้ังส้ิน ๑,๑๗๖ 
โครงการ แบ งเปLนโครงการใหม  ๑๐๑ โครงการ โครงการต อเน่ือง ๑,๐๗๕ โครงการ และในจํานวนดังกล าวเปLน
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๗๓ โครงการ สามารถแบ ง
ตามกลุ มโปรแกรม ไดแก  กลุ มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร�มุ งเป&า จํานวน ๒๐ โครงการ และกลุ มโปรแกรม
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน จํานวน ๕๓ โครงการ (รูปที่ ๑ และ ๒) 
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รูปที่ ๑ จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารายคลัสเตอร+มุ0งเปUา 

 

 
รูปที่ ๒ จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารายเทคโนโลยี 
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ตัวอย0างผลงานตามแผนงานประเด็นมุ0งเน2น 

(๑) อาหารเพ่ืออนาคต 

กระบวนการผลิตนํ้าส2มสายชูหมักจากเน้ือมังคุดในขั้นตอนเดียว และสูตรจุลินทรีย+ MV-F1 
สําหรับการผลิตน้ําสัมสายชูหมักจากเนื้อมังคุด เปLนการพัฒนากระบวนการหมักกรดนํ้าสมใหมีความซับซอน
นอยลง ตลอดจนการพัฒนาตนเช้ือบริสุทธ์ิท่ีมีศักยภาพในการนําไปผลิตกรดนํ้าสม ใหมีประสิทธิภาพสูงทัดเทียม
เทคโนโลยีจากต างประเทศ กระบวนการฯ ดังกล าวเปLนผลงานวิจัยร วมระหว างเกษตรกรสวนผลไมในจังหวัดตราด
กับนักวิจัยไบโอเทค ในการหมักมังคุดโดยใชเช้ือจุลินทรีย�จากธนาคารจุลินทรีย�ของไบโอเทค สวทช. จุดเริ่มตนของ
โครงการเกิดจากความต้ังใจของผูประกอบการสวนมังคุดอินทรีย� เอแอนด�พี ออร�ชาร�ด ท่ีร วมกับไบโอเทคนํามังคุด
ราคาตกหรือตองคัดท้ิงมาแปรรูปเปLนนํ้าสมสายชูหมักจากผลไม โดยคิดคนกระบวนการหมักท่ีมีตนทุนตํ่า สามารถ
หมักมังคุดไดในสภาวะไม ปลอดเช้ือ ไดกรดนํ้าสมปริมาณสูง และเร็วกว าการหมักนํ้าสมแบบทั่วไปหรือหมักแบบ
ธรรมชาติ โดยนํ้าสมหมักจากเน้ือมังคุดอินทรีย�ที่ไดจากกระบวนการหมักน้ีเปLนผลิตภัณฑ�ใหม  มีเอกลักษณ�
เฉพาะตัว จัดเปLนสินคาเพื่อสุขภาพตอบสนองเทรนด�ผูบริโภครุ นใหม ที่ใส ใจสุขภาพ ซึ่งยังไม มีการผลิตและจําหน าย
ในเชิงพาณิชย�ท้ังในและต างประเทศ จึงเปLนการพัฒนาที่สามารถช วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข งขันของ
ภาคเอกชนไทย อีกท้ังยังเปLนการช วยลดการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตจากต างประเทศไดอีกทางหน่ึงดวย เน่ืองจาก
เทคโนโลยีต างชาติที่ถูกนําเขามาน้ันส วนใหญ เปLนเทคโนโลยีท่ีมีความซับซอนและมีราคาสูงจึงส งผลกระทบโดยตรง
ต อตนทุนการผลิต นอกจากน้ันการพัฒนาดังกล าวยังส งผลทางออมช วยพยุงราคาผลผลิตมังคุดไม ใหตกตํ่า ซึ่งจะ
ส งผลดีต อเกษตรผูผลิตอีกทางหน่ึง และบริษัทยังไดพัฒนานํ้าสมหมักจากเน้ือมังคุดใหมีสีสันท่ีหลากหลาย ซึ่งเปLน
เทคนิคท่ีสรางความแตกต างและเพิ่มมูลค าแก ผลิตภัณฑ�อีกดวย 
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(๒) ระบบขนส0งสมัยใหม0 

การให2บริการทดสอบเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส+ในยานยนต+ไฟฟUา ปbจจุบันระบบต างๆ ของรถยนต�มี
การนําเอาระบบไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�เขาไปบรรจุอยู ภายในรถยนต�เปLนจํานวนมาก เช น ระบบเบรก ABS  
บัลลาสต�ไฟส องถนน ระบบกระจกไฟฟ&า เกาอ้ีไฟฟ&า อุปกรณ�ป&องกันการชน กลองดิจิทัล ระบบเครื่องรับ
สัญญาณเสียงวิทยุและระบบรับสัญญาณภาพ ซ่ึงอุปกรณ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�เหล าน้ี จะทํางานท่ีความถ่ี 
(frequency) แตกต างกัน อาจส งผลใหเกิดความถ่ีรบกวน ทําใหระบบอิเล็กทรอนิกส�เดิมที่ถูกติดต้ังบนรถยนต�
ทํางานผิดพลาดได เพื่อความปลอดภัยท่ีมากข้ึน และเพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน จึงไดนําระบบอิเล็กทรอนิกส�
คอมพิวเตอร�เขามาใชในการควบคุมรถยนต�อัตโนมัติ ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส�น้ี เรียกว า Engine Control Module 
(ECM) หรือชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส� (ECU) เปLนระบบสําหรับควบคุมยานยนต�ไฟฟ&าที่เปLนเหมือนสมองกล
เช่ือมโยงกับเซ็นเซอร�ตรวจจับที่ทํางานซับซอน มีทั้งจับความเร็วรอบมอเตอร� ตรวจจับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ 
ตรวจจับตําแหน งของรถยนต�บนถนน ตําแหน งของส่ิงกีดขวาง โดยสมองกลคอมพิวเตอร�ทําหนาที่คอยประมวลผล 
และควบคุมการขับเคล่ือนของรถยนต�บนถนนใหผูขับข่ีเดินทางอย างปลอดภัย นอกจากน้ีหลายบริษัทกําลัง
ดําเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส�ส่ือสารข้ึน เพื่อใชในการส่ือสารภายนอกตัวรถยนต�กับรถยนต�คันอ่ืนๆ และ
โครงข ายจราจรบนทองถนน เรียกระบบน้ีว า ระบบขนส งอัจฉริยะ (Intelligence Transportation System: ITS) 
เทคโนโลยีดังกล าวปbจจุบันไดมีการประยุกต�ใชงานความถ่ีสูงข้ึนถึง ๕.๘ กิกะเฮิรตซ�หรือความถ่ีย านเรดาห� เพื่อให
สามารถทําการตรวจจับการเคล่ือนไหวของรถยนต�คันอ่ืนๆ บนถนน และส่ังการระบบควบคุมความเร็วของ
เครื่องยนต� ระบบเบรกในขณะเคล่ือนเขาใกลรถยนต�คันหนามากเกินไป หรือใชทําการตรวจสอบเสนทางจราจรอีก
ดวย ปbจจุบัน สวทช. โดยศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ไดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทดสอบ และรับรองช้ินส วนยานยนต�อิเล็กทรอนิกส� เพื่อส งเสริมใหผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพ สามารถรองรับ
การเปLนฐานการผลิตยานยนต�ในภูมิภาคอาเซียน และสรางห วงโซ อุปทานยานยนต�ใหทําการผลิตอยู ในประเทศไทย
ต อไปได โดย PTEC สามารถใหบริการทดสอบอิเล็กทรอนิกส�ในยานยนต�ตามมาตรฐาน CISPR25 CISPR12 
ISO7637 ฯลฯ เพื่อใชในการขอเครื่องหมายรับรอง E mark ของสหภาพยุโรปไดแลว 
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(๓) การสร2างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

เค ร่ืองช0วยฟQง รุ0น  KLEAR และรุ0น  KLEAR POWER เครื่ องช วยฟb ง น้ี ใชหน วยประมวลผล
สัญญาณเสียงแบบดิจิทัลคุณภาพสูง กําลังโวลต�ตํ่า (Low-Voltage DSP) มีเทคนิคการขยายเสียงแบบบีบอัด
ช วงกวาง (WDRC) พรอมระบบลดเสียงรบกวน (Noise Management) และระบบลดเสียงว้ีด (Feedback 
Cancellation) แบบอัตโนมัติ ปรับคุณภาพเสียงได ๔ แบบ มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ อน สามารถใชงานไดท้ัง
แบบ ๑ หู และ ๒ หู ใชแบตเตอรี่แบบ AAA จํานวน ๒ กอน เพื่อความสะดวกและประหยัด ซึ่งเครื่องช วยฟbง รุ น 
KLEAR ออกแบบโดยใชช้ินส วนตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย� และผลิตโดยโรงงานผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน ISO13485 
มีการทดสอบ Electroacoustic ตามมาตรฐาน IEC60118-7 เพื่อยืนยันคุณภาพเสียงของเครื่อง เนคเทค สวทช. มี
การพัฒนาเครื่องช วยฟbงรุ น KLEAR ซึ่งเหมาะสําหรับผูท่ีมีปbญหาทางดานการไดยินระดับนอยถึงมาก และรุ น 
KLEAR POWER ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่มีปbญหาทางดานการไดยินระดับมากถึงรุนแรง ทั้งน้ีไดอนุญาตใหสิทธิการใช
ประโยชน�เพื่อการผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ�เชิงพาณิชย�กับ บริษัท ออดิเมด จํากัด โดยมีบริษัทในเครือของ 
บริษัท เอสซีจี เพอร�ฟอร�มานซ� เคมิคอลส� จํากัด เปLนผูออกแบบ Casing ควบคุมการผลิต และตรวจสอบคุณภาพ 
ปbจจุบันเคร่ืองช วยฟbงรุ น KLEAR และรุ น KLEAR POWER อยู ในข้ันตอนของการเตรียมการผลิตเชิงปริมาณ และมี
เป&าหมายเขาสู ตลาดภายในไตรมาสท่ี ๒ ของป. ๒๕๖๑ 
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(๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ต2นแบบเทคโนโลยี VHG Ethanol from Cassava Feedstock เปLนเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม
กับวัตถุดิบท่ีใชในประเทศ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเปLนการลดการใชนํ้า และ
พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเปLนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังอย างย่ังยืน 
เน่ืองดวยมันสําปะหลังจัดเปLนพืชเศรษฐกิจที่สามารถนํามาใชเปLนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได โดยจะใชมัน
สําปะหลังในหลายรูปแบบ ไดแก  แป&งมันสําปะหลัง หัวมันสด และมันเสน ซึ่งนิยมใชมันเสน เพราะมีราคาถูกกว า
แป&งมันสําปะหลัง มันเสนสามารถเก็บสต็อกไดและการขนส งมีประสิทธิภาพมากกว าหัวมันสด แต มันเสนจะมี
ปbญหาเรื่องการปนเป��อนดินทรายสูง ปbจจุบันไดมีการนําหัวมันสดมาใชเปLนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เน่ืองจากมี
ความยืดหยุ นในการจัดการวัตถุดิบมากข้ึน มีราคาถูกในช วงฤดูกาลเก็บเก่ียว สามารถกําจัดดินทรายไดง าย และไม 
เสียเวลาในการทําแหง แต มีขอจํากัด คือ ลักษณะทางกายภาพของหัวมันสดที่อุมนํ้า มีความสามารถในการไหลตํ่า 
จึงส งผลต อประสิทธิภาพการผลิต เช น การกวนผสม การปb�ม และการใหความรอน ไบโอเทค สวทช. จึงพัฒนา
ตนแบบเทคโนโลยี VHG Ethanol from Cassava Feedstock เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลัง (หัวมันสด) ใหสามารถทําการย อย และหมักเอทานอลที่มีปริมาณของแข็งในระบบสูงไดไม ตํ่ากว ารอยละ 
๒๘ ซึ่งเปLนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่เรียกว า Very High Gravity (VHG) Fermentation ทําใหได
นํ้าหมักที่ความเขมขนของเอทานอลสุดทายเพิ่มข้ึน (รอยละ ๑๔-๑๘) เปLนการเพิ่มกําลังการผลิต และลดตนทุนการ
ผลิต อีกทั้งยังช วยลดปริมาณนํ้าในการเตรียมนํ้าแป&ง ซ่ึงเปLนผลดีต อส่ิงแวดลอม โดยปbจจุบันอยู ระหว างการทดสอบ
กระบวนการผลิตระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรกับภาคอุตสาหกรรม 

             
Ethanol Fermentation 

VHG process 
Process 
water 

Mixing (total solid = 25%) 140 Tons 

Milli

ng

Water 59 Tons 

Fresh roots (moisture content = 60-70%) 

100 Tons 

Sun Drying 

Process-water saving 
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(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน 

การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป�ข2าวแบบประสิทธิภาพสูงสําหรับการปรับปรุงพันธุ+
ข2าว และการสร2างฐานข2อมูลข2าวเพ่ือการไปใช2ประโยชน+ เปLนการประเมินศักยภาพทางพันธุกรรมขาว และ
ประเมินลักษณะทางฟ.โนไทป�ที่สําคัญของพันธุ�ขาวไทย จํานวน ๒๕๐ สายพันธุ� เพื่อใชในการสรางฐานขอมูลเชิงลึก
ทางพันธุกรรมของพันธุ�ขาวไทย ขอมูลดังกล าวสามารถระบุอัตลักษณ�ของขาวแต ละพันธุ� สามารถพัฒนาเปLน
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการส งออก และนําไปเช่ือมโยงระหว างรูปแบบของยีนที่เก่ียวของกับลักษณะปรากฏ
ทางการเกษตร เพื่อหายีนใหม ๆ ที่มีอยู ในขาวไทยได ซึ่งจะช วยทําใหการปรับปรุงพันธุ�ขาวสามารถทําไดอย างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ไบโอเทค สวทช. ไดคนหา SNPs ในยีนเป&าหมายทั้งหมด ๕๙ ยีน ซึ่งเปLนยีนท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะทางการเกษตรท่ีสําคัญที่ใชในการปรับปรุงพันธุ�ขาวของประเทศ เช น ลักษณะกายภาพและเคมีของเมล็ด 
กายภาพลําตน ระบบราก คุณภาพหุงตม ความตานทานโรคและแมลง และลักษณะความทนทานต อ
สภาพแวดลอมไม เหมาะสม อาทิ ทนนํ้าท วม ทนเค็ม ทนแลง เปLนตน เพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลท่ีออกแบบมา
จากยีน (SNP markers) จํานวน ๒๕๐ เครื่องหมาย และพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป�ที่มี
ประสิทธิภาพสูง (high-throughput) โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม แบบ Mass Array ท่ีสามารถตรวจวัด จํานวน  
๒๐ - ๓๐ เครื่องหมายในเวลาเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีฐานหรือแพลตฟอร�มในการทํา High Throughput 
Genotyping ทําใหการใชเคร่ืองหมายโมเลกุลสําหรับการคนหายีน การตรวจสอบความแตกต างทางพันธุกรรม 
และการปรับปรุงพันธุ�สามารถทําไดอย างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใชตนทุนและเวลาที่นอยลง โดยฐานขอมูลที่สราง
ข้ึนน้ีจะทําใหเลือกพันธุ�ขาวไปใชไดอย างเหมาะสม ท้ังในแง ของการบริโภค เช น การมีโภชนาการที่ดี หรือในแง ของ
การใชในอุตสาหกรรม เช น คุณภาพของแป&ง และคุณภาพของนํ้ามัน เปLนตน นอกจากน้ีฐานขอมูลขาวเพื่อการ
นําไปใชประโยชน�น้ีจะนําไปพัฒนาระบบช วยในการตัดสินใจเลือกพันธุ�ขาวปลูกที่เหมาะสมต อพื้นท่ีเพื่อลดความ
เส่ียงในการผลิตต อไป 
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ตัวอย0างผลงานตามแผนงานคลัสเตอร+มุ0งเปUา 

(๑) คลัสเตอร+เกษตรและอาหาร 

การวิจัยด2านความหลากหลายทางพันธุกรรมของเช้ือบีโกโมไวรัสในประเทศไทย เช้ือบีโกโมไวรัส 
(Begomovirus) เปLนกลุ มของเช้ือไวรัสก อโรคในพืชที่สรางความเสียหายใหแก พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลายชนิดใน
ประเทศไทย เช น พริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง เปLนตน การทราบชนิดและความหลากหลายของเช้ือบีโกโม
ไวรัสในพืชและแปลงปลูกต างๆ มีความสําคัญต อความเขาใจดานระบาดวิทยา และการจัดการควบคุมโรคที่เกิด
จากเช้ือบีโกโมไวรัสอย างมาก ไบโอเทค สวทช. ไดสํารวจและเก็บตัวอย างพืชท่ีมีอาการติดเช้ือบีโกโมไวรัส ไดแก  
พริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ในแหล งปลูกพืชใน ๑๓ จังหวัด ไดแก  เชียงใหม  เชียงราย ขอนแก น ชัยภูมิ 
มหาสารคาม สุพรรณบุรี สระบุรี นครพนม นครสวรรค� กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี รวมท้ังทําการตรวจหา 
และจําแนกชนิดของบีโกโมไวรัสดวยวิธีอีไลซ า โดยใชโมโนโคลนอลแอนติบอดีต อบีโกโมไวรัสที่ผลิตข้ึนมาใน
หองปฏิบัติการ และวิธีพีซีอาร� โดยใชไพรเมอร�ท่ีจําเพาะต อบริเวณยีนท่ีควบคุมการสรางโปรตีนห อหุมอนุภาคไวรัส 
(Coat Protein: CP) และนํามาวิเคราะห�ลําดับเบสของช้ินส วนยีนดังกล าวท่ีเพิ่มจํานวนไดเทียบกับขอมูลบน 
GenBank database พบเช้ือบีโกโมไวรัสท้ังหมด ๑๔ ชนิด โดยเช้ือบีโกโมไวรัสท่ีเปLนเช้ือหลักท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายในมะเขือเทศ คือ TYLCTHV, AYVV และ TbLCYnV ในพริก คือ PepLCV ในแตงกวา คือ PepYLCIV ใน
บวบและเมล อน คือ ToLCNDV ในฟbกทองและฟbกเขียว คือ SLCCNV ในมะเขือม วง คือ TYLCKaV และใน
กระเจ๊ียบเขียว คือ BYVMV ซ่ึงขอมูลที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชประโยชน�ในการจัดการและควบคุมโรค 
และการพัฒนาพันธุ�พืชตานทานต อเช้ือบีโกโมไวรัสไดต อไป 
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(๒) คลัสเตอร+สุขภาพและการแพทย+ 

เทคโนโลยีการตรวจเพ่ือชะลอการเข2าสู0ไตวายระยะสุดท2าย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจเพื่อชะลอการเขาสู ไตวายระยะสุดทาย ทําไดโดยการศึกษายีน sinv โปรตีน ท่ีอาจเปLนสาเหตุของไตเรื้อรัง
ระยะเริ่มตน โดยดําเนินการจัดทําแนวทางมาตรฐานในการเก็บตัวอย างทางคลินิกของคนไข รวมท้ังจัดทํา case 
record form และ worksheet สําหรับเก็บขอมูลผูป�วยไตที่จะใชศึกษา พรอมท้ังทดสอบตัวบ งช้ีทางชีวภาพ
สําหรับการตรวจวินิจฉัยภาวะไตเรื้อรังในระยะเริ่มตนอันเกิดจากโรคไตทุกสาเหตุ (common biomarker) ไดแก  
(๑) โปรตีน NGAL ซ่ึงพบว าอาจเกิดจากภาวะการอักเสบท่ีส วนของ Tubular cell ในไต ซ่ึงแตกต างจากการ
เพิ่มข้ึนของค า Creatinine ที่เกิดจากการสูญเสีย Nephrons  (๒) โปรตีน Cystatin C ในสมการเพื่อคํานวนค า
การทํางานของไต (GFR) พบว าสามารถใชในการทํานายความเส่ือมของไตของคนท่ียังไม มีภาวะโรคไตได (๓) Urine 
cystatin C สามารถทํานายภาวะการเกิด Progression ของโรคไตจากภาวะเบาหวานได (๔) Urinary IP-10 ใช
เปLน Rapid diagnosis biomarker เมื่อเกิดการเส่ือมของไต ทําใหแพทย�สามารถรักษาผูป�วยไดทันท วงที และ (๕) 
การเทียบอัตราส วนของโปรตีน EGF/MCP-1 พบว าสามารถนํามาใชในการทํานายความรุนแรงของ Interstitial 
Fibrosis ในผูป�วย IgA nephropathy ได 

(๓) คลัสเตอร+พลังงานและส่ิงแวดล2อม 

ต2นแบบระบบประหยัดพลังงานในโรงน้ําแข็งหลอด เปLนตนแบบระบบการนําความเย็นจากนํ้าท้ิง
จากเครื่องผลิตนํ้าแข็งหลอดกลับมาใชแบบรวมศูนย� เปLนการพัฒนามาจากตนแบบระบบประหยัดพลังงานในโรง
นํ้าแข็งหลอดจากเดิมที่สามารถประหยัดพลังงานได ๑๒,๖๐๐ บาทต อเดือน มีจุดคุมทุนประมาณ ๑ ป. อัตราการ
ผลิตเพิ่มข้ึน ๘๐๐ กิโลกรัมต อวัน คิดเปLนเงิน ๘๐๐ บาทต อวัน ใหสามารถเลือกทํางานร วมกับเคร่ืองผลิตนํ้าแข็ง
หลอดต้ังแต  ๑ ถึง ๓ เครื่อง การลงทุนตํ่า ระยะเวลาคืนทุน ๙ เดือน และสามารถทํางานร วมกับเครื่องผลิตนํ้าแข็ง
หลอดที่นิยมใชกันอยู ท่ัวไปไดทุกรุ นทุกขนาด สามารถพัฒนาต อยอดในเชิงพาณิชย�ได ช วยลดการใชพลังงานไฟฟ&า 
และเพิ่มผลผลิต จากผลการทดสอบการใชงานจริงกับโรงนํ้าแข็ง เปLนระยะเวลากว า ๑ ป. พบว าลดค าไฟฟ&าไดจริง 
โดยประหยัดค าไฟฟ&าได ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาทต อเดือน ใหกําลังผลิตเพิ่มได ๕,๕๐๐ กิโลกรัมต อวัน (ท่ีอัตรา
การผลิต ๕๐ ๖๐ และ ๑๐๐ ตันต อวัน) 

(๔) คลัสเตอร+ทรัพยากรชีวภาพ 

การพัฒนาการท0องเที่ยวอย0างย่ังยืนในจังหวัดตรัง สวทช. ร วมกับกรมอุทยานแห งชาติ สัตว�ป�า และ
พันธุ�พืช (อส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (มอ.) และจังหวัดตรัง จัดทําบันทึกขอตกลงความร วมมือเพื่อส งเสริม
การนําขอมูลผลงานวิจัยมาใชบริหารจัดการพื้นท่ีใหเกิดการท องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ที่ ย่ังยืน โดยส งมอบใหกับ
หน วยงานราชการ และผูประกอบการธุรกิจท องเท่ียวในพื้นท่ี สวทช. ใหทุนสนับสนุนการศึกษาขอมูลต างๆ ดังน้ี 
(๑) การศึกษาการแพร กระจายของหญาทะเล โดยพบหญาทะเล จํานวน ๘ ชนิด จากจํานวนหญาทะเลที่พบใน
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ประเทศไทย ๑๒ ชนิด โดยหญาคาทะเล (Echolus acoroides) เปLนหญาทะเลชนิดเด น จากการศึกษาปbจจัยทาง
กายภาพและทางเคมี พบหญาทะเลมีภาวะสมบูรณ�ดี สามารถทนต อการเปล่ียนแปลงได พรอมท้ังนําขอมูลการ
แพร กระจายของหญาทะเลมาพัฒนาระบบสํารวจดวยหุ นยนต�อากาศยานขนาดเล็ก ที่ควบคุมผ านแอปพลิเคชันใน
โทรศัพท�หรือแท็บเล็ตมาจัดทําแผนที่หญาทะเล (๒) พัฒนาแบบจําลองการเคล่ือนท่ีของตะกอนและกระแสนํ้า เพื่อ
ดูทิศทางการไหลของตะกอน เพื่อประเมินผลกระทบต อแนวหญาทะเล (๓) ศึกษาสถานภาพประชากรหอยตะเภา 
ซึ่งเปLนหอยทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง อาศัยบริเวณหาดทรายละเอียด พบมากที่หาดปากเมง หอยตะเภาขนาด
ใหญ กว า ๔ เซนติเมตร เปLนระยะที่มีการพัฒนาเซลล�สืบพันธุ�แลวเหมาะแก การนํามาบริโภค (๔) ดานการติดตาม
อุณหภูมิของนํ้าทะเล ไดนําเครือข ายเซ็นเซอร�แบบเรียลไทม�ออนไลน�ไปติดต้ังร วมกับชุมชนในบริเวณพื้นที่ปะการัง
สวยงาม ไดแก  บริเวณเกาะมุก หลังเกาะมุก บานดอน บานแหลม ปากแม นํ้าตรัง และปากคลองปะเหลียม เพื่อ
ติดตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้าทะเล และเพื่อเฝ&าระวังและติดตามสถานการณ�ปะการังฟอกขาวในทะเล
ไทย และ (๕) ดานการใชประโยชน�จากสัตว�นํ้าในพื้นท่ีประมง พบเคร่ืองมือการทําประมงชนิดต างๆ โดยปลาที่จับ
ไดส วนใหญ  คือ ปลาทู และปลาอินทรี เปLนตน นอกจากน้ันพบว าปbจจัยที่มีผลต อการมาเท่ียวจังหวัดตรัง คือ ความ
สะดวกของท่ีพักและการเดินทาง รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ� 

 
 

(๕) Cross Cutting Technology 

ต2นแบบนวัตกรรมบริการการส่ือสารในด2านเครือข0ายส่ือสารระหว0างยานพาหนะ (CarTalk as a 
Service: CaaS) เปLนการพัฒนาระบบส่ือสารสําหรับยานพาหนะแบบ V2V (Vehicle to Vehicle) โดยพัฒนาตนแบบ
ของ V2V เราเตอร�และแอปพลิเคชันซึ่งใชไดกับยานพาหนะทั่วไป โดยใหบริการในเครือข ายส่ือสารระหว างยานพาหนะ 
ไดแก  (๑) บริการแจงเตือนขอมูลในลักษณะฉับพลันเฉพาะถ่ิน (Localized Rapid Information Dissemination 
Service) เพื่อการแจงเตือนอุบัติเหตุหรือสภาพการจราจรผิดปกติที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา และ (๒) บริการส่ือสาร
เครือข ายสังคมในกลุ มยานพาหนะขณะเดินทาง (Localized Social Network Service for Groups of Vehicles) ซึ่ง
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มีประโยชน�ในการส่ือสารในกลุ มของการจราจรในบริเวณใกลเคียง สามารถแจงเตือนเร่ืองสภาพการจราจรในบริเวณ
ใกลเคียง เพื่อส งเสริมการขับข่ีแบบประหยัดพลังงาน และส งเสริมการขับข่ีแบบแบ งปbนนํ้าใจ อีกทั้งเปLนเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยุคอินเทอร�เน็ต ท่ีค ายยานยนต�และนักพัฒนาหรือผูประกอบการดานอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ใหความสนใจ
เปLนอย างสูง เพราะสามารถมีโอกาสพัฒนาต อยอดเชิงธุรกิจ เพื่อการส งขอมูลท่ีสําคัญถึงกันไดรวดเร็ว ทั้งในรูปของ 
text file ไฟล�ขนาดกลางโดยท่ีไม จํากัด และไม ตองผ านระบบขอมูลศูนย�กลาง หรือเครือข ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี นับเปLน
กาวสําคัญของการพัฒนาระบบการส่ือสารท่ีจะนํามายขยายผลท้ังในเรื่องของการแจงเตือนอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยในการขับข่ี การประหยัดพลังงาน และอ่ืนๆ ไดตามแนวโนมความตองการของอนาคต 

  
 

ตัวอย0างผลงานตามแผนงานการสร2างความสามารถด2านเทคโนโลยีฐาน 

(๑) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ต2นแบบเทคโนโลยีระบบ CRISPR-Cas9 ในเช้ือรา A.oryzae สําหรับใช2เป|นเคร่ืองมือในการ
ปรับแต0งยีน เช้ือราจีนัส Aspergillus บางสายพันธุ�มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับการผลิตลิป�ดมูลค าสูง เน่ืองจากมีการ
สะสมลิป�ดในเซลล�ปริมาณสูง การเพิ่มปริมาณการผลิตสารเหล าน้ีในเช้ือราสามารถทําไดโดยใชเทคโนโลยีการ
ดัดแปลงยีน ซึ่งในอุตสาหรรมมักระบุใหใชวิธีการคัดเลือกเช้ือราท่ีมีการดัดแปลงยีนโดยไม อาศัยยีนตานทานยา
ปฏิชีวนะ เพื่อลดโอกาสการเกิดเช้ือตานทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งส งผลใหเกิดความไม เสถียรของสายพันธุ� นอกจากน้ี
ปbจจุบันมียีนตานทานยาปฏิชีวนะสําหรับใชคัดเลือกสายพันธุ�ท่ีไดรับการดัดแปลงยีนเพียงไม ก่ีชนิด ทําใหเกิด
ขอจํากัดในกรณีที่ตองการดัดแปลงยีนหลายยีนในเซลล�เจาบานเดิม เพื่อแกปbญหาดังกล าวจึงมีการพัฒนาสายพันธุ�
ที่ขัดขวางการทํางานของยีนท่ีเก่ียวของกับการสรางสารอาหาร เพื่อนํามาใชเปLนเซลล�เจาบานในการคัดเลือกเช้ือรา
ที่มีการดัดแปลงยีน และประยุกต�ใชในการดัดแปลงยีนอ่ืนๆ ในเซลล�เจาบานเดิมในอนาคต อย างไรก็ตามวิธีด้ังเดิม
ที่ใชในการสรางสายพันธุ�ดังกล าว เช น การทําใหเกิดการกลายพันธุ�แบบสุ ม โดยใชสารเคมีและแสงอัลตราไวโอเลต 
เปLนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ใชระยะเวลา และแรงงานในการคัดเลือกเช้ือราที่มีการดัดแปลงยีน และพบความไม 
เสถียรของยีนที่ถูกดัดแปลงหลังจากนําเซลล�มาเล้ียงซํ้าหลายครั้ง งานวิจัยน้ีจึงไดนําเทคนิค Clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and CRISPR-associated (Cas) endonuclease system 
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ซึ่งมีรายงานการศึกษาว าเปLนเทคนิคท่ีมีความแม นยําในการตัดต อยีนท่ีตําแหน งจําเพาะมาใชในการสรางสายพันธุ�
ดังกล าว จากการศึกษาพบว าเทคนิค CRISPR-Cas9 ทําใหเกิดการตัดต อยีนท่ีตําแหน งเป&าหมายยีนอย างจําเพาะได 
A.oryzae สายพันธุ�ที่การแสดงออกของยีน pyrG ถูกยับย้ังใชเปLนเซลล�เจาบานในการคัดเลือกเช้ือราที่มีการ
ดัดแปลงยีนไดโดยไม อาศัยยีนตานทานยาปฏิชีวนะ ซ่ึงระบบ CRISPR-Cas9 ท่ีพัฒนาข้ึนยังเปLนเครื่องมือพื้นฐาน
สําหรับใชในการปรับแต งยีน การศึกษาหนาที่ของยีนในเช้ือรา A.oryzae และพัฒนาเช้ือราสายพันธุ�ใหม ที่มี
ความสามารถในการผลิตลิป�ดที่มีมูลค าสูงและสารท่ีตองการต อไป 

(๒) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีวัสดุ 

การพัฒนาวัสดุกระดูกปลูกถ0ายไฮดรอกซีอะพาไทด+-คอลลาเจนสําหรับงานทันตกรรม เปLน
การศึกษาการเตรียมวัสดุเชิงประกอบเพื่อใชสําหรับเปLนวัสดุในการเตรียมความพรอมสําหรับการใส รากฟbนเทียม 
เน่ืองจากวัสดุเชิงประกอบของคอลลาเจน-ไฮดรอกซีอะพาไทต� มีความสามารถยืดหยุ นตัวได ไม แข็งจนบาดบริเวณ
ปากแผล และเปLนวัสดุที่มีความเขากันไดทางชีวภาพท่ีดี สามารถเร งการเหน่ียวนําใหเกิดเซลล�กระดูกในบริเวณท่ี
ปลูกถ ายไดดี โดยทําการเตรียมวัสดุเชิงประกอบของคอลลาเจน-ไฮดรอกซีอะพาไทต� ในอัตราส วนต างๆ และข้ึนรูป
เพื่อใหมีขนาดเหมาะสมกับบริเวณที่ตองการฝbงรากฟbนเทียม รวมถึงศึกษาการเติมสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) 
ซึ่งทําหนาท่ีเปLนสารช วยสรางรูพรุน โดยวัสดุเชิงประกอบท่ีข้ึนรูปจะมีลักษณะที่สามารถยืดหยุ น และสามารถปลูก
ถ ายในบริเวณที่มีขนาดเล็ก ลึก และแคบได จากผลการศึกษาเบ้ืองตนพบว า หากเติมไฮดรอกซีอะพาไทต�มากกว า
รอยละ ๓๐ โดยนํ้าหนัก วัสดุเชิงประกอบท่ีไดจะเสียความยืดหยุ น และแตกหักไดง าย จากเดิมที่มีวัตถุประสงค�ใน
การเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่มีวัสดุหลักเปLนไฮดรอกซีอะพาไทต� และมีคอลลาเจนเปLนวัสดุรองเพื่อใหมีสมบัติความ
ยืดหยุ นจึงไม สามารถทําไดจึงตองกลับวัสดุหลักเปLนคอลลาเจนและมีไฮดรอกซีอะพาไทต�เปLนวัสดุรอง ทําให
เรียกช่ือของวัสดุเชิงประกอบใหม เปLนคอลลาเจน-ไฮดรอกซีอะพาไทต� เพื่อใหไดวัสดุเชิงประกอบที่มีความยืดหยุ น
ตัวที่ดี โครงการน้ีสามารถพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของคอลลาเจน-ไฮดรอกซีอะพาไทต� สําหรับใชเปLนวัสดุกระดูก
ปลูกถ ายท่ีมีรูพรุนตัว (ความพรุนตัวรอยละ ๘๐) ขนาดรูพรุนอยู ในช วง ๑๐๐ - ๕๐๐ ไมครอน มีรูพรุนต อเน่ืองถึง
กันทั้งรูพรุนที่เปLนแบบ Micropore และ Macropore มีความแข็งแรงไม แตกหักง าย มีลักษณะอ อนตัวและยืดหยุ น
เพื่อที่จะเติมเขาไปในช องเป�ดของร องฟbนท่ีหายไปไดง าย ดวยเทคนิคการทําแหงแบบแช เยือกแข็ง (Freeze 
drying) และการเช่ือมโยงต อสายพอลิเมอร�เขาดวยกัน (Cross linking) 

(๓) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แพลตฟอร+มระบบระบุตําแหน0งภายในอาคาร (อยู0ไหน ๓ มิติ) สําหรับใหบริการขอมูลตําแหน ง 
หรือขอมูลเสนทางการเคล่ือนที่ของคนหรือวัตถุส่ิงของภายในอาคารแบบออนไลน� ซ่ึงสามารถใชติดตามบุคคลหรือ
ส่ิงของและวิเคราะห�รูปแบบการเคล่ือนท่ีภายในอาคารได (Indoor Traffic Pattern Analysis) โดยระบบประกอบ
ไปดวยอุปกรณ�รับสัญญาณไรสายที่เรียกว า Anchor และอุปกรณ�ส งสัญญาณไรสายท่ีเรียกว า Tag ท่ีใชเทคโนโลยี
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สมองกลฝbงตัวขนาดเล็กและมีระบบส่ือสารไรสายมาตรฐานบลูทูธพลังงานตํ่า (Bluetooth Low Energy) และ
มาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สามารถส่ือสารไดในระยะท่ีไกลกว า RFID จุดเด นของเทคโนโลยี ไดแก  (๑) ประยุกต�ใช
เทคโนโลยีส่ือสารไรสายบลูทูธพลังงานตํ่า เพื่อการระบุตําแหน งไดต อเน่ืองตลอดเวลาโดยใชพลังงานอย างมี
ประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการใชงานป&ายระบุตําแหน งท่ียาวนานข้ึน (๒) มีการเช่ือมต อขอมูลตําแหน งผ าน
เครือข าย Wi-Fi ท่ีมีใชงานแพร หลายอยู ภายในอาคาร ทําใหลดค าใชจ ายในการติดต้ังระบบระบุตําแหน งไดส วน
หน่ึง และ (๓) ใชเทคโนโลยีการเช่ือมต อเครือข ายสําหรับ Internet of Things และใชประโยชน�จาก Cloud 
Computing Platform ท่ีช วยประมวลผลการระบุตําแหน ง แสดงผล และวิเคราะห�ขอมูล ซ่ึงสามารถขยายไดตาม
ความตองการของการใชงานในอนาคต แพลตฟอร�มระบบระบุตําแหน งภายในอาคาร (อยู ไหน ๓ มิติ) ไดถูก
นําไปใชงานจริงกับโรงเรียนอนุบาลดวงวิภา และสาธิตใหแก ผูบริหารโรงพยาบาลนพรัตน�ราชธานี รวมทั้งมี
บริษัทเอกชนสนใจขอรับถ ายทอดเทคโนโลยีแลว 

 
(๔) เทคโนโลยีฐานด2านเทคโนโลยีนาโน 

เทคโนโลยีการนําส0งสารเหน่ียวนําการตายแบบอะพอพโทซิสด2วยพาหะนาโนเพ่ือใช2สําหรับการ
ทําหมันแบบไม0ทําศัลยกรรมในสัตว+เพศผู2 มุ งเนนการพัฒนาระบบนําส งสารออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เซลล�ตนกําเนิดสเปอร�มาโทโกเนียมของเซลล�จากอัณฑะ โดยใชอนุภาคนาโนไขมันท่ีมีองค�ประกอบเปLนนํ้ามันหอม
ระเหยท่ีมีสารออกฤทธ์ิระงับปวดและตานการอักเสบ อันจะนําไปสู การใชประโยชน�เพื่อการทําหมันสัตว�แบบไม 
ศัลยกรรมโดยการฉีดเขาอัณฑะของสัตว�เพศผู โดยทีมวิจัยไดพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนบรรจุสารออกฤทธ์ิยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเซลล�ตนกําเนิดสเปอร�มาโทโกเนียม ท้ังเปLนสารสังเคราะห� (ด็อกโซรูบิซิน) และสารสกัดธรรมชาติ 
(สารสกัดเปลือกมังคุด, α-mangostin) ซึ่งสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล�ตนกําเนิดสเปอร�มาโทโกเนียม
จากอัณฑะไดดี จีงเปLนองค�ประกอบท่ีมีฤทธ์ิตานภาวะเจริญพันธุ�ที่มีประสิทธิภาพเปLนอย างย่ิงในการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเซลล�ตนกําเนิดสเปอร�มาโทโกเนียมจากอัณฑะ ซึ่งสามารถนําความรูน้ีเพื่อพัฒนาเปLนวิธีการทํา
หมันในสัตว�เพศผูแบบไม ผ าตัดไดในอนาคต 
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๓.๓.๒ การสร2างองค+ความรู2ทางวิชาการ 

๓.๓.๒.๑ ทรัพย+สินทางปQญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป&องผลงานวิจัยและพัฒนาท้ังในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี โดย
ดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. มี
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรท้ังส้ิน ๒,๑๐๑ คําขอ (เปLนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน 
๒,๐๑๙ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู มือสิทธิบัตรแลว จํานวน ๒๔๘ 
ฉบับ (เปLนคู มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๐๑ ฉบับ และต างประเทศ จํานวน ๔๗ ฉบับ) โดยกระบวนการ
ย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนถึงไดรับคู มือสิทธิบัตรท่ีผ านมาใชระยะเวลาเฉล่ียประมาณ ๔ ป. สวทช. มีผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน ๘๗๐ คําขอ ไดรับคู มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน ๖๔๘ ฉบับ นอกจากน้ี 
สวทช. ยังมีการดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปbญญาอ่ืนๆ ไดแก  ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และการ
คุมครองพันธุ�พืช ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทางปbญญาดังกล าว จํานวน
ท้ังส้ิน ๒๑, ๘๙ และ ๑๓๗ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ย่ืนขอจดทรัพย�สิน
ทางปbญญาท้ังส้ิน ๑๙ คําขอ ไดแก  สิทธิบัตร ๑๒ คําขอ และ อนุสิทธิบัตร ๗ คําขอ โดยรายช่ือผลงานดานทรัพย�สิน
ทางปbญญาท่ีย่ืนขอจดและไดรับคู มือ แสดงดังภาคผนวก ก – ง 

 
รูปที่ ๓ จํานวนทรัพย+สินทางปQญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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๓.๓.๒.๒ บทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เปLนองค�กรที่มีบทบาทต อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจํานวนบทความตีพิมพ�เปLนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต ป. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๙ สวทช. มีจํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสาร
นานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๑๔๐ 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 ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มี
บทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) จํานวน ๑๐ 
ฉบับ มีบทความที่มี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๕ ฉบับ และในจํานวนบทความตีพิมพ�ดังกล าวเปLน
บทความท่ีบุคลากร สวทช. มีส วนร วม จํานวน ๕ ฉบับ ซึ่งมีบทความท่ีมี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๔ 
ฉบับ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก จ 

 

 
รูปที่ ๔ จํานวนบทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  
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นอกจากบททรัพย�สินทางปbญญาและความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติแลว ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นักวิจัยและผลงานวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต างๆ รวมทั้งส้ิน ๑๕ รางวัล 
แบ งเปLน รางวัลระดับนานาชาติ ๗ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๘ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฉ 

ตัวอย0างรางวัลและเกียรติยศที่น0าสนใจ 

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ได2รับรางวัลจากการเข2าร0วมประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน “11th 

International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว0างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร+ซอ 

สาธารณรัฐโปแลนด+ ดังน้ี 

• ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ+ หัวหนาหองปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ�อาหารและ

การเกษตร และ น.สพ.กิตติ ทรัพย�ชูกุล บริษัท คลีน กรีนเทค เจาของผลงานไข ออกแบบได 

(Designer8) และผลงานระบบการนําส งสารที่แตกตัวไดเอง (Self Emulsifier Drug Delivery 

System: SEDDS) ไดรับ ๓ รางวัล ไดแก  เหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension) และ

รางวัล Special Award จากประเทศโรมาเนีย จากผลงานวิจัยไข ออกแบบได และรางวัลเหรียญ

เงิน (Silver Medal) จากผลงาน SEDDS โดยท้ังสองผลงานเปLนความร วมมือวิจัยและพัฒนา

ร วมกันระหว างหองปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ�อาหารและการเกษตร หน วยวิจัย

เกษตรนาโนและส่ิงแวดลอม และบริษัท คลีน กรีนเทค จํากัด 

• ดร.ธีรพงศ+ ยะทา นักวิจัยหองปฏิบัติการระบบนําส ง และคณะไดรับ ๒ รางวัล ไดแก  รางวัล

เหรียญทอง (Golden Prize) และเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

จากผลงานนวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิโคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ านระบบ

ทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป&าหมาย งานวิจัยดังกล าวตอบโจทย�ในการลดการใชยา

ปฏิ ชีวนะเกินความจําเปLน ที่อาจนําไปสู การก อเ ช้ือโรค ด้ือยาในอนาคต (Tilmicosin 

Nanoparticle: Innovative Strategy for the Oral Delivery of Tilmicosin Antimicrobial 

Agent using Nanoscale Carrier) ซึ่งเปLนความร วมมือระหว างหน วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อ

ชีวิตและสุขภาพ นาโนเทค และศูนย�วิจัยและพัฒนา Vet Products Research and Innovation 

Center (VRI) เครือเวทโปรดักส� 

การเขาร วมงาน IWIS2017 ในครั้งน้ีเปLนส วนหน่ึงของโครงการส งเสริมผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ�สู เวที

ระดับนานาชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยหรือนักประดิษฐ�ไทยไดนํา

ผลงานท่ีคิดคนไปร วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ พรอมท้ังมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลร วมกับ
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องค�กรอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาหรือขยายผลงานวิจัยใหไปสู ระดับสากล โดยผลงานที่เขาประกวดน้ีจะตองเปLน

นวัตกรรมใหม ท่ีมีความคิดสรางสรรค� เปLนท่ีตองการของตลาดสามารถใชไดจริง และมีหลักการออกแบบท่ีดึงดูด

ความสนใจของผูบริโภค ซึ่งภายในงาน IWIS2017 มีนักวิจัยและนักประดิษฐ�ส งผลงานเขาร วมกว า ๔๐๐ ผลงาน

จาก ๓๒ ประเทศ 

  

 

๓.๓.๓ กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓.๓.๑ ความร0วมมือระหว0างประเทศ 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สวทช. 

จําเปLนตองอาศัยแนวร วมจากทั้งในและต างประเทศ เพื่อเสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ี

จะนําไปสู การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมใหม ๆ ดังน้ัน สวทช. จึงพัฒนาความร วมมือกับต างประเทศทั้งใน

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศและหน วยงานต างๆ ผ านความร วมมือในการดําเนินกิจกรรม อาทิ ร วมเปLน

พันธมิตรดานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร วมพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี และร วมมีบทบาทในกิจกรรมฝzกอบรม สัมนาวิชาการ และการประชุมในระดับภูมิภาค ตลอดจนการ

เปLนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก เปLนตน ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนิน

กิจกรรมความร วมมือระหว างประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวอย างกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) การสร2างความร0วมมือระหว0างประเทศที่เป|นรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 

สรางเครือข ายความร วมมือระหว างประเทศทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยุโรป เพื่อใหเกิดความร วมมือ

ทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต ปรากฏตามตารางท่ี ๔ 

  



๔๔ | ส ว ท ช .  

ตารางที่ ๔ สรุปความร0วมมือระหว0างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๑ ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

ลําดับ ช่ือความร0วมมือ หน0วยงานต0างประเทศ ประเทศ 

๑ Memorandum of Understanding between National Center 
for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 
National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and Institute of Microbiology, Chinese Academy of 
Sciences and Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research on Thailand-China Joint Laboratory 
on Microbial Biotechnology 

Institute of Microbiology, Chinese 
Academy of Sciences (IMCAS) 

จีน 

๒ Memorandum of Understanding between National Center 
for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 
National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and Center for Environment, Health and Field 
Sciences, Chiba University on Plant Factory Research and 
Development 

Center for Environment, Health 
and Field Sciences, Chiba 

University 

ญ่ีปุ�น 

๓ Memorandum of Understanding between National Center 
for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 
National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and Noumann Inc. 

Noumann Inc. ญ่ีปุ�น 

๔ Memorandum of Understanding on Japan-Thailand 
Collaborative Research Projects in Molecular Science 
between The Institute for Molecular Science (IMS), Natonal 
Institutes of Natural Sciences (NINS) and National 
Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) 

The Institute for Molecular 
Science (IMS) 

Natonal Institutes of Natural 
Sciences (NINS) 

ญ่ีปุ�น 

 

(๒) โครงการพระราชทานความช0วยเหลือให2แก0สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด2าน

ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร+ ดําเนินงานภายใตโครงการส งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ าเด็ก

กําพราแขวงเวียงจันทน� (หลัก ๖๗) สปป.ลาว อันสืบเน่ืองมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ดําเนินโครงการพระราชทานความช วยเหลือใหแก โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (มกราคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๖๑) เพื่อใหความช วยเหลือดานการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร�

แก โรงเรียน สวทช. ในฐานะฝ�ายเลขานุการโครงการฯ จึงไดประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย  

ณ เวียงจันทน� สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
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โครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ ๕ สถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปLนโรงเรียนท่ีมี

ศักยภาพทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร�และต้ังอยู ในพื้นท่ีใกลเคียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ใหความช วยเหลือใน ๓ ดาน คือ (๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร� ไดแก  

สถานท่ี หองเรียน และอุปกรณ�การทดลอง (๒) พัฒนาและคัดเลือกหลักสูตรและกิจกรรมในการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร�ที่สอดคลองกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อใหนําไปปฏิบัติไดจริง และ (๓) พัฒนาบุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตร� ผ านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหว างโรงเรียนไทยกับ 

สปป. ลาว ทั้งน้ีเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย� ดร.ไพรัช ธัชยพงษ� เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และท่ีปรึกษาอาวุโส สวทช. ตรวจ

เย่ียมและติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว ประกอบดวย 

การก อสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร� การส งมอบอุปกรณ�ทดลองทางวิทยาศาสตร� และการฝzกอบรมใหครู

ประจําของโรงเรียน มีองค�ความรูและสามารถใชอุปกรณ�ทดลองทางวิทยาศาสตร�ในการเรียนการสอนใหแก 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนได คณะทํางานฝ�ายไทยไดอนุญาตให

ทางโรงเรียนฯ สามารถเป�ดใชงานในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ไดแลว และจะรอหมายกําหนดการเสด็จพระ

ราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเป�ดอาคารปฏิบัติการในลําดับต อไป 

  

 

(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN/Japan e-ASIA (e-ASIA JRP) สวทช. โดยเอ็มเทค ร วมกับ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ�น จัดประชุม e-ASIA JRP กิจกรรมภายใตโครงการการศึกษาความเปLนไปไดใน

การใชพลังงานชีวภาพเชิงสังคมในเอเซียตะวันออก (Feasibility Study on Social Implementation of 

Bioenergy in East Asia) เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัด
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ปทุมธานี มีผูเขาร วมประชุม ๓๕ คน จาก ๖ ประเทศ ไดแก  ประเทศญ่ีปุ�น สาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห�แนวทางในการส งเสริมการผลิต และส งเสริมการใชพลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสม

กับแต ละประเทศ สนับสนุนเป&าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมุ งหวังให

เกิดเครือข ายความร วมมือของนักวิจัยและอุตสาหกรรมระหว างประเทศสมาชิกโครงการของในอนาคต ตลอดจน

ส งเสริมใหเกิดนักวิจัยรุ นใหม  นอกจากน้ียังไดแลกเปล่ียนขอมูลและสถานการณ�ดานพลังงานชีวมวลและชีวมวล 

ต้ังแต ชีวมวลที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีดานพลังงาน ไปจนถึงนโยบายดานการส งเสริมพลังงานชีวภาพและชีวมวลใน

แต ละประเทศอีกดวย 

  

 

(๔) การสัมมนาวิชาการด2านการปรับปรุงพันธุ+และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน สวทช. โดย

ฝ�ายบริหารคลัสเตอร�และโปรแกรมวิจัย (CPM) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) และไบโอเทค 

ร วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato 

Conference: The current status and the way forward” เ ม่ือวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหความรูเรื่องการปรับปรุงพันธุ�และการปลูกมะเขือเทศในระบบ

โรงเรือน จากประสบการณ�ของวิทยากรผูเ ช่ียวชาญทั้งอิสราเอลและไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีด

ความสามารถของการปรับปรุงพันธุ� การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ�มะเขือเทศของประเทศไทย รวมทั้งแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและประสบการณ� ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความร วมมือทั้งในดานการวิจัยและการคาระหว างกัน 

การจัดงานสัมนาวิชาการในคร้ังน้ีมีผูเขาร วมกว า ๙๐ คนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งผูเขาร วมงานจะไดรับประโยชน�

ในการรับฟbงการบรรยายดานการปรับปรุงพันธุ�และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน จากประสบการณ�ของ

วิทยากรผูเช่ียวชาญทั้งฝ�ายอิสราเอลและฝ�ายไทย อาทิ การวางแผนและออกแบบโรงเรือนเพาะชําและโรงเรือน
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กระจกเพื่อผลิตมะเขือเทศ: เทคโนโลยีจากอิสราเอลยังประเทศอาเซียน โดย Dr. Nir Atzmon จากบริษัท New 

Grow Plant ภาพรวมมะเขือเทศที่กําลังเติบโตในอิสราเอล การป&องกันกําจัดศัตรูพืชในมะเขือเทศ และโครงการ

ปรับปรุงพันธุ�ของ Noga AgroTech Desert Agriculture โดย Dr. Avner Levy จาก Noga AgroTech Desert 

Agriculture และโครงการปรับปรุงพันธุ�มะเขือเทศและเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคของไบโอเทค โดย ดร.อรวรรณ 

ชัชวาลการพาณิชย� นักวิจัยไบโอเทค สวทช. เปLนตน 

  

 

๓.๓.๓.๒ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยกําหนดใหการ
จัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเปLนหน่ึง
นโยบายที่สําคัญ และไดแต งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปLน
ประธาน ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการส งเสริมนวัตกรรมไทยผ านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐเปLนเครื่องมือทาง
นโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพื่อเปLนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใช
ประโยชน�เชิงพาณิชย�อย างมีคุณภาพ และเปLนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการท่ี
เปLนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค าเพิ่มไดสูงกว าแบบด้ังเดิม อันจะช วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่อาศัย
แรงงานและทรัพยากรเขมขน สู อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และช วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทย
หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี (วท.) โดย สวทช. มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสํานักงบประมาณเปLนหน วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการ
นวัตกรรมท่ีผ านการตรวจคุณสมบัติแลว พรอมจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย รายช่ือบัญชีนวัตกรรมไทยท่ี



๔๘ | ส ว ท ช .  

ไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาเวลาสูงสุด ๘ ป. ในการจัดซ้ือจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทย
หน วยงานรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษ
หรือท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืน ซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว าดวยการพัสดุที่หน วยงานน้ันถือปฏิบัติ ข้ันตอน
การขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดังรูปที่ ๕ 

 
รูปที่ ๕ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) มีผลการดําเนินงาน (สะสม) ดังน้ี 

มีผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืนแบบคําขอฯ มายัง สวทช. แลวท้ังส้ิน ๓๗๗ ผลงาน ผ านการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

แลว จํานวน ๑๖๕ ผลงาน มีผลงานนวัตกรรมท่ีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ๒๒ ผลงาน และผูย่ืนฯ ไม ประสงค�

ดําเนินการต อ ๒๗ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๑๒๐ ผลงาน ประกอบดวย 

การแพทย� ๔๙ ผลงาน การเกษตร ๑๘ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๗ ผลงาน ก อสราง ๑๓ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และ

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

โทรคมนาคม ๑๑ ผลงาน และอ่ืนๆ ๑๔ ผลงาน ท้ังน้ี สวทช. โดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จะ

พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทยตามหลักเกณฑ� ๔ ขอ ไดแก  (๑) เปLนนวัตกรรมที่เปLนผลมาจาก

งานวิจัยและพัฒนาของคนไทยอย างมีนัยสําคัญ (๒) เปLนนิติบุคคลไทยที่มีผูถือหุนไม นอยกว ารอยละ ๕๑ หรือ

องค�กรภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการผลิตและจําหน าย (๓) ผ านการรับรองมาตรฐานบังคับ (ถามี) 
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และ (๔) มีผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�หรือบริการโดยหน วยงานท่ีน าเช่ือถือ ซึ่งเม่ือ

คณะกรรมการฯ มีมติรับรองแลว สวทช. จะนําส งรายละเอียดผลงานท่ีผ านการพิจารณาแลวใหสํานักงบประมาณ 

ดําเนินการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ�และบริการ และจัดทําประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยต อไป 

๓.๓.๓.๒ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช2สิทธิประโยชน+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) จัดหลักสูตรฝzกอบรมการเขียนขอเสนอโครงการ

เพื่อขอการรับรองฯ ใหแก ผูประกอบการและบุคคลที่สนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจ

ประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research,Technology 

Development and Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซ่ึงผูประกอบการที่ผ านการรับรอง

ระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียนเปLนผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค า 

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

Declaration ไดอีกช องทางหน่ึง รายละเอียดดังรูปท่ี ๖ 

 

รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน+ทางภาษี  
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ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี มีโครงการของภาคเอกชนที่ย่ืน

ขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๑๔๖ โครงการ (มูลค าโครงการ ๖๒๗.๒๗ ลานบาท) มี

ผูประกอบการย่ืนขอรับรองฯ จํานวน ๕๒ ราย (เปLนรายใหม  ๑๙ ราย) มีโครงการของภาคเอกชนท่ีไดรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๙๒ โครงการ (มูลค าโครงการ ๒๗๗.๖๘ ลานบาท) 

นับต้ังแต ป. ๒๕๔๕ จนถึงปbจจุบัน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) มีผูประกอบการย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี จํานวน ๔๘๖ ราย และมีแนวโนมว าผูประกอบการที่เคยย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยฯ 

ในป.แรกจะกลับมาย่ืนขอรับรองในป.ต อๆ ไปเพิ่มมากข้ึน มีโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับรองท้ังส้ิน ๔,๒๑๘ โครงการ 

(มูลค าโครงการ ๑๖,๓๐๘ ลานบาท) โดยมีโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลวทั้งส้ิน ๓,๖๓๗ โครงการ (มูลค า

โครงการ ๑๓,๑๕๑ ลานบาท) โดยผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนไดสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ (๒๕๕๓ - ๒๕๖๐) คิดเปLน

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

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

ตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS และไดรับผลการรับรองเปLนท่ีเรียบรอยแลว ดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ การรับรองโครงการวิจัยฯ และการรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ 

ป�งบประมาณ 

Pre-approval Self-declaration 
โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับ

รอง 

มูลค0า
โครงการ 

(ล2านบาท) 

โครงการวิจัย
ที่ย่ืนขอรับ

รอง 

มูลค0า
โครงการ 

(ล2านบาท) 

บริษัท 
(ราย) 

บริษัทที่ยื่น
ขอรับรอง

ระบบ (ราย) 

บริษัทท่ี
ได2รับรอง

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

๒๕๕๘-๒๕๖๑ ๑,๓๗๔ ๕,๙๑๗ ๑,๐๖๕ ๔,๘๑๔ ๒๐๕ ๑ ๑ 
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๓.๔ ผลการดําเนินงานด2านการถ0ายทอดเทคโนโลยี 

๓.๔.๑ ถ0ายทอดเทคโนโลยีสู0การประยุกต+ใช2ประโยชน+ 

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 ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทาง
ปbญญารวมท้ังส้ิน จํานวน ๔๓ เรื่อง ใหแก  ๔๓ หน วยงาน/บริษัท (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ช) ท้ังน้ีจากการ
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 จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช2ประโยชน+ของ สวทช.  

๖๗

๑๑๒

๑๕๖
๑๘๐ ๑๘๗

๒๒๐

๒๕๕

๔๓

๑๑๐
๑๒๓

๑๗๖
๒๐๐

๒๓๕

๓๓๗

๓๑๑

๔๓

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ไตรมาสที! 
๑/๒๕๖๑

จํานวนโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยี

จํานวนหน่วยงานรับถา่ยทอดเทคโนโลยี
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การถ0ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชน+เชิงพาณิชย+ ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ถ ายทอด
เทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปbญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�เชิง
พาณิชย� จํานวน ๗ เรื่อง ใหแก  ๖ หน วยงาน/บริษัท โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

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

“สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด2วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
สําหรับการนําส0งฮอร+โมนทางผิวหนัง” เปLนการเพิ่มความสามารถในการ
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 

“ข้ีผ้ึงปUายปากที่มีส0วนผสมของสารประกอบเชิงซ2อนระหว0างอนุพันธ+ควอ
เทอร+ไนซ+เบต2าไซโคลเด็กซ+ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน”  
มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบของเน้ือเย่ือในช องปาก และยับย้ังการ
เพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย�ก อโรคในช องปาก และไม มีความเปLนพิษกับเซลล�
เยื่อบุกระพุงแกม ดวยองค�ประกอบของสารประกอบเชิงซอนระหว างอนุพันธ� 
ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินท่ีมีอยู น้ัน
ช วยเพิ่มความสามารถในการยึดติดกับเยื่อกระพุงแกม จึงเพิ่มความสามารถ 
และระยะเวลาในการออกฤทธ์ิไดอย างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท แอ็คเคาท�ติ้ง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด 

“โปรแกรมคอมพิวเตอร+อ0านไทย เวอร+ช่ัน ๓.๐ สําหรับ Linux Server” 
เปLนโปรแกรมแปลงไฟล�ภาพเอกสารใหเปLนไฟล�ขอความโดยอัตโนมัติ 
(Optical Character Recognition: OCR) ทําใหไม ตองเสียเวลาในการพิมพ� 
ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากไฟล�ขอความมีขนาดเล็กกว าไฟล�
ภาพมาก และสะดวกต อการปรับแต งและแกไขเอกสาร 

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด 

“ระบบและวิธีการวิเคราะห+ข2อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ  
(เวอร+ช่ัน ๒)” เปLนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานเทคนิคการสืบคนขอมูลเขากับการ
ประมวลผลทางภาษา โดยเนนการวิเคราะห�ขอความแสดงความคิดเห็นต างๆ 
เพ่ือนํามาใชประโยชน�ในการวางแผน รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ติดตามแบรนด� (Brand Monitoring) และการสํารวจตลาด (Market Survey) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะท่ีมีต อผลิตภัณฑ�
และบริการของบริษัทหรือบริษัทคู แข ง 
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บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

บริษัท ซานิเมท จํากัด 

“นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร0งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล0ยุง” เปLนการ
พัฒนาการเตรียมนาโนอิมัลช่ันท่ีมีคุณสมบัติไล ยุงในรูปแบบโลช่ันท่ีปราศจาก
กล่ินรุนแรง พรอมท้ังถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสเปรย�ไล ยุงท่ีใชเทคโนโลยี
องค�ประกอบของนาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร งใสท่ีกักเก็บสารออกฤทธ์ิไล ยุง
ใหกับบริษัท 

บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด 

“สารยืดอายุนํ้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ0น (สาร ThEPS)” มีลักษณะเปLน
ของเหลวทําใหผสมเขากับยางสดไดง าย ใชทดแทนแอมโมเนียหรือโซเดียม 
ซัลไฟต� (ยากันกรอก) ไดอย างมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุของน้ํายางสด
ก อนการแปรรูปเปLนยางแผ นไดนาน ๑-๓ วัน (ข้ึนอยู กับปริมาณการใชสาร 
ThEPS) ทําใหลดความเส่ียงต อการเสียสภาพของนํ้ายางสดก อนการแปรรูป
เปLนยางแผ 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 

 

การถ0ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชน+เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๑๒ เรื่อง 
ใหแก  ๑๓ หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

เกษตรกร หมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ปุ�ยหมักฟางข2าวและปุ�ยนํ้าสกัดจากปุ�ยหมักฟางข2าวเพื่อใช2ในการทํา 
นาโยน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทําปุ¦ยหมักฟางขาวและปุ¦ยนํ้าสกัดใหกับ
เกษตรกร ปรับกระบวนการและเทคนิคใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกขาวเปLนการทํานาโยนอินทรีย�ในพื้นท่ีนาน้ําฝน
แทนการทํานาหว านหรือนาดําเคมี ช วยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุ¦ยหมักฟาง
ขาวและปุ¦ยน้ําสกัดเองได ช วยลดตนทุนลงไดประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ไร  
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาแบบเคมี 

เกษตรกร ตําบลเมืองก§าย อําเภอแม แตง 
จังหวัดเชียงใหม  

“กระบวนการตัดแต0งฟQกทองให2เป|นผลิตภัณฑ+แปรรูป” จัดอบรมถ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตฟbกทองสเปรดและซุปฟbกทองบรรจุถุงพาวซ� จากเศษเหลือ



๕๔ | ส ว ท ช .  

บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

ท้ิงจากการตัดแต งฟbกทองญ่ีปุ�นใหกับเกษตรกร เปLนการเพ่ิมมูลค าเปLนสินคา
สุขภาพ สินคาสําหรับเด็กและผู สูงอายุ และสามารถเก็บรักษาไดนาน 
แกปbญหาการตัดแต งฟbกทองญ่ีปุ�นแลวเหลือเศษท้ิง ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

“การใช2ซังข2าวโพดเป|นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร2าวในการปลูกพืชไร2ดิน
และเป|นปุ�ยหมัก” ถ ายทอดองค�ความรูดานการใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูก
ทดแทนกาบมะพราวในการปลูกพืชไรดินและเปLนปุ¦ยหมักใหแก เกษตรกร ซึ่ง
การนําเทคโนโลยีการใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราว ช วยลด
ตนทุนการผลิตไดครั้งละไม นอยกว า ๒๒ เปอร�เซ็นต� ส วนของการอุมน้ําและ
ผลผลิตท่ีไดเทียบเท ากับท่ีปลูกดวยกากมะพราว 

เกษตรกร ดอยงาม ตําบลท าก¥อ อําเภอแม 
สรวย จังหวัดเชียงราย 

“การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทํา
กับดักท่ีดัดแปลงจากถวยพลาสติกหรือขวดน้ําดื่มตัดเปLนช อง ภายในบรรจุสาร
ล อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวัน” นํามาใชในการดึงดูดแมลง เพื่อ
แกปbญหาใหกับเกษตรกร 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 โดยนํามูลหนอนไหมอีรี่ที่เล้ียงดวยใบละหุ ง และใบมัน
สําปะหลัง มาพัฒนาเปLนปุ¦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+ใช2เช้ือจุลินทรีย+กลุ0มปฏิปQกษ+ต0อโรคเน0าและโรคใบเห่ียว” 
ถ ายทอดความรูการใชจุลินทรีย�กลุ มปฏิปbกษ�และกลุ มย อยสลายสารตกคาง
ทางการเกษตร เพื่อแกปbญหาโรคเน าและโรคใบเหี่ยว และยกระดับสู การผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย ใหกับเกษตรกรโดยใชเ ช้ือจุ ลินทรีย�ทองถ่ินกลุ ม 
Trichoderma spp. – Bacillus subtilis ในการแกไขปbญหาโรคเน า และการ
ใชจุลินทรีย�ทองถ่ินในการย อยสลายสารเคมีกลุ มออร�กาโนคอรีน และออร�กา
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โนฟอสเฟตทางการเกษตร โดยเริ่มใชต้ังแต ข้ันตอนการเตรียมแปลงถึงข้ันตอน
การขยายตนหญาหวาน พบว าอัตราการรอดของหญาหวาน เพิ่มข้ึนจาก ๕๐ 
เปอร�เซ็นต�เปLน 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  
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+สําหรับการให2นํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง” เปLนการ
พัฒนาอุปกรณ�ท่ีช วยบอกว าช วงไหนท่ีจําเปLนตองรดน้ําหรือช วงไหนไม จําเปLน 
ปรับการใหน้ําตรงกับความตองการของมันสําปะหลังมากท่ีสุด ไม มากไป ไม 
นอยไป การพัฒนาระบบวัดความช้ืนในดิน เปLนระบบท่ีมีเซ็นเซอร�วัดความช้ืน 
อุปกรณ�ส งขอมูลวัด ระบบส งขอมูลแบบไรสายดวยคล่ืนวิทยุ และแหล งจ าย
พลังงานจากแผงเซลล�แสงอาทิตย� ระบบส งขอมูลแบบไรสายท่ีใชบันทึกขอมูล
ความช้ืนดินในแปลงปลูกมันสําปะหลัง เปLนระบบท่ีส งขอมูลผ านคล่ืนวิทยุซ่ึงมี
ตนทุนถูกท่ีสุด เมื่อเทียบกับระบบส งขอมูลไรสายอ่ืนๆ 

กรมหม อนไหม 

“ระบบตรวจเพศดักแด2ไหมแบบไม0ทําลายที่มีความแม0นยําสูง” มีระบบการ
ตรวจคัดแยกแบบ Manual และแบบ Auto โดยระบบ Manual ใชเทคนิค
แสงสีขาวย าน ๔๐๐ - ๗๐๐ นาโนเมตร ส องไปยังบริเวณกนของตัวดักแด 
กลองจะทําการตรวจจับภาพลักษณะเด นบริเวณกนของดักแดซึ่งมีความ
แตกต างกันและแสดงผลภาพบนหนาจอ ผูใชจะเปLนผูตัดสินใจกดเลือกปุ�มเพศ
ของดักแด จากนั้นระบบกลไกจะทําการเข่ียตัวดักแดไปทางช องคัดแยกตัวผู-
ตัวเมีย โดยผูใชท่ีไดเรียนรูลักษณะจําเพาะแลว จะสามารถใชระบบแบบ 
Manual คัดแยกเพศดักแดไหมไดอย างถูกตองเกือบ ๑๐๐ เปอร�เซ็นต� ส วน
ระบบ Auto เครื่องจะใชแสงสีแดง ๖๓๒ นาโนเมตร ส องทะลุผ านตัวดักแด
บริเวณกนเพื่อตรวจหาต อมไคตินซึ่งเปLนลักษณะจําเพาะในเพศเมีย โดยท่ี
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ดักแดไหมตัวท่ีมีต อมไคตินจะทึบแสงและตัวท่ีไม มีต อมไคตินจะโปร งแสงกว า 
กลองจะรับภาพแลวทําการประมวลผลและตัดสินใจคัดแยกเพศดักแดโดย
อัตโนมัต ิโดยสามารถคัดแยกเพศไดประมาณ ๙๐ เปอร�เซ็นต� 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก 

“ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส+ส0วนบุคคล” เปLนการเสริมสรางสุขภาพ
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 เปLนตน ทําให
ทราบถึงขอมูลประวัติการรักษา ขอมูลโรค รวมถึงแนวโนมการดูแลสุขภาพท่ี
เปLนประโยชน� 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�สําหรับใชเปLนส่ือกลางในการทํางานระหว างฐานขอมูลสุขภาพส วน
บุคคลจากหลายจังหวัดเพิ่มเติม 

“พิพิธภัณฑ+มีชีวิต (Living Museum)” เปLนการนําเทคโนโลยีเขาไปช วยใน
การอนุรักษ�ขอมูลใหอยู ในรูปแบบดิจิทัล มีระบบจัดเก็บ และสืบคนอย างมี
ประสิทธิภาพ ระบบแบ งเปLน ๒ ส วน คือ (๑) ส วนสําหรับผูดูแลระบบ 
(Administrator) ซึ่งผูดูแลระบบจะสามารถบริหารจัดการขอมูลและผูใชงาน
ได และ (๒) ส วนการเผยแพร ขอมูล เปLนการนําขอมูลในฐานขอมูลเผยแพร 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) และเปLนแหล งขอมูลทางวิชาการช้ันปฐมภูมิ เพ่ือ
เปLนแหล 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 
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มีส วนผลักดันใหสามารถเป�ดใหบริการถ ายทอดเวลามาตรฐานผ าน FM/RDS 
เปLนท่ีแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงเวลา
มาตรฐานท่ีมีความถูกตอง สามารถนําเวลามาตรฐานน้ี มาใชในการใหบริการ 
การผลิต และอ่ืนๆ นอกจากน้ันยังเปLนการยกระดับองค�ความรูทางดาน
เทคโนโลยีทางดานเวลามาตรฐาน ทําใหเวลามาตรฐานสามารถเผยแพร เขาถึง
ประชาชนหมู มากไดโดยง าย และยังทําใหระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีใช
เวลามาเก่ียวของมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช น ระบบรถไฟฟ&า ตารางการบิน 
ระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการซ้ือขายหลักทรัพย� การควบคุมขอมูลทาง
คอมพิวเตอร� เปLนตน 

 

๓.๔.๒ ถ0ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

เกษตรกรเปLนคนกลุ 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 จึงเปLนแนวทางหลักในการยกระดับ
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 ตลอดจนเปLนแหล งความรูที่เขาถึงไดง าย
และตอบโจทย�ความตองการของเกษตรกรและชุมชน 

การถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประกอบดวย การจัดการความรูโดยการนําความรู/
เทคโนโลยีมาจัดทําเปLนส่ือ/ระบบฐานขอมูลที่เขาใจง าย การถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เพิ่มมูลค า รายได ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร ดวยการจัดฝzกอบรม การปฎิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ดวยการ
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สนับสนุนและประสานความร วมมือกับพันธมิตร ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สท. ดําเนินการจัดทํา
ชุดความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๗ ชุด ๓๔ รายการ ไดแก  โรงเรือน งา มันสําปะหลัง เมล็ดพันธุ� สารชีวภัณฑ� ชันโรง 
และการจัดการ ดิน นํ้า และปุ¦ย ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน จํานวน ๕๗ ชุมชน ใน ๒๑ จังหวัด มีเกษตรกรไดรับ
การถ ายทอดองค�ความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๖๖๔ คน รวมท้ังพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๑๕๑ คน 
ประกอบดวย เกษตรกรแกนนํา ๕๗ คน เจาหนาที่ส งเสริม/เจาหนาที่เกษตร ๔ คน ครู/อาจารย� ๑ คน ผูนําชุมชน 
๑๓ คน ผูประกอบการ ๓๓ คน และภาคเอกชน ๔๓ คน โดยมีเทคโนโลยีท่ีนําไปถ ายทอด อาทิ 

(๑) การเพาะเล้ียงปูนาในบ0อซีเมนต+ “ปูนา” อยู คู กับวิถีชีวิตของชาวนาไทยมาชานาน ชาวนาเรียนรู 
และนําปูนามาใชประโยชน� โดยเฉพาะการนํามาประกอบเปLนอาหารพื้นเมืองต างๆ ในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร�และ
ใกลเคียงน้ันมีความตองการบริโภคปูนาอย างมาก การเล้ียงปูนาไม ใช แค อาชีพเสริม แต ยังสามารถทําเปLนอาชีพ
หลัก สรางรายได ใหเกษตรกรในพื้นที่อีกดวย สวทช. โดย สท. ร วมกับอาจารย�จากคณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเล้ียงปูนาในวงบ อซีเมนต�” ใหเกษตรกรใน
พื้นท่ีทุ งกุลารองไห โดยใหความรูการเล้ียงปูนาอย างครบวงจร ต้ังแต การเตรียมพ อพันธุ� แม พันธุ�ปูนา การคัดเลือก
พันธุ� การผสมพันธุ� การใหอาหารปูนาในแต ละช วงวัย โรคและการป&องกัน แนวโนม ความตองการของตลาด และ
แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากปูนา โดยเกษตรกรแกนนํา คุณพินิจ ทองประดับ ผูใหญ บานโคกเพชร หน่ึงใน
ชุมชนในเขตพื้นที่ทุ งกุลารองไห เปLนแกนนําทําบ อซีเมนต�สาธิต การเล้ียงปูนาแบบครบวงจร ต้ังแต การผสมพันธุ� 
การอนุบาลลูกปูนา จนถึงระยะ การเล้ียงเพื่อส งขายสู ทองตลาด นอกจากน้ีบริเวณแปลงสาธิตยังไดทําสวน 
ผสมผสาน เล้ียงกบ เล้ียงปลา เพื่อบริโภคและจําหน ายภายในชุมชน รวมทั้งแปรรูปปูนาเปLนผลิตภัณฑ�หลากหลาย
เพื่อเพิ่มมูลค าสินคาใหปูนา เช น นํ้าปลาปูนา ผงปรุงรสปูนา นํ้าหมักชีวภาพจากปูนา เปLนตน 

   
 

(๒) การผลิตปุ�ยอินทรีย+และเพาะกล2าอย0างมืออาชีพ สวทช. โดย สท. ร วมกับมหาวิทยาลัยแม โจ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทําปุ¦ยอินทรีย�เพื่อเปLนปbจจัยผลิตผักอินทรีย�” เม่ือ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บานนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร องค�ความรูการผลิตปุ¦ยหมักไม พลิก
กลับกองใหเกษตรกร นําไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนการผลิต ซึ่งการจัดอบรมในครั้งน้ีมีผูเขาร วม
อบรมทั้งหมด ๔๑ คน เปLนเกษตรกรในพื้นที่บานนาเยีย ๒๙ คน นักเรียน ๙ คน และครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  
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๓ คน โดยอาจารย�แสนวสันต� ยอดคํา วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม โจ ไดใหความรูและนําเกษตรกรฝzกปฏิบัติการ
ผลิตปุ¦ยแบบไม พลิกกลับกองดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และรศ.ดร.บุญส ง เอกพงษ� วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดใหความรูเรื่อง “การเพาะกลา” และนําเกษตรกรทําดินปลูกและวัสดุเพาะกลา โดยใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน และไดนําเกษตรกรเพาะกลาผักเขียวกวางตุงและคะนายอดในถาดหลุม โดยใชปุ¦ยหมักแบบไม พลิกกลับ
กองที่ย อยสมบูรณ�แลวมาเปLนวัสดุปลูก นอกจากน้ีเจาหนาท่ี สท. ยังไดแนะนําวิธีการใชเช้ือราบิวเวอเรียสําหรับ
กําจัดเพล้ียใหกับเกษตรกรอีกดวย 

   
 

(๓) แปรรูปผลิตภัณฑ+จากมันสําปะหลัง “มันสําปะหลัง” นับเปLนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย 
มีปริมาณการผลิตมากกว า ๒๐ ลานตันในแต ละป. อย างไรก็ตามผลิตภัณฑ�จากมันสําปะหลังส วนใหญ อยู ในรูป “มัน
เสนและมันอัดเม็ด” ซึ่งราคาถูกควบคุม โดยกลไกลทางการตลาด ทําใหรายไดของเกษตรกรมีความไม แน นอน 
สวทช. โดย สท. ไดเล็งเห็นถึงปbญหาน้ี จึงสนันสนุนใหเกิดการสรางมูลค าเพิ่มใหมันสําปะหลัง โดยการแปรรูปเปLน
ผลิตภัณฑ�อาหาร เพื่อใหเกิดการสรางรายไดอย างย่ังยืน และส งเสริมใหเกิดการรวมกลุ มผลิตสินคา สท. จึงร วมกับ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ�จากมันสําปะหลัง” เม่ือวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผูเขาร วมอบรม จํานวน ๓๐ คน เปLนเกษตรกร
ในเครือข ายของสภาเกษตรกรแห งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร โดยไดฝzกแปรรูป
ผลิตภัณฑ� ๔ อย าง ไดแก  ไอศกรีมมันสําปะหลัง มันสําปะหลังอบกรอบ ไสขนมจากมันปะหลัง (ไสลูกชุบ เม็ดขนุน 
มันบอล) และบราวน่ีแผ นอบกรอบมันสําปะหลัง ซ่ึงผูเขาร วมอบรมใหความสนใจอย างมาก โดยจะนําความรูท่ี
ไดรับกลับไปส งเสริมชุมชนใหเกิดการต อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน 
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๓.๔.๓ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

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

 

 
 

รูปที่ ๘ ITAP ช0วยผู2ประกอบการได2อย0างไร 
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ITAP ไดรับความร วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันต างๆ เขาร วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข าย เพื่อ

ใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข าย จํานวน ๒๐ เครือข าย และมีท่ีปรึกษา

เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๙ คน การใหบริการของ ITAP 

ประกอบดวย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปbญหา

ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝzกอบรมและสัมนาวิชาการ เสาะหา

เทคโนโลยีจากในและต างประเทศ และบริการจับคู เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก  การ

สนับสนุนค าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปbญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ 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 คิดเปLนสัดส วนประมาณ ๒๐ : ๘๐ 

ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs 

อย างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๓๔๔ โครงการ คิดเปLนมูลค าโครงการ ๑๙๒.๘๐ ลานบาท และคิด

เปLนสัดส วนการลงทุนภาคเอกชนต อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส วนใหญ เปLนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

(รอยละ ๔๗) และเรื่องมาตรฐาน (รอยละ ๒๕) ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารเปLนอุตสาหกรรมท่ี ITAP ใหการสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๓๘) ลําดับถัดไปเปLนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๓) และ

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (รอยละ ๑๐) โดยพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๒๔๐ 

โครงการ มีจํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง จํานวน ๕๖ ผลิตภัณฑ� มีตัวอย างผลงานและกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) นวัตกรรมสูตรน้ําไล0ยุงชนิดไมโครแคปซูล บริษัท บาริแคร� จํากัด ไดรับการสนับสนุนจาก ITAP โดย

ร วมมือกับคณะผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย ดร.สรวง สมานหมู  นักวิจัยไบโอเทค รศ.ดร.ปล้ืมจิตต� โรจนพันธุ� 

ผูอํานวยการศูนย�วิจัยคนควาและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร�สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� และ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต�สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พัฒนานวัตกรรมสูตรนํ้าไล ยุงชนิดไมโครแคปซูล ภายใตโครงการพัฒนานวัตกรรม Polymer assisted a 

sustained and release (PASAR) ผลิตภัณฑ�ดังกล าวใชเทคโนโลยีนวัตกรรม PASAR สําหรับนํ้ามันหอมระเหย

ดวยการสรางไมโครเอนแคปซูเลช่ันท่ีเปLนอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ช วยในการกักเก็บสารสกัดท่ีสําคัญใน

นํ้ามันหอมระเหย และช วยเพิ่มความเสถียรของนํ้ามันหอมระเหยไม ใหระเหยง าย และปลดปล อยนํ้ามันหอมระเหย

ออกอย างชาๆ และเปLนระยะเวลานาน เพื่อใชพัฒนานวัตกรรมสูตรนํ้ามันหอมระเหยไล ยุงท่ีใชสารสกัดจาก

ธรรมชาติ ไดแก  ตะไครหอม ลาเวนเดอร� และยูคาลิปตัส โดยใชร วมกับเครื่องสรางไอนํ้าขนาดอนุภาคระดับนาโน 
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เพื่อไล ยุงในรัศมีวงกวาง (๑๕ ตารางฟุต) เหมาะสําหรับการใชป&องกันยุงในกิจกรรมตามที่โล งแจง ซึ่งปbจจุบันไดมี

การจําหน ายผลิตภัณฑ�ดังกล าวในทองตลาดแลว 

  

 

(๒) ต2นแบบระบบกล2องวงจรป�ดแบบพกพาสําหรับตรวจวัดการเติบโตต2นยูคาลิปตัสอัตโนมัติ 

ผูประกอบการดําเนินธุรกิจยูคาลิปตัส ตองการพัฒนาระบบกลองวงจรป�ดแบบพกพา สําหรับใส บนหมวกของ

เจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ นับจํานวน ความกวาง และความสูงของตนยูคาลิปตัส โดยอัตโนมัติ ITAP จึงสรรหา

ผูเช่ียวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีแห งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เพื่อใหคําปรึกษา และ

พัฒนาระบบใหแก ผูประกอบการ เมื่อจบโครงการผูประกอบการไดตนแบบระบบกลองวงจรป�ดแบบพกพา สําหรับ

ตรวจวัดการเติบโตของตนยูคาลิปตัสท่ีสามารถประมวลผลแบบ Real-time เก็บขอมูลความกวาง และความสูงของ

ตนไมลงในฐานขอมูลไดโดยอัตโนมัติ 
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(๓) ระบบการผลิตปาล+มน้ํามันอย0างย่ังยืนตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil) เกษตรกรไทยกําลังประสบปbญหาการส งออกจากการประกาศใชมาตรฐาน RSPO สําหรับปาล�มนํ้ามัน 

และเกษตรกรรายย อยที่ ทําสวนปาล�มนํ้ามันโดยส วนใหญ ยังขาดความรูดานการจัดการสวนปาล�มอย างมี

ประสิทธิภาพ และถูกหลักวิชาการ ประกอบกับผูเช่ียวชาญในประเทศไทยมีนอย ทําใหไทยเสียเปรียบในเรื่องการ

ส งออกปาล�มนํ้ามันอย างมาก ITAP เล็งเห็นถึงปbญหาดังกล าวจึงช วยใหเกษตรกรไทยรวมกลุ มกัน เพื่อใหเกิดการ

ถ ายทอดความรู ภายใตมาตรฐาน RSPO ซึ่งช วยใหกลุ มเขมแข็ง ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต สามารถแข งขันไดอย าง

ย่ังยืน ท่ีผ านมา ITAP ช วยใหผูประกอบการและเกษตรกรไทย จํานวน ๑๗ ราย พัฒนาระบบผลิตปาล�มนํ้ามันตาม

มาตรฐาน RSPO ซ่ึงเปLนมาตรฐานสากลท่ีไดรับการยอมรับในต างประเทศ เพื่อการผลิตนํ้ามันปาล�มอย างย่ังยืนที่

เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม ประโยชน�ที่เกิดข้ึน คือ สรางรายได ลดตนทุนการผลิต วิถีชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน บุคลากร

ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีความรูเพิ่มข้ึน และเพิ่มความน าเช่ือถือ ผูประกอบการและเกษตรกร

ไทยสามารถขายนํ้ามันปาล�มที่มีคุณภาพ ไดราคาสูงข้ึน และสามารถขยายตลาดสู การส งออกได 

                

(๔) ITAP สวทช. ร0วมกับสภาหอการค2าฯ และหน0วยงานพันธมิตร ยกระดับผู2ประกอบการผักและ

ผลไม2ไทยสู0เกษตรกรรมย่ังยืน สวทช. โดย ITAP ลงนามความร วมมือกับสภาหอการคาแห งประเทศไทย ในการ

ดําเนินโครงการ “ยกระดับผักและผลไมไทย: โอกาสสําหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู ความย่ังยืน” เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ณ สภาหอการคาแห งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อส งเสริมผูประกอบการผักและผลไมไทยให

สามารถพัฒนาศักยภาพการแข งขัน และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาการเกษตร รวมถึงเตรียมพรอมเขาสู ยุค 

“เกษตร ๔.๐” ท่ีเนนการใชเทคโนโลยีเขามาช วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศใหย่ังยืน โครงการยกระดับผัก

และผลไมไทยฯ ถือเปLนความร วมมือต อเน่ืองระหว าง ITAP สวทช. และหน วยงานพันธมิตร ไดแก  สภาหอการคา

แห งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยที่ผ านมาตลอด (๓ ป.) ไดช วยพัฒนาระบบ
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การผลิตผักและผลไมท่ีปลอดภัยใหกับผูประกอบการ ๓๕ ราย ช วยเพิ่มมูลค าการขายไม ตํ่ากว า ๓๐๐ ลานบาท ทํา

ใหผูประกอบการสามารถประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาผักและผลไม เพื่อเพิ่มความม่ันใจใหกับ

ผูบริโภคอย างต อเน่ือง โดยประเด็นมุ งเนนสําคัญของโครงการฯ คือ จะช วยสนับสนุนในดานมาตรฐาน ThaiGAP, 

GLOBAL G.A.P. (ส งออกต างประเทศ) และเกษตรอินทรีย� รวมถึงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาใช

เพื่อเตรียมความพรอมสู ยุค “เกษตร ๔.๐” เพื่อเปล่ียนการเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู การเกษตรสมัยใหม   

ที่เนนการบริหารจัดการ และใชเทคโนโลยีเขามาช วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศใหย่ังยืน 

                          

(๕) ITAP-สวทช. จับมือ ASEIC จากเกาหลีใต2พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล2อมให2 SMEs ไทย  

สวทช. โดย ITAP ร วมกับศูนย�นวัตกรรมส่ิงแวดลอมเพื่อเอสเอ็มอีแห งอาเซม (ASEM SMEs Eco-Innovation 

Center: ASEIC) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาเรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลีพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมให 

SMEs ไทย” ภายใตโครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017 ระหว าง

วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมท่ี

เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาท่ีย่ังยืนแก  SMEs ไทย โดยมีผูประกอบการ SMEs เขา

ร วมงานกว า ๘๐ คน ภายในงานสัมมนา ประกอบดวยการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมส่ิงแวดลอม (Eco-Innovation) 

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) แบรนด�สินคาสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอม (green brand) ฉลาก

ส่ิงแวดลอม (Eco-Labeling) โดยวิทยากรเกาหลี พรอมการแบ งปbนประสบการณ�จากวิทยากรไทย เพื่อให

ผูประกอบการและ SMEs ไทย ไดทราบถึงแนวทางการดําเนินงานที่เปLนไปไดเพื่อลดการใชพลังงานและลดการใช

ทรัพยากร รวมถึงลดของเสียที่เกิดในกระบวนการต างๆ ความร วมมือระหว างโปรแกรม ITAP และ ASEIC 

ดําเนินการมาเปLนป.ที่สอง โดยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความสามารถทางนวัตกรรมส่ิงแวดลอม

ใหแก ผูประกอบการในประเทศไทย ซ่ึงแนวทางการทํางานจะเนนที่ความตองการเฉพาะดานของประเทศต างๆ 

เปLนหลัก สําหรับประเทศไทยภายหลังการสัมมนาจะมีการสํารวจถึงความตองการ และแนวทางการพัฒนา
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ส่ิงแวดลอมสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยว า มีความตองการหรือสนใจในหัวขอใดเปLนพิเศษ จากน้ันทาง 

ASEIC จะดําเนินการร วมกับ ITAP เพื่อใหการสนับสนุน SMEs ตามหัวขอน้ันต อไป โดยอาจจะขยายความร วมมือ

จากรูปแบบการสัมมนา เปLนการศึกษาดูงานท่ีเกาหลี หรืออาจจะพิจารณาการใหท่ีปรึกษาของทาง ASEIC มา

ประจําท่ีประเทศไทย เพื่อช วยเหลือ SMEs ในประเทศไทย เปLนตน 

  

 

๓.๔.๔ สนับสนุนและบ0มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี 

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 การเปLนเจาของ
ธุรกิจท่ีเขมแข็งอย างมีคุณภาพและย่ังยืน เปLนรากฐานที่สําคัญต อระบบเศรษฐกิจของประเทศต อไป ณ ไตรมาสท่ี 
๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบ มเพาะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ าน
โครงการและกิจกรรมต างๆ ดังน้ี 

(๑) โครงการเถ2าแก0น2อยเทคโนโลยี (Young Technopreneur) สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี และบริษัท สามารถ คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ร วมกันจัดโครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี ซ่ึงเปLนการ
นําแนวคิดเทคโนโลยีสู ธุรกิจทําเงิน เพื่อสรางผูประกอบการเทคโนโลยีรุ นใหม  โดยการต อยอดความคิดใหกับผลงาน
ที่มีความพรอมและผลักดันสู ธุรกิจท่ีจับตองได ภายในงานไดจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พรอมประกาศผลรางวัล 
“Samart Innovation Award 2017” ในโครงการ Young Technopreneur 2017 ใหกับกลุ มเยาวชนและ
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สตาร�ทอัพที่เขาร วมการแข งขัน โดยมีผลงานส งเขาร วมประกวดกว า ๑๓๐ ผลงาน คณะกรรมการจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดร วมพิจารณาตัดสินทีมท่ีมีความคิดสรางสรรค�ดานนวัตกรรมที่มีความต าง และสรางมูลค าสอดรับกับ
แผนธุรกิจที่โดดเด นเขาถึงกลุ มเป&าหมายท่ีต้ังไว จํานวน ๓ ทีม รางวัลชนะเลิศ ไดแก  ผลงาน “เพ็ทอินชัวร�" 
ประกันภัยภัยสัตว� เ ล้ียงออนไลน� รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก  "เรือเติมอากาศ" (Smart Boat O2 
Improvement) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก  “ชาวไร ” ระบบดูแลพืชอัตโนมัติ นอกจากน้ัน สวทช. 
และบริษัทสามารถฯ ยังพาผูชนะโครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี ๒๐๑๗ ท้ัง ๓ ทีมไปศึกษาดูงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อเป�ดประสบการณ� ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว างวันท่ี ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ Pangyo 
Technovalley ซ่ึงเปLนศูนย�รวมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล งรวมผูประกอบการรายใหญ  ผูประกอบการ 
SMEs และผูประกอบการรายใหม  รวมทั้งเปLนศูนย�รวมเทคโนโลยีลํ้าสมัย และแหล งรวมศูนย�วิจัยและพัฒนาลํ้ายุค 
อีกทั้งนําผูชนะเลิศท้ัง ๓ ทีมเขาร วมงาน K-Startup Grand Challenge กิจกรรมประกวดและส งเสริมโครงการ
เทคโนโลยี ท่ีรัฐบาลเกาหลีใตจัดข้ึนโดยเป�ดรับโครงการจากหลายประเทศท่ัวโลก เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
ทางดานเทคโนโลยีของเกาหลีใตใหสามารถข้ึนมาเปLนศูนย�กลางของภูมิภาค 

  
 

(๒) โครงการเพ่ือเฟUนหาสตาร+ทอัพด2านธุรกิจโลจิสติกส+ (LogTech) สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี ร วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย� จํากัด ริเริ่มโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 เพื่อ
เฟ&นหาสตาร�ทอัพดานธุรกิจโลจิสติกส� (LogTech) เปLนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีผูสนใจส งผลงานเขาประกวด
เปLนจํานวนมาก ท้ังประเภทนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปท่ีดําเนินธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับโลจิสติกส� ผลการประกวดประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ไดแก  ทีม 360 Truck 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�) ในผลงาน 360 Truck, an online-logistics marketplace สําหรับบริษัทรถบรรทุก
ขนส งในประเทศ ที่สอง ไดแก  ทีม Smart Wheel (มหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยเกริก )  
จากผลงาน Smart Wheel แนวคิดนวัตกรรมลอรถที่ออกแบบมาเพื่อทุกสภาพพื้นผิวบนทองถนน และท่ีสาม 
ไดแก  ทีม BPT (มหาวิทยาลัยบูรพา) จากผลงาน BPT อุปกรณ�จัดเก็บและการเคล่ือนยายสินคาในคลังสินคา  
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ส วนประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ไดแก  ทีมอินเท็นติก จากผลงาน SILICA FOR LOGISTIC - Retail 
Inventory Software ที่สอง ไดแก  ทีม Jump up จากผลงาน KK Smart Bus ระบบการจัดการการเดินทางโดย
รถขนส งมวลชน และที่สาม ไดแก  ทีม HexSense จากผลงาน HexSense - Cold Chain สําหรับการจัดเก็บและ
ขนส งวัคซีนในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม โดยทั้ง ๓ ทีมจะไดรับโอกาสไปศึกษาดูงานนวัตกรรม Hyper Motion 2017 
เย่ียมชมธุรกิจโลจิสติกส� และศูนย�บ มเพาะสตาร�ทอัพ ณ สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว างวันที่ ๑๙ – ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นอกจากน้ีเพื่อวางรากฐานอนาคตของสตาร�ทอัพดานธุรกิจโลจิสติกส� บริษัทพนัส 
แอสเซมบลีย�ฯ จึงเป�ดตัวโครงการ PANUS Logistics Innovation Fund หรือกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส� ซึ่งเปLน
กองทุนประเภท Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อพิจารณาร วมลงทุนกับผูประกอบการดานโลจิสติกส� 
ปbจจุบันไดร วมทุนกับบริษัทสตาร�ทอัพดาน Logistics Intelligence (LI) ในโครงการบ มเพาะฯ แลว ๒ บริษัท 
ไดแก  บริษัท โลจิเซนส� จํากัด ประกอบธุรกิจดานฮาร�ดแวร�โลจิสติกส� (Hardware Logistics Intelligence) และ
บริษัท เครส เคอร�เนล จํากัด ประกอบธุรกิจดานซอฟต�แวร�โลจิสติกส� (Software Logistics Intelligence) 

  
 

(๓) โครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway โอกาสสร2างฝQนสตาร+ทอัพไทย ศูนย�บ มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี สวทช. ร วมกับ Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung 
University (NCTU) ประเทศไตหวัน ดําเนินโครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway เพื่อเสริมสรางองค�
ความรู ความเขมแข็งดานธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข ายเช่ือมโยง และเพิ่มโอกาสการ
ลงทุนใหกับสตาร�ทอัพไทยมากย่ิงข้ึน โดยคัดเลือกสตาร�ทอัพไทย จํานวน ๘ รายเขาร วมงาน “2017 Taiwan 
Startup Gateway Acceleration & Meet Taipei 2017 Exhibition” ณ ประเทศไตหวัน ระหว าง ๙ – ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร วมกับอีก ๕ ประเทศ ไดแก  มาเลเซีย ฮ องกง สิงคโปร� ญ่ีปุ�น และอังกฤษ นอกจากน้ี สวทช. 
ยังลงนามความร วมมือกับ Innosquare เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ Innosquare, New Taipei City 
เพื่อก อใหเกิดการสนับสนุนสตาร�ทอัพระหว างสองประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนองค�ความรู พัฒนาศักยภาพ และ
ดําเนินการใหเกิดโอกาสทางธุรกิจสู ตลาด ผ าน Soft Landing Programme และกิจกรรมต างๆ 



๖๘ | ส ว ท ช .  

  
 

(๔) สวทช. นําสตาร+ทอัพไทยเข2าร0วมงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 
2017) สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี นําผูประกอบการไทย ๑๖ บริษัท ภายใตโครงการสราง
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) เขาร วมงาน SIIF 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปLนเวทีการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ�ระดับสากล
ที่ใหญ ที่สุดในเอเชีย โดยสตาร�ทอัพไทยไดรับการยอมรับจากนานาชาติ โดดเด นท้ังในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อีกทั้งมีศักยภาพที่จะนําสู ตลาดสากล โดยผูประกอบการจาก ๑๖ บริษัท ไดรับ ๑๔ รางวัล ดังน้ี  

� เหรียญทอง (Gold Award) ๓ รางวัล ไดแก  Mobic Company Limited คีเอทแพลทฟอร�ม
โมบายแอพพลิเคช่ัน BARRICARE เครื่องไล ยุงรัศมีวงกวางจากไมโครแคปซูล (MosShield) และ 
MEGENIUS ไอยาผูใหบริการออกแบบและพัฒนา Chatbot เพื่อเช่ือมต อระบบ CRM 

� เหรียญเงิน (Silver Award) ๖ รางวัล ไดแก  IVET (THAILAND) ลู ว่ิงในนํ้าสําหรับกายภาพสัตว�
เล้ียง QUEUE Q (THAILAND) ระบบจัดการบริการเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ IMPRESS 
RICE สารสกัดจากการหมักขาวไรซ�เบอร่ีเพิ่มความกระจ างขาวใสของผิวหนา PATHUM 
INSTRUMENTS เครื่องตรวจวัดอัลตราโซนิคในการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม LAILA AVIATION 
อากาศยานไรคนขับสมรรถนะสูงเพื่อการเกษตร และ INFIN ดิจิคอยน�ระบบรับแลกเหรียญและ
ธนบัตร จากนักท องเที่ยว 

� เหรียญบรอนซ+ (Bronze Award) ๕ รางวัล ไดแก  DLIFE SYNERGY สเปรย�ป&องกันริ้วรอย ดร.
ฟ�ล�ม BERRYTECH เบอร�รี่โปรอาหารเสริมสุขภาพสารสกัดราสเบอร�ร่ี ADVATEC เซรั่มปรับความ
กระจ างของผิวจากไมโครแคปซูลของสารสกัดขาวไรซ�เบอร่ี YEAST MASTER FRAM สารสกัด
ยีสต�อาหารเสริมสําหรับสัตว� และ SMART THINK CONTROL  สมาร�ทต้ิงระบบจัดการฟาร�ม
ผ านสมาร�ทโฟน 



๖๙ | ส ว ท ช .  

  
 

(๕) สวทช. โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย (ซอฟต+แวร+พาร+ค) ติวเข2มนักวิจัยและ
ผู2ประกอบการภาคใต2เพ่ิมศักยภาพผลงานวิจัย เพื่อโอกาสทางธุรกิจสูงสุด ซอฟต�แวร�พาร�ค จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “R&D Optimization for Commercialization” ภายใตโครงการสนับสนุนเร งการเติบโตของธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม ในอุตสาหกรรมเป&าหมาย (Research Gap Fund) ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ  จังหวัด
สงขลา ระหว างวันท่ี ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แก นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� 
วิทยาศาสตร� เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ผูประกอบการภาคเอกชน บริษัท โชติวัฒน�อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด และบริษัท เพอร�เฟค รีเสิร�ช โซลูช่ัน จํากัด 
กว า ๓๐ คน รวมท้ังส้ิน ๗ กลุ มผลงานวิจัย เพื่อคนหาแนวคิดใหม ในการใชประโยชน�จากผลงานวิจัยใหเกิด
ศักยภาพและสรางผลกระทบสูงสุด รวมถึงหลักการออกแบบรูปลักษณ�สินคาใหน าสนใจตรงความตองการ
กลุ มเป&าหมายและเพิ่มมูลค าทางธุรกิจ ทั้งน้ีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล าว มีแผนที่จะดําเนินการจัดตาม
ภูมิภาคอ่ืนๆ ต อไปเพื่อเขาไปช วยสนับสนุนนักวิจัยและผูประกอบการในการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัย เพื่อโอกาส
ทางธุรกิจสูงสุด 
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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 ธันวาคม ๒๕๖๐) มีโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๕๔๕ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
จํานวน ๓๐๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๕๑๑.๙๙ ลานบาท (แบ งเปLน สวทช. ๓,๐๓๗.๗๘ ลานบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๔๗๔.๒๑ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๒๙๕.๑๗ ลานบาท ดังตารางที่ ๖ โดยจํานวนเงิน
ใหกูในส วนของ สวทช. น้ันไดมีการเบิกจ ายแลว ๒,๓๔๗.๔๕ ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินกูแลว ๑,๘๗๙.๘๔ 
ลานบาท โดยยังมีลูกหน้ีคงคาง ๓๔๕.๘๑ ลานบาท 

ตัวอย างผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ไดแก  บริษัท เอเชีย สตาร+ เทรด จํากัด ดําเนินกิจการผลิต
และจําหน ายเอนไซม�รวมจากจุลินทรีย�เพื่อเสริมอาหารสัตว� บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจาก
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูดอกเบ้ียตํ่า สวทช. จํานวน ๘.๘๔ ลานบาท ในโครงการ “การพัฒนากระบวนการ
ผลิตเอนไซม�จากจุลินทรีย�เพื่อเสริมอาหารสัตว�ตามมาตรฐานสากล” เพื่อจัดต้ังกระบวนการผลิตเอนไซม�เพนโต
ซาเนสจากเช้ือราสายพันธุ� Aspergillus sp. BCC 7178 ดวยเทคโนโลยี Solid State Fermentation ใหเปLน
ผลิตภัณฑ�เอนไซม�เสริมอาหารสัตว� โดยเอนไซม�ดังกล าวบริษัทฯ ไดรับถ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากไบโอเทค 
สวทช. รวมท้ังการจัดต้ังหองปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยาสําหรับการพัฒนาและตรวจสอบผลิตภัณฑ�ดวย ปbจจุบัน
โครงการดําเนินการเสร็จส้ิน โดยบริษัทฯ สามารถผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ�เอนไซม�จากจุลินทรีย�เพื่อเสริมอาหาร
สัตว�ไดเอง เปLนไปตามมาตรฐานระบบการผลิตอาหารสัตว�สากล GMP CODEX ท้ังน้ีในป. ๒๕๕๙ บริษัทฯ มีการ
ลงทุนในการผลิต และการจางงานเพิ่มรวม ๘.๓๓ ลานบาท และมีรายไดเพิ่มข้ึน ๘.๐๔ ลานบาท 

  



๗๑ | ส ว ท ช .  

ตารางที่ ๖ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชนใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) จําแนกตามป�งบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ป�งบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล2านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล2านบาท) 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 ่๑/๒๕๖๑ ๓ ๔๖.๔๔ ๒๓.๒๒ ๖๙.๖๖ ๑๒๕.๗๑ 

รวม ๓๐๕ ๓,๐๓๗.๗๘ ๑,๔๗๔.๒๑ ๔,๕๑๑.๙๙ ๘,๒๙๕.๑๗ 
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๓.๔.๖ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ ไตรมาสท่ี ๑ 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 เปLนผลการดําเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทป. 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 

ตารางที่ ๗ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร0วมทุน 

ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส0วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน+ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปQจจุบัน 

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

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 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 เปLนระบบของการ
รับส งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย างย่ิงสําหรับ
การคาระหว างประเทศ ซ่ึงนอกจาก
จะมีความรวดเ ร็ว ถูกตองแลว  
ยังสามารถช วยลดตนทุนได 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของรัฐที่เก่ียวของกับการคาระหว าง
ป ระ เทศ  ทํ า ให ล งทุ นน อ ยแต 

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส0วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน+ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปQจจุบัน 

สามารถใหบริการท่ีมีความสะดวก 
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. เปLนโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เปLนแห งแรก 
๒. เปLนโครงการนําร องซ่ึงจะนําไป
ประ ยุกต� สู การวิจั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่นๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT ใหบริการทางการศึกษา 
การฝzกอบรม 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 

รวม  
 

๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐ 
   

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เปLนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)  
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ตารางที่ ๘ สถานการณ+ลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร0วมทุน 

 

 (หน�วย: ล
านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร�วมทุน INET TS MICRO LT
ข
อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๐
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 ผลการดําเนินงานด2านการพัฒนากําลังคนด2านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปLนปbจจัยพื้นฐานสําคัญประการหน่ึงสําหรับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีไดอย างเต็มท่ี จําเปLนตองมีกําลังคนอย 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" เปLนศูนย�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 การพัฒนากําลังคนและเยาวชนด2านวิทยาศาสตร+ 

การสร2างและพัฒนาบัณฑิตวิจัย/นักวิจัยอาชีพ สวทช. สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีสรางความรูและ

นวัตกรรมใหกับประเทศ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเขากับการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการ

สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการทําวิจัยในการยกระดับการพัฒนาและสรางบุคลากรวิจัย ณ ไตรมาสที่ ๑ 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวนท้ังส้ิน ๗๐๕ คน (รูปท่ี ๙) ผ านโครงการ

ต างๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสรางปbญญาวิทย� 

ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีข้ันสูงแห งประเทศไทยและสถาบัน

เทคโนโลยีแห งโตเกียว (TAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) และโครงการพัฒนาศักยภาพ

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

ภาคอุตสาหกรรม ในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหความสําคัญต อการผลักดันการดําเนินงานตามประเด็นมุ งเนน 

ในบริบทของการพัฒนากําลังคนดาน ว และ ท โครงการ TGIST และ STEM จึงประชาสัมพันธ�และสนับสนุนให

นักศึกษาทุนทําหัวของานวิจัยท่ีตอบโจทย� ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การ

สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงเคมีชีวภาพและเคมีชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อ
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การเกษตรย่ังยืน 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) และบุคลากรวิจัยท่ีไม ใช พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. ท้ังในและต างประเทศ เขา

ร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติ ๑๘๑ คน เปLนนักศึกษาร วมวิจัย ๓๖ คน ผูช วยปฏิบัติงานวิจัย ๙๖ คน 

และนักวิจัยร วมวิจัย ๔๙ คน 

 

รูปที่ ๙ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษาผ0านโครงการต0างๆ 

ภายใตการสนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัย และการทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะทาง

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานต างๆ ใหกับเยาวชนที่ผ านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระยะยาว เยาวชนไดสรางสรรค�ผลงาน อาทิ 

• นายญาณภัทร นิคมรักษ+ (เยาวชน JSTP รุ0นที่ ๑๙) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ โรงเรียน

จุฬาภรณ�ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เขาร วมการประกวดแข งขันโครงงานวิทยาศาสตร�เรื่อง 

“Wireless Sensor Network for Illegal Logging and Wildfire Detection” ในงาน Seoul 

International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) โดยไดรับรางวัล Bronze prize เม่ือวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

• นางสาวกนกรัตน+ บัวเร็ว (เยาวชน JSTP รุ0นที่ ๑๓) นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับคัดเลือกใหเปLนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขาร วมกิจกรรม ASEA-

UNINET (ASEAN-European Academic University Network) Students Week 2 017  ใน

JSTP

๘๙ คน

YSTP 

๓๑ คน

TGIST

๒๕๒ คน

TAIST 

๑๖๖ คน

NUI-RC

๒๐ คน

STEM

๑๔๗ คน
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หัวขอ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว างวันท่ี ๓-๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยส งเสริมใหเยาวชนมีความรูความสามารถ และเกิดความสนใจ

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีผ านกิจกรรมวิชาการและค าย จํานวน ๑๘ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเขาร วม ๑,๓๘๑ คน 

มีตัวอย างกิจกรรม อาทิ 

• ค0ายถนนนักวิจัยรุ0นเยาว+ ป�ที่ ๔ บ0มเพาะเยาวชนสู0เส2นทางการเป|นนักวิทยาศาสตร+ในอนาคต 

สวทช. โดยงานส งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง จัดกิจกรรมค ายวิทยาศาสตร� 

“ถนนนักวิจัยรุ นเยาว� ป.ที่ ๔” ระหว างวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยไดรับความร วมมือจากสถาบันส งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ไดรับเหรียญรางวัลใน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� ประจําป. ๒๕๕๙ ที่กําลังศึกษา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ สมัครเขาร วมกิจกรรมฯ โดยมีเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 

๕๐ คนจาก ๒๙ โรงเรียนท่ัวประเทศ ท้ังจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยเยาวชนที่เขาร วมกิจกรรมฯ จะไดเป�ดโลก

วิทยาศาสตร�ผ านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เยาวชนและผูปกครองจะมีโอกาสไดเรียนรู

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีร วมกันผ านกิจกรรมบรรยายพิเศษเสนทางอาชีพในอนาคต กิจกรรม

สนุกกับฟ�สิกส� เรียนรูคณิตศาสตร�จากส่ิงรอบตัว ไดสัมผัสเทคโนโลยีผ านบอร�ดสมองกล 

KidBright และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ�กองทัพอากาศ ตลอดจนการรับฟbงบรรยาย

พิเศษจากนักวิทยาศาสตร� นักคณิตศาสตร� และนักคอมพิวเตอร� เปLนตน เพื่อใหเยาวชนไดฝzกฝน 

เรียนรู และทําวิจัยภายใตการดูแลอย างใกลชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร�ช้ันนําของไทย 

เพื่อบ มเพาะเยาวชนดังกล าวสู เสนทางการเปLนนักวิทยาศาสตร�ต อไปในอนาคต 
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นอกจากน้ี สวทช. ยังตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและกําลังคนดานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี ควบคู ไปกับการวิจัยและพัฒนา โดยเนนส งเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฝzกฝน 

กระตุนใหมีความสนใจ ความรูความเขาใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ผ าน

กิจกรรมในรูปแบบต างๆ ไม ว าจะเปLนการบรรยายพิเศษ การฝzกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ 

และการจัดประกวดแข งขันดาน วทน. โดยมีตัวอย างผลงาน เช น 

(๑) สวทช. จัดงานปฐมนิเทศฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร+ (JENESYS 2017) เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๘ 

คน จากทั่วประเทศไดรับคัดเลือกเขาร วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระหว างประเทศญี่ปุ�นและประเทศอาเซียน 

( Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ร ะห ว า ง วั น ท่ี  ๓๐  ตุ ล า คม  -  ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ�น เพื่อเสริมสรางประสบการณ�ดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พรอมแลกเปล่ียนเรียนรู วัฒนธรรมระหว างไทยและญ่ีปุ�น โครงการ JENESYS 

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ�น ท่ีประสงค�จะใหเกิดการแลกเปล่ียนเยาวชนระหว างประเทศญ่ีปุ�น 

ประเทศในกลุ มอาเซียน และกลุ มโอเชียเนีย เพื่อกระชับความสัมพันธ�ระหว างประเทศและส งเสริมการสรางความ

เขาใจในงานดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ�นในภาพกวางข้ึน เยาวชนท่ีเขาร วมโครงการฯ จะได

ทัศนศึกษาเรียนรูตามสถานท่ีต างๆ ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศญ่ีปุ�น ซ่ึงไม ใช แค พาไปเที่ยวชม

เท าน้ันแต จะสอดแทรกและกระตุนใหเยาวชนไดคิดว าทําไมญี่ปุ�นถึงคิดเทคโนโลยีน้ันข้ึนมา นับเปLนการเสริมสราง

ประสบการณ�ดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย และความสัมพันธ�อันดีระหว างประเทศไทยและ

ญ่ีปุ�น ตลอดจนเกิดเปLนแรงบันดาลใจใหศึกษาในสายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีต อไปไดดวย 
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(๒) สวทช. จัดเทศกาลภาพยนตร+วิทยาศาสตร+เพ่ือการเรียนรู2 คร้ังที่ ๑๓ (Science Film Festival - 

SFF 2017) ร วมกับสถาบันเกอเธ  ประเทศไทย และเครือข ายพันธมิตร โดย สวทช. ร วมเปLนหน่ึงในศูนย�จัดฉาย

ภาพยนตร�ทางวิทยาศาสตร� พรอมจัดกิจกรรม Science Show ประกอบภาพยนตร� สําหรับกลุ มนักเรียน และ

บุคคลทั่วไป ระหว างวันท่ี ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัด

ปทุมธานี เพื่อกระตุนและส งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร�ใหครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเกิด

ความคุนเคยและไดเรียนรูวิทยาศาสตร�มากข้ึน โดยมีภาพยนต�สารคดีวิทยาศาสตร� จํานวน ๑๒ เรื่อง จาก ๕ 

ประเทศ (ญี่ปุ�น สวิตเซอร�แลนด� สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฮังการี) อาทิ โดรนสํารวจกรีนแลนด� (Drone in 

Greenland) เทคโนโลยีจากแมลง (Bug Technology) และสัตว�ใตพิภพแห งบูดาเปสต� (Budapest Inferno) เปLน

ตน ซึ่งจัดฉายท้ังส้ิน จํานวน ๓๓ รอบ มีผูเขาร วมชมภาพยนต�และร วมกิจกรรมทั้งส้ิน จํานวน ๔,๙๓๐ คน (เพิ่มข้ึน

จากป.ก อนรอยละ ๔๓.๘๖) โดยผูเขาชมภาพยนตร�และเขาร วมกิจกรรมส วนใหญ เปLนนักเรียนต้ังแต ระดับอนุบาล

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (จํานวน ๑๔ แห ง) ภาพรวมในการจัดงานมีความน าพอใจอย างย่ิง เพราะมีโรงเรียน

ใหม ๆ ท่ีเพิ่งมาเขาร วมกิจกรรมเปLนครั้งแรกเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังเด็กและครูมีความประทับใจกับภาพยนตร�และ

กิจกรรมที่จัดประกอบการฉายเปLนอย างมาก 

  

 

กิจกรรมสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส งเสริม

นักวิทยาศาสตร�รุ นใหม ของไทยใหกาวสู เวทีวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีระดับสากล 

• โครงการการคัดเลือกผู2แทนเข2าร0วมการประชุมผู2ได2รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําป� 

๒๕๖๑ สวทช. ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง

มีพระประสงค�ใหนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร�ของไทยไดมีโอกาสเขาร วมกิจกรรม
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การประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเป�ดโลกทัศน�ทางวิชาการ มีโอกาสเรียนรู

ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ จากประสบการณ�จริงของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร�ผูเคย

ไดรับรางวัลโนเบลในอดีต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ไดประกาศรับสมัครและคัดเลือก

นิสิต นักศึกษา อาจารย� นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร�รุ นใหม  ในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย� 

เพื่อเปLนตัวแทนประเทศไทย เขาร วมกิจกรรมดังกล าว ณ เมืองลินเดา สหพันธ�สาธารณรัฐ

เยอรมนี ระหว างวันท่ี ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังน้ีหลังจาก สวทช. และผูแทนสมาชิกมูลนิธิผู

ไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ไดคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันตนแลว จะนําความ

ข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

คัดเลือกในข้ันตอนสุดทายต อไป โดยตัวแทนประเทศที่ไดรับคัดเลือก จํานวน ๖ คน ไดแก   

ดร.ธมธน ไชยลังการณ� (นักวิจัยไบโอเทค) ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช (นักวิจัยนาโนเทค) ดร.จีราพร 

ลีลาวัฒนชัย (นักวิจัยนาโนเทค) ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก Genome 

Institute of Singapore) นางสาวศุภิสรา ถ่ินธารา (นักศึกษาคณะแพทยศาสตร� Vanderbilt 

University, USA) และนายนิพิฐ เจริญงาม (นักศึกษาคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจําป� ๒๕๖๑ สวทช. ไดรับสนอง

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระประสงค�ให

นักวิทยาศาสตร�รุ นใหม ของไทย ไดมีโอกาสเขาร วมกิจกรรมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร�รุ น

เยาว� เพื่อใหไดรับแรงบันดาลใจ เป�ดโลกทัศน�ทางวิชาการ และไดมีโอกาสเรียนรูความกาวหนา

ทางวิทยาการใหม ๆ จากประสบการณ�จริงของนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร�ท่ีมีผลงานในระดับสากล 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ไดประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย� 

นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร�รุ นใหม  ในสาขาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� สรีรวิทยาหรือการแพทย� 

วิทยาการคอมพิวเตอร� และวิศวกรรมศาสตร� เพื่อเปLนตัวแทนประเทศไทย เขาร วมการประชุม

ดังกล าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร� ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๖ มกราคม 

๒๕๖๑ ท้ังน้ีหลังจาก สวทช. ไดคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันตนแลว จึงนําความข้ึน

กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

คัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย โดยตัวแทนประเทศไทย จํานวน ๕ คน ไดแก  ดร.ณัฏฐ� ลีละวัฒน� 

(อาจารย�คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) ดร.ป�ติรัตน� พลพบู (อาจารย�คณะ

วิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) ดร.วรมย�ญลิน ทิพย�มณี (อาจารย�



๘๑ | ส ว ท ช .  

คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�) ดร.บุญทวี เลิศปbญญาพรชัย (นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) และนสพ.สุทัศน� แสงชูวงศ� (นิสิต

ปริญญาเอก หลักสูตรร วมระหว างคณะแพทยศาสตร�หลักสูตรวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมวัสดุ 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและ University of Liverpool, UK) 

• โครงการนักศึกษาภาคฤดูร2อนเดซี (DESY Summer Student Programme) ประจําป� 

๒๕๖๑ สวทช. ร วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) ไดรับสนองพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาท่ีมีศักยภาพ

เปLนตัวแทนประเทศไทย เขาร วมปฏิบัติการวิจัยภาคฤดูรอน ณ เมืองแฮมบวร�ก หรือเมืองซอยเธย� 

สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หลังจากได

คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันตน จากน้ันนําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย โดย

ตัวแทนประเทศไทยท่ีไดรับคัดเลือก จํานวน ๔ คน ไดแก  นายณัฐจักษ� พลเสน (นิสิตปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) นายภราดา ปรางค�ชัยกุล (นักศึกษาปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) นายธนกฤต มามี (นักศึกษาปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) และนายแบรนด�ดอน กานต� แคนทะเลย� (นิสิตปริญญาโท 

คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�) 

• โครงการนักศึกษาและครูสอนฟ�สิกส+ภาคฤดูร2อนเซิร+น ประจําป� ๒๕๖๑ สวทช. ร วมกับ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระราชประสงค�ใหนักศึกษาและครูฟ�สิกส�ระดับ

มัธยมศึกษาจากประเทศไทยเขาร วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ 

CERN Physics High School Teacher Programme ซึ่งจะจัดในช วงภาคฤดูรอนของทุกป. เพื่อ

พัฒนาความรู และเป�ดโอกาสใหนักศึกษาและครูไทย ไดเขาร วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู 

และนักฟ�สิกส�ที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลก ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ ไดดําเนินการประกาศรับสมัครและ

คัดเลือกนักศึกษา/ครูดานฟ�สิกส� เพื่อเขาร วมโปรแกรมภาคฤดูรอน ณ เซิร�น กรุงเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส โดยมีการคัดเลือกรายช่ือผูแทนในเบ้ืองตน แลวนําความข้ึนกราบบังคมทูล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในข้ัน

สุดทาย ตัวแทนประเทศไทยที่ไดรับคัดเลือก จํานวน ๖ คน ไดแก  นายสรวิชญ� ใหม ชุ ม (นักศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) นายวรินท� แพททริค แม็คเบลน (นักศึกษา
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล) นายจิรพนธ� เย็นพระพาย (นิสิตปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) นายนรงฤทธ์ิ สมใจอุไรกุล (นิสิตปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย) นายณัฐวินทร� โช (ครูสอนฟ�สิกส� โรงเรียน

กําเนิดวิทย� จังหวัดระยอง) และนางศรุตยา ลุนสะแกวงษ� (ครูสอนฟ�สิกส� โรงเรียนตราดตระการ

คุณ จังหวัดตราด) 

๓.๕.๒ การส0งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู2ประกอบการด2าน วทน. 

สวทช. ส งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก  นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝzกอบรมเปLนเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทั้งผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝzกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต อ

ความตองการ และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเช่ือมโยงนักวิจัยจากศูนย�แห งชาติเขามาเปLน

วิทยากร สรางสมดุลระหว างหลักสูตรวิชาการและดานการผลิต นอกจากน้ี สวทช. ยังพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรมผ านการดําเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศ

ไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) และ “สถาบันวิทยาการ สวทช.” หรือ NSTDA Academy (NSA) 

ที่ใหบริการฝzกอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน วทน. ของ

บุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา 

และการใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ านกลไกการเช่ือมโยงส งต องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง

หน วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ณ ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ มีกําลังคนดาน 

วทน. ที่ไดรับการบ มเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ 

ผ านกลไกการฝzกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๔,๑๖๙ คน ผ านหลักสูตรต างๆ จํานวน ๑๑๑ ครั้ง อาทิ 

(๑) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝgกอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ+ 

(Life Cycle Assessment: LCA)” เม่ือวันที่ ๑๘–๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรดังกล าวมุ งเนนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� (LCA) 

และการนําหลักการไปใชเปLนเครื่องมือในการวิเคราะห�ผลกระทบต อส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ�และบริการตามหลัก

มาตรฐาน ISO 14040s โดยใชหลักคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสําคัญดานส่ิงแวดลอม 

และหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต อส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ�และบริการ และสราง

โอกาสทางการแข งขันดวยผลิตภัณฑ�และบริการท่ีเปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม การฝzกอบรมดังกล าวมีท้ังภาคทฤษฏีและ
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ฝzกปฏิบัติอย างเขมขน โดยมีผูเขาร วมอบรมจากหน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จํานวนท้ังส้ิน 

๓๙ คน จาก ๒๗ หน วยงาน 

           

(๒) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝgกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร+บอนฟุตพรินต+ของผลิตภัณฑ+ 

(Carbon Footprint of Products: CFP)” ระหว างวันท่ี ๘–๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค 

กรุงเทพมหานคร หลักสูตรดังกล าวไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองค�กรบริหารจัดการก¥าซเรือนกระจก (อบก.) เปLน

หลักสูตรท่ีสรางความรูความเขาใจทั้งภาคทฤษฎีและฝzกปฏิบัติอย างเขมขนในการคํานวณปริมาณการปล อยแก¥ส

เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� (Carbon Footprint of Product) ตามแนวทางการประเมินคาร�บอน

ฟุตพรินต�ของผลิตภัณฑ�ของประเทศไทย เพื่อใชเปLนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตใหลดการใช

พลังงาน และลดการปล อยแก¥สเรือนกระจก ซึ่งนําไปสู การแสดงเจตนารมณ�ในการรับผิดชอบต อสังคมและสราง

ภาพลักษณ�ที่ดีใหแก บริษัท ในการลดผลกระทบต อส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ�และบริการ การฝzกอบรมดังกล าว ซึ่ง

ในการอบรมครั้งน้ีมีผูเขาร วมอบรมจากหน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จํานวนทั้งส้ิน ๓๐ คน 

จาก ๑๙ หน วยงาน 
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(๓) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝgกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟUา

จากพลังงานแสงอาทิตย+อย0างครบวงจร รุ0นที่ ๓ (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM3)“ 

เมื่อวันท่ี ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมอร�เคียว กรุงเทพ สยาม กรุงเทพมหานคร หลักสูตรดังกล าว

เปLนความร วมมือระหว างสถาบันวิทยาการ สวทช. และหองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย� เนคเทค 

สวทช. เพื่อส งเสริมการพัฒนาความรูและทักษะดานการดูแลและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ&าจากพลังงาน

แสงอาทิตย�อย างถูกตองและครบวงจร (ท้ังแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผูเขาร วมอบรมจะไดรับ

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการผลิตไฟฟ&าจากพลังงานแสงอาทิตย� ไดอัพเดทขอกําหนดในการเช่ือมต อและการ

ตรวจสอบใหม ๆ ปbญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอควรระวังต างๆ รวมทั้งไดฝzกปฏิบัติการตรวจสอบและ

บํารุงรักษาระบบ Solar Cell อย างเขมขน เพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดจริง รวมทั้งศึกษาดูงาน Solar Farm ดาน

การดูแลและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ&าจากพลังงานแสงอาทิตย�ของบริษัท Blue Solar จํากัด จังหวัดปทุมธานี 

ทั้งน้ีมีผูเขาร วมอบรม จํานวน ๒๙ คน จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(๔) เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย จัดฝgกอบรมหลักสูตร "Internet of Things (IoT) for 

Business" เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT ท่ีเปLนเทคโนโลยีที่กาวเขามาอย างรวดเร็วในปbจจุบัน ต้ังแต เริ่มตนจนสามารถนํา

เทคโนโลยีดังกล าวไปประยุกต�ใชกับงานและธุรกิจของตนเองได ผูเขารับการอบรมจะเขาใจถึงเทคโนโลยี IoT ที่จะ

นํามาใชในการทํางานและใชในหน วยงาน สามารถสรางแอปพลิเคชันที่ใชติดต อส่ือสารระหว างซอฟต�แวร�และ

ฮาร�ดแวร� รวมท้ังเขาใจถึง trend ของ IoT และเขาใจถึงการทํางานร วมกันของ IoT, Cloud Computing และ Big 

Data โดยมีผูเขาร วมอบรมจากหน วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน ๑๐ คน จาก ๖ หน วยงาน 

(๕) เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย จัดฝgกอบรมหลักสูตร "Fundamental Data Science 

for Data Scientist" เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค จังหวัดนนทบุรี หลักสูตร

ดังกล าวออกแบบมาเพื่อใหความรูทางดาน Data Science  และประโยชน�ของ Data Science ในการนําไปใชให

เกิดประโยชน�กับองค�กร ทั้งทางดานกลยุทธ�องค�กรและการบริหารงาน ผูเขารับการอบรมจะเขาใจถึงหลักการและ

เทคนิคของงาน Data Science และสามารถนําเอาหลักการของ Data Science ไปใชในการจัดองค�กร รวมท้ัง

จัดระบบฐานขอมูลขององค�กร โดยมีภาคเอกชนสนใจเขาร วมอบรม จํานวน ๑๕ คน จาก ๘ บริษัท 
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๓.๖ ผลการดําเนินงานด2านการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐานด2าน วทน. 

สวทช. มีพันธกิจในการส งเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. เพื่อเปLนรากฐานในการพัฒนาขีด

ความสามารถดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอย างมั่นคง ไดแก  โครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพ บริการวิเคราะห� 

ทดสอบ สอบเทียบระดับมาตรฐานสากล บริการขอมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา วทน. 

๓.๖.๑ การบริการพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร+ 

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

ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ใหบริการพื้นท่ีเช าเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จํานวน ๘๕ ราย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ซ) พื้นท่ีรวม ๓๘,๖๐๙.๘๑ ตาราง
เมตร หรือคิดเปLนรอยละ ๗๐ ของการใชประโยชน�พื้นที่ใหเช า และบริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝzกอบรม และ
สัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๕๗ ราย พื้นที่รวม ๗,๕๒๐.๑๔ ตารางเมตร หรือคิดเปLน
รอยละ ๙๕ ของการใชประโยชน�พื้นท่ีใหเช า โดยมีจํานวนผูเช ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน และสาขา
เทคโนโลยีแสดงดังรูปที่ ๑๐ และ ๑๑  

 
รูปที่ ๑๐ จํานวนผู2เช0ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน 
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รูปที่ ๑๑ จํานวนผู2เช0ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

 

๓.๖.๒ การบริการวิชาการและทดสอบ 

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

ณ ไตรมาสที่ ๑ ในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๙,๔๒๖ 

รายการ ซึ่งการใหบริการดังกล าวเปLนประโยชน�ต อการทํางานวิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรม

ต างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อ

อนาคต อุตสาหกรรมการแพทย� และอุตสาหกรรมระบบรางและโลจิสติกส� เปLนตน และใหบริการฐานขอมูล 

สารสนเทศ และองค�ความรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา ๕๙,๐๗๕ 
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รายการ จากการใหบริการดาวน�โหลดผลงานตีพิมพ�ผ านฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี อาทิ 

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

โดยมีตัวอย างบริการวิเคราะห�ทดสอบ เช น 

• ศูนย+ทดสอบผลิตภัณฑ+เคร่ืองใช2ในบ2านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center: CTEC) ใหบริการวิเคราะห�ทดสอบผลิตภัณฑ�ประเภท
เครื่องใชบนโต¥ะอาหาร (Tableware) กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) เครื่องสุขภัณฑ� (Sanitary 
ware) คอนกรีตบล็อก (Concrete Blocks) เปLนตน โดยทดสอบตามมาตรฐานสากล หรือมีมาตรฐาน
เทียบเท ากับการทดสอบโดยหองปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON (หรือ CERAM) ประเทศอังกฤษ 
CTEC มีการทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ กระเบ้ืองเซรามิก และ มอก. ๗๙๒-
๒๕๕๔ สุขภัณฑ�เซรามิก รวมท้ังไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 และ TIS 18001 
โดยมีกลุ มเป&าหมาย คือ กลุ มอุตสาหกรรมเซรามิก ผูผลิต ผูนําเขา ผูส งออก และตัวแทนจําหน าย ท่ี
ตองการพัฒนาหรือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ� CTEC ยังมีบริการทดสอบผลิตภัณฑ�ทางเคมี
วิเคราะห� (Chemical Testing) หาโลหะหนักในผลิตภัณฑ� ของเล น ของใชสําหรับเด็ก สารปนเป��อน
ในนํ้า และสารตองหามในอุปกรณ�เครื่องใชไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� ตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานในประเทศ นอกจากน้ีในป.งบประมาณ ๒๕๖๑ CTEC ไดเพิ่มการทดสอบตามมาตรฐาน
บังคับ มอก. ในผลิตภัณฑ�ก¥อกนํ้าและฝbกบัวอาบนํ้า เพื่อเปLนการขยายขอบเขตการใหบริการวิเคราะห�
ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรมใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึนดวย 
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๓.๗ ผลการดําเนินงานด2านอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ 

การวิจัยและนวัตกรรมเปLนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน Thailand 4.0 รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการ

จัดต้ัง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of 

Innovation (EECi) โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ดําเนินการพัฒนา EECi ใหเปLน 

Innovation Ecosystem ช้ันนําของอาเซียน ที่ซ่ึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนําไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจ และความ

กินดีอยู ดีของประชาคมอย างย่ังยืน สวทช. จึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหพัฒนา EECi ใหมี

ระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ� เปLนพื้นที่เศรษฐกิจใหม ท่ีมีความเขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการ

วิเคราะห�ทดสอบท่ีเก่ียวของเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก 

บทบาทสําคัญหน่ึงของ สวทช. คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในพื้นที่เขตนวัตกรรมแห งน้ี เพื่อสรางใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ�ไปสู การเปLนพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ใหม ที่มีความเขมขนของงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม ประกอบไปดวยหองปฏิบัติการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

สนามทดลอง (Test Bed) แหล งรวมโรงงานตนแบบและโรงงานสาธิต เครื่องมือและกระบวนการเพื่อการทดสอบ

เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม การผลิตสินคาเพื่อทดสอบตลาด รวมถึงการใหบริการวิเคราะห�ทดสอบของศูนย�

วิเคราะห�ทดสอบช้ันนํา รวมถึง EECi จะมีบทบาทเปLนศูนย�กลางการพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN 

Innovation Hub) โดยมุ งพัฒนา ๖ อุตสาหกรรมเป&าหมายของประเทศ ไดแก  แบตเตอรี่และยานยนต�สมัยใหม  

ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีชีวภาพ เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ 

เครื่องมือแพทย� และการบินและอวกาศ ดําเนินการผ าน ๓ เมืองนวัตกรรมมุ งเนนของ EECi คือ (๑) ARIPOLIS: 

ศูนย�กลางการวิจัยและนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และระบบอัจฉริยะ (๒) BIOPOLIS: ศูนย�กลางการ

วิจัยและนวัตกรรมดานชีววิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง ARIPOLIS และ BIOPOLIS จะต้ังอยู ท่ีวังจันทร�

วัลเลย� จังหวัดระยอง และ (๓) SPACE KRENOVAPOLIS: ศูนย�กลางและฐานในการรังสรรค�นวัตกรรมจาก

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปLนพื้นท่ีของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ต้ังอยู ที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ป.ที่ผ านมา สวทช. ดําเนินการศึกษาและจัดทํา “รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility) ของการ

จัดทําเขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” และลงพื้นที่รับฟbงความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่ และ

ดําเนินการศึกษาและจัดทํา “แผนแม บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi 

Master Plan)” แลวเสร็จ เพื่อเปLนการเตรียมกรอบการพัฒนาและเปLนการวางแผนยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ในการ

ดําเนินการแบบบูรณาการ ท่ีจะช วยใหผูมีส วนเก่ียวของทุกภาคส วน สามารถใชเปLนแนวทางในการวางแผน
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ดําเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรอย างมีทิศทางสอดคลองกัน ปbจจุบันโครงการ EECi ไดมีการลงนามร วมกันแลว

ท้ังส้ิน ๖๓ หน วยงานเพื่อร วมกันพัฒนา EECi (รูปท่ี ๑๒) โดยเปLนพันธมิตรต างประเทศ ๖ หน วยงาน มหาวิทยาลัย 

๒๕ หน วยงาน ภาครัฐ ๑๑ หน วยงาน และภาคเอกชน ๒๑ หน วยงาน ทั้งน้ี สวทช. มีแผนการพัฒนาโครงการ EECi 

ในป. ๒๕๖๑ อาทิ การออกแบบอาคาร การใชศักยภาพของโปรแกรม ITAP ลงพื้นท่ีทํางานร วมกับ SMEs ในพื้นที่ 

นอกจากน้ียังนํางานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรของ สท. ลงพื้นที่ ๕๐ ชุมชน ลงพื้นที่ทํางานในรูปแบบ area 

base สํารวจพื้นท่ีและนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีลงไปจัดกลุ ม พรอมทั้งเช่ือมโยงกับเกษตรกรรุ นใหม  และ

พยายามผลักดันพื้นที่ในระยะยาวต อไป 

 

รูปที่ ๑๒: พันธมิตร EECi 

ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. พัฒนา EECi ผ านการดําเนินงานใน ๖ ดาน ดังน้ี (๑) ดาน

การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการ EECi โดยกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ EECi-Agenda Based ของ 

สวทช . / วท .  ประ จําป. งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๒ ท่ี เปLนการ บู รณาการร วม กับหน ว ยงานภาย ใต

กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ โดยมีขอเสนอโครงการในส วน สวทช. ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณรวม 

๑,๔๒๘.๑๓ ลานบาท ขอเสนอโครงการภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ประกอบดวย ๖ หน วยงาน 

งบประมาณรวม ๑,๗๗๘.๐๘ ลานบาท (๒) ดานการจัดเตรียมกําลังคนเพื่อปฏิบัติงานท่ี EECi ในระยะส้ันและระยะ

ยาว โดยศึกษาความตองการจากแผนงานของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS อยู ระหว างการศึกษาขอมูลของอัตรา



๙๐ | ส ว ท ช .  

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พรอมกันน้ีไดประชาสัมพันธ�แนวทางการจัดสรรทุนใหกับนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

(Postdoc) อาจารย�/นักวิจัยแลกเปล่ียน และผูช วยปฏิบัติงานวิจัยในการทําวิจัยร วมกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

รวมท้ังการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษา (อาชีวะ ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในพื้นท่ี EECi ในโครงการ 

TGIST/STEM workforce และทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ไปท่ีมหาวิทยาลัยท่ีต้ังในพื้นท่ี EEC 

ไดแก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต

ศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

ศูนย�พัทยา ในสาขาท่ีมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเป&าหมายของ EECi จํานวน ๕๐ ทุน (๓) ดานการพัฒนาผัง

แม บทและออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A ปbจจุบันไดจัดทําสัญญาจาง บริษัท ดีไซน� ดีเวลลอป จํากัด เพื่อ

ออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A พรอมท้ังไดแบบร างข้ันพัฒนา และงบประมาณก อสรางเบื้องตน เพื่อ

นําไปใชในการของบประมาณก อสรางของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) ดานการพัฒนาแผนท่ีนําทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) โดยอยู ระหว างจัดทํา Term of Reference (TOR) เพื่อ

จัดหาที่ปรึกษาในการจัดทํา Industrial Technology Roadmap for EECi ในหัวขออุตสาหกรรมเวชสําอาง 

(cosmeceuticals) นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม  อุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ และเทคโนโลยี Automation 

Robotic Intelligent System ส วนอุตสาหกรรม Bio-based materials น้ันอยู ระหว างจัดทําขอเสนอโครงการ 

ซึ่งจะดําเนินงานโดยบุคลากรภายใน สวทช. (๕) ดานการถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู ชุมชน

ในพื้นที่ภาคตะวันออก (๕๐ ชุมชน) ไดจัดประชุมหารือแนวทางการทํางานในพื้นที่ EECi ร วมกับหน วยงานและ

สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน จํานวน ๕ ครั้ง เพื่อหาโจทย�ท่ีจะดําเนินงานในพื้นท่ี และคัดเลือกชุมชนท่ีมีศักยภาพ

พรอมรับการถ ายทอดเทคโนโลยีในป. ๒๕๖๑ ประมาณ ๕๐ ชุมชน เช น ชุมชนกลุ มเกษตรกรผูปลูกทุเรียน  

ตําบลวังจันทร� อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง (๑๐ ชุมชน) ชุมชนศูนย�การเรียนรูเกษตรชุมชนหนองยาว อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (๑๕ ชุมชน) ชุมชนอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา (๖ ชุมชน) ชุมชนศูนย�

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (๕ ชุมชน) ชุมชนอําเภอแก ง

หางแมว จังหวัดจันทบุรี (๔ ชุมชน) และชุมชนอําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี (๑๐ ชุมชน) เปLนตน พรอมท้ัง

คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและพรอมถ ายทอดในป. ๒๕๖๑ ไดแก  เทคโนโลยีดานการผลิตพืช 

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ� เทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้า เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต เทคโนโลยีดานสัตว� 

อุปกรณ�เครื่องจักรท่ีนําไปช วยภาคการเกษตร และการจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ� และ (๖) ดานการยกระดับ

ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ (๑๐๐ ราย) ไดจัดกิจกรรมหารือ

ความร วมมือเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการฐานชีวภาพกับสถาบันการศึกษาใน

ทอง ถ่ิน จํานวน ๔ แห ง  ไดแก  มหาวิทยา ลัยบูรพา มหาวิทยา ลัย เทคโนโล ยีราชมงคลตะวันออก 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขต

ระยอง รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจฐานชีวภาพในพื้นท่ี โดยมีผูประกอบการไดรับการพัฒนาเทคโนโลยี

เชิงลึก จํานวน ๖ ราย 

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สวทช. และ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) ความร วมมือ “การพัฒนาวังจันทร�วัลเลย�เปLนฐาน

ที่ต้ังสําคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อร วมกันวางแผน พัฒนา และ

บริหาร EECi วังจันทร�วัลเลย� อย างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและใชประโยชน�ที่ดินวังจันทร�วัลเลย�ตามผังแม บท

ที่ดิน แบ งออกเปLนสองส วน คือ พื้นท่ีเฟส ๑ จํานวน ๗๖๐ ไร  ซ่ึง สวทช. จะใชเพื่อดําเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม หรือกิจกรรมที่เก่ียวเน่ือง ๓๕๐ ไร  โดย ปตท. จะให สวทช. เช าใชประโยชน�ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

สําหรับพื้นท่ีส วนท่ีเหลือ ปตท. จะพัฒนาเปLนพื้นที่กลุ มพาณิชยกรรม พื้นท่ีสาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว

ส วนกลาง เพื่อรองรับการใชชีวิตของบุคลากรและครอบครัว นอกจากน้ียังมีพื้นท่ีเฟส ๒ สําหรับการพัฒนาใน

อนาคตอีกประมาณ ๑,๒๐๐ ไร  และ ปตท. จะร วมลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต างๆ บนพื้นที่แห งน้ี เพื่อ

ร วมกับ สวทช. ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเปLนไปตามเป&าหมาย ท้ังน้ีภายใน EECi จะมีการจัดสรรพื้นที่ให

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน วยงานวิจัยภาครัฐ เขามาเช าในระยะยาว เพื่อดําเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรม และการผลิตตนแบบผลิตภัณฑ� ท้ังในรูปแบบการลงทุนเองและร วมลงทุน โดย สวทช. จะใช

ประสบการณ�และความเขมแข็งของการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย หรือ Thailand Science Park ท่ี

มีบริษัทเขามาทําวิจัยพัฒนาในพื้นท่ีกว า ๙๐ ราย โดยร วมกับ ปตท. ท่ีมีความเขมแข็ง และมีฐานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ  ตลอดจนมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี เพื่อทําให EECi ใหเปLนตัวขับเคล่ือนสําคัญที่จะสราง Innovation Hub 

ของประเทศต อไป 
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๔. ผลการดําเนินงานด2านทรัพยากร 

๔.๑ ผลการใช2จ0ายงบประมาณ (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

สวทช. ไดรับอนุมัติแผนรายจ ายประจําป. ๒๕๖๑ จาก กวทช. จํานวน ๗,๒๐๒ ลานบาท โดยเปLนงบบุคลากร 
๒,๒๒๙ ลานบาท งบดําเนินงาน ๔,๔๖๓ ลานบาท งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐ ลานบาท และ
ไดรับอนุมัติแผนรายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒ ลานบาท รายจ ายลงทุนในบริษัทร วมทุน หน วยบริการ และเงินกู
ดอกเบี้ยตํ่า ๒๕๐ ลานบาท รวมท้ังแผนรายจ ายเงินเพิ่มพิเศษป. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙๑ ลานบาท รวมทั้งส้ิน ๘,๒๒๕ 
ลานบาท 

ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลการใชจ ายงบบุคลากร ๕๑๕.๕๘ ลานบาท คิดเปLน 
รอยละ ๒๓.๑๓ ของแผน มีผลการใชจ ายงบดําเนินงาน ๑,๓๕๙.๓๕ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๓๐.๔๖ ของแผน และมี
ผลการใชจ ายงบก อสราง ๓๖๖.๔๑ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๗๑.๘๔ ของแผน โดยรวม สวทช. มีผลการใชจ าย
งบประมาณ ๒,๒๔๑.๓๔ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๓๑.๑๒ ของแผนรายจ าย ๗,๒๐๒ ลานบาท ดังตารางท่ี ๙ 

 

ตารางที่ ๙ การใช2จ0ายงบประมาณตามแผนรายจ0ายงบประมาณ (หน0วย: ล2านบาท) 

รายการ 
แผนการใช2จ0าย
งบประมาณ  

ผลการใช2จ0ายงบประมาณ ผลการใช2จ0าย 
งปม. เทียบแผน 

(%) 
จ0ายจริง ผูกพัน รวม 

งบบุคลากร ๔,๔๖๓.๐๐ ๖๑๑.๑๒ ๗๔๘.๒๓ ๑,๓๕๙.๓๕ ๓๐.๔๖ 

งบดําเนินงาน ๒,๒๒๙.๐๐ ๕๑๕.๕๘ - ๕๑๕.๕๘ ๒๓.๑๓ 

งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐.๐๐ ๑๗๕.๕๙ ๑๙๐.๘๒ ๓๖๖.๔๑ ๗๑.๘๔ 

รวม ๗,๒๐๒.๐๐ ๑,๓๐๒.๒๙ ๙๓๙.๐๕ ๒,๒๔๑.๓๔ ๓๑.๑๒ 

รายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒.๐๐ - - - - 

รายจ ายลงทุนฯ* ๒๕๐.๐๐ ๒๐.๙๕ - ๒๐.๙๕ ๘.๓๘ 

รายจ ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒๙๑.๐๐ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๘,๒๒๕.๐๐ ๑,๓๒๓.๒๔ ๙๓๙.๐๕ ๒,๒๖๒.๒๙ ๒๗.๕๑ 

 
หมายเหตุ: * เงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๒๐.๙๕ ลานบาท 
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๔.๒ ผลการหารายได2จากการดําเนินงาน 

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

การดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ สวทช. มีรายไดท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช. ๒๙๒.๘๒ ลานบาท 
คิดเปLนรอยละ ๑๖.๗๓ ของแผน โดยรายไดส วนใหญ มาจากบริการเทคนิค/วิชาการ ซ่ึงคิดเปLนรอยละ ๓.๕๔ ของ
รายไดจากความสามารถ และเงินสนับสนุนการการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงคิดเปLนรอยละ ๓.๒๙ ของรายไดจากความสามารถ 

 

ตารางที่ ๑๐ รายได2แยกตามประเภท 

รายได2แยกตามประเภท 
จํานวนเงิน (ล2านบาท) ผลรายได2

เทียบแผน 
(%) แผน ผล 

รายไดจาก
ความสามารถ 

อุดหนุนรับ ๖๗๑.๒๐ ๕๒.๗๗ ๗.๘๖ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๒๘.๘๐ ๕๗.๕๐ ๒๕.๑๓ 

รับจาง/ร วมวิจัย ๒๖๐.๐๐ ๔๘.๗๐ ๑๘.๗๓ 

รายไดจากผลงานวิจัยและองค�ความรู ๔๐.๐๐ ๒.๗๒ ๖.๘๑ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๖๐.๐๐ ๖๒.๐๓ ๓๘.๗๗ 

ฝzกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๒๐๐.๐๐ ๑๒.๙๙ ๖.๕๐ 

ค าเช าและบริการสถานท่ี ๑๙๐.๐๐ ๕๖.๑๑ ๒๙.๕๓ 

รวมรายได2จากความสามารถ ๑,๗๕๐.๐๐ ๒๙๒.๘๒ ๑๖.๗๓ 

รายไดอื่นๆ อื่นๆ เช น ดอกเบ้ีย ค าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๐๐ ๗.๖๒ ๗.๖๒ 

รวมรายได2ท้ังส้ิน ๑,๘๕๐.๐๐ ๓๐๐.๔๔ ๑๖.๒๔ 
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๔.๓ สถานภาพด2านบุคลากร (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

สวทช. ไดเสนอขอการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป&าหมายของแผนกลยุทธ� 
สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ต อ กวทช. ไวที่จํานวน ๓,๕๑๓ คน สวทช. มีการเติบโตของอัตรากําลังคน
อย างต อเน่ืองมาตลอด นับต้ังแต เริ่มดําเนินการ ในป. พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนไม ก่ีรอยคน เปLน
จํานวนพันกว าคนในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป. โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต อ
ความตองการของสังคมและประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน 
๒,๘๓๗ คน ดังรูปท่ี ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป�งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต างๆ แสดงใหเห็นว า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเปLนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๓๘ คน คิดเปLนรอยละ ๖๘.๓๑ ต อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๘๙๙ คน คิดเปLนรอยละ ๓๑.๖๙ ต อบุคลากรท้ังหมด เทียบเปLนสัดส วนสายวิจัยและวิชาการต อสายท่ีไม ใช สายวิจัย
และวิชาการเท ากับ ๒.๑๖ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๔ 

  

๙๘๔

๑,๑๓๖

๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔๘๕

๑,๙๑๙

๒,๒๖๓
๒,๔๓๔

๒,๕๗๓
๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔

๒,๘๓๗
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รูปที่ ๑๔ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน0วยงาน และกลุ0มตําแหน0ง 

 

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

 
รูปที่ ๑๕ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

๖๖๕

๓

๑,๒๖๑

๓๓๐

๑๙๕

๑๕๒

๓๔

๑๙๗

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐

สนับสนุน

วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจ

พัฒนาและถ�ายทอดความรูG

บริหารระดับสูง

บริหาร
บร

ิหา
ร

โป
ร

แก
รม

วิจั
ย

แล
ะ

พัฒ
นา

สนั
บ

สนุ
น

วิจั
ยว

ิชา
กา

ร
บร

ิหา
ร

จํานวนบุคลากร (คน)

กลุ
�มตํ

าแ
หน

�ง

๒๑%

๔๕%

๓๔%

ปริญญาเอก

๖๐๕ คนปริญญาตรี

และต่ํากว่า

๙๖๗ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๖๕ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน ๒,๔๕๒ คน คิดเปLนรอยละ ๘๖ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งส้ิน ๓๘๕ คน  
คิดเปLนรอยละ ๑๔ ดังรูปที่ ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๖ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจ2าง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เท ากับ ๑.๐๖ ดังรูปที่ ๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๐.๗๒) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว า turnover rate ของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มข้ึนรอยละ ๐.๓๔ ดังรูปที่ ๑๘ 

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

๑๔%

๘๖%

๒,๕๖๙ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๓๗

๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๓๐

๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๑.๐๖

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จํานวนบุคลากรแต ละป. (คน) จํานวนบุคลากรพนสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนักงานโครงการ 

๓๘๕ คน 

พนักงาน 

๒,๔๕๓ คน 
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รูปที่ ๑๘ แนวโน2ม turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) 

เปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน  

๑.๘๔

๓.๒๐

๕.๔๕
๕.๖๕

๑.๗๙

๒.๘๑

๔.๑๗

๕.๕๖

๑.๒๘

๒.๓๓

๓.๖๔

๔.๖๑

๐.๗๒

๒.๙๗
๓.๒๐

๔.๓๐

๑.๐๖

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

ป.งบประมาณ ๒๕๕๗
ป.งบประมาณ ๒๕๕๘
ป.งบประมาณ ๒๕๕๙
ป.งบประมาณ ๒๕๖๐
ป.งบประมาณ ๒๕๖๑
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ภาคผนวก  
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ก. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต0างประเทศ จํานวน ๑๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ 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
เปLนองค�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 

 

ข. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได2รับคู0มือในและต0างประเทศ จํานวน ๑๐ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ วิธีประเมินระยะเวลาเดินทางของผูใช
ยานพาหนะจากขอมูลการเปล่ียนเสา
สัญญาณโทรศัพท� เคล่ือนที่โดยวิธี
ประมาณค าสัดส วนพ้ืนที่ครอบคลุม
ของเซลล�เครือข ายโทรศัพท�เคล่ือนที ่

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

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ ศูนย+ 

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 

๑๐ DIODE ๒๑/๐๗/๒๕๕๘ ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ JP 
๖๒๑๗๗๐๐ 

ญ่ีปุ�น วิทวัส แยมวงษ�  
และ Kazuo Imai 

เนคเทค 

 

ค. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต0างประเทศ จํานวน ๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ 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 

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 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๗ กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลดวยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ&า สําหรับตรวจวัดเช้ือไวรัสซิกา 

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

 

ง. รายช่ืออนุสิทธิบัตรที่ได2รับคู0มือในและต0างประเทศ จํานวน ๑๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ 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 

๔ ระบบแยกผลปาล�มออกจากทะลายดวยวิธีป&อน 
ฉีก และสลัด 

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

เอ็มเทค 

๕ กระบวนสังเคราะห�ตัวเร งปฏิกิริยาโลหะที่มี
คาร�บอนเปLนตัวรองรับตัวเร 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 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๐ กระเบ้ืองเซรามิกที่มีเถาลิกไนต�เปLน
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 เสนใยอิเล็กโตรสปbนที่มีอนุพันธ�ของคูมารินซ่ึง
ติดกับฮอร�โมนหรือยาปราบศัตรูพืชที่สามารถ
ปลดปล อยไดดวยแสงและกระบวนการเตรียม
เสนใยดังกล าว 

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

นาโนเทค 

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 

 

จ. รายชื่อบทความตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๑๐ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง 
Impact 
Factor 

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

๒.๕๘ 

๒ Dalton Transactions Novel aminoalkyl tris-cyclometalated iridium complexes as cellular stains ๓.๑๘ 

๓ Industrial Crops and Products Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile product ๓.๑๕ 

๔ Journal of Supercritical Fluids Dissolution and modification of cellulose using high-pressure carbon dioxide 
switchable solution 

๓.๓๖ 

๕ 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 

๒.๒๔ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง 
Impact 
Factor 

๖ Journal of Applied Polymer 
Science 

Crosslinked poly(vinyl alcohol) composite films with cellulose nanocrystals: 
Mechanical and thermal properties 

๐.๔๘ 

๗ Renewable Energy A model of Thai’s sky luminance distribution based on reduced CIE standard sky types ๑.๒๖ 

๘ Royal Society Open Science Preparation of Surlyn films reinforced with cellulose nanofibres and feasibility of 
applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation 

๔.๐๓ 

๙ Royal Society Open Science Preparation of Surlyn films reinforced with cellulose nanofibers and a feasibility of 
applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation 

๒.๒๔ 

๑๐ 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 

๑.๖๔ 

 

ฉ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได2รับ จํานวน ๑๕ รางวัล 

ลําดับ นักวิจัย ผลงาน หน0วยงาน รางวัล/เกียรติยศ 

ระดับนานาชาติ ๗ รางวัล 

๑ กิตติวุฒิ เกษมวงศ� ไข ออกแบบได (Designer8) นาโนเทค รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Intension) จากงาน “11th 
International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว าง
วันท่ี ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

๒ กิตติวุฒิ เกษมวงศ� ไข ออกแบบได (Designer8) นาโนเทค รางวัล Special Award ประเทศโรมาเนีย จากงาน “11th 
International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว าง
วันท่ี ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ สาธารณรัฐโปแลนด� 

๓ กิตติวุฒิ เกษมวงศ� ระบบการนําส งสารท่ีแตกตัวไดเอง 
(Self Emulsifier Drug Delivery 
System: SEDDS)  

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

๔ ธีรพงศ� ยะทา นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

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

๕ ธีรพงศ� ยะทา นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

นาโนเทค รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) ประเทศซาอุดิอาระเบีย จาก
งาน “11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)” ระหว างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร�ซอ 
สาธารณรัฐโปแลนด� 

๖ กัลยาณ� แดงต๊ิบ เครือข ายวิจัยเพ่ือสุขภาพกุง 
(International Networks for 
Shrimp Health: INSH) 

ไบโอเทค รางวัลยอดเย่ียม Chairman’s Award จากกองทุนความร วมมือนิวตัน 
ยูเค-ไทย เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตส
หราชอาณาจักรประจําประเทศไทย  

๗ ธนธม ไชยลังการณ� - ไบโอเทค ไดรับคัดเลือกเปLนตัวแทนประเทศไทย ประจําป. ๒๕๖๑ สาขา
สรีรวิทยาหรือการแพทย� เพ่ือเขาร วมกิจกรรมการประชุมผูไดรับรางวัล
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ลําดับ นักวิจัย ผลงาน หน0วยงาน รางวัล/เกียรติยศ 

โนเบล ระหว างวันที่ ๒๔- ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมืองลินเดา 
สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

ระดับชาติ ๘ รางวัล 

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

การเตรียมตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา
คาร�บอนจากใบธูปฤาษีสําหรับปรับปรุง
คุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล 

เอ็มเทค รางวัล Best Poster Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  

๙ อนุศิษย� แกวประจักร� Solution processes for printable 
solar cells with organic/inorganic 
semiconducting materials 

นาโนเทค รางวัล Best Oral Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  

๑๐ สุวัสสา บํารุงทรัพย� Development of SERS based 
biosensor using gold nanorods for 
cancer screening 

นาโนเทค รางวัล Best Poster Presentation Award จากงาน The First 
Materials Research Society of Thailand International 
Conference ระหว างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  

๑๑ ธีรพงศ� ยะทา Innovative strategy for the oral 
delivery of tilmicosin 
antimicrobial agent using 
nanoscale carrier 

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

๑๒ มารุต บูรณรัช 
ปbฐมา กระต ายทอง 

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

เนคเทค รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA) กลุ ม 
Government & Public Sector จากงานประกวดซอฟต�แวร� TICTA 
Awards 2017 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
โดยผูไดรับรางวัลชนะเลิศในแต ละกลุ ม ไดรับสิทธ์ิเปLนตัวแทนเขา
แข งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2017 ณ 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ระหว างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

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

เคร่ืองประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ 
(Automatic Articulation: AAT) 

เนคเทค รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research จากงาน
ประชุมวิชาการประจําป. ๒๕๖๐ สมาคมความพิการปากแหว งเพดาน
โหว  ใบหนา และศีรษะแห งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๐ ระหว างวันที่ ๑-๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทอ็ปแลนด� จังหวัดพิษณุโลก 

๑๔ ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธานี 
กัลยาณี มกราภิรมย� 

การเปรียบเทียบวัสดุสําหรับเคร่ืองมือ
ประเมินเสียงส่ันพองในเด็กปากแหว ง
เพดานโหว  

เนคเทค รางวัลชนะเลิศ ในการนําเสนอโปสเตอร� ประเภท Research จากงาน
ประชุมวิชาการประจําป. ๒๕๖๐ สมาคมความพิการปากแหว งเพดาน
โหว  ใบหนา และศีรษะแห งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๐ ระหว างวันที่ ๑-๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทอ็ปแลนด� จังหวัดพิษณุโลก 

๑๕ วิรัลดา ภูตะคาม การคนหาและจีโนไทป� เคร่ืองหมาย
โมเลกุลสนิปแบบทั่วทัง้จีโนมดวย

ไบโอเทค รางวัลนักเทคโนโลยีรุ นใหม  จากมูลนิธิส งเสริมวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ� ในงานประกาศผลรางวัลนัก
เทคโนโลยีดีเด น และนักเทคโนโลยีรุ นใหม  ประจําป. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ 
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ลําดับ นักวิจัย ผลงาน หน0วยงาน รางวัล/เกียรติยศ 

เทคโนโลยี genotyping-by-
sequencing (GBS) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม พลาซ า แอทธินี รอยัล เมอรเิดียน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ช. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช2ประโยชน+ จํานวน ๔๓ เทคโนโลยี ๔๓ ราย 

ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช2ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(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 งฟbกทองใหเปLนผลิตภัณฑ�แปรรูป “ฟbกทอง 
สเปรด (Pumpkin Spread)” 

สํานักงานกลาง 
CPMO 

เกษตรกรตําบลเมืองก§าย อําเภอแม แตง  
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๑๐ การใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราวในการปลูกพืชไร
ดินและเปLนปุ¦ยหมัก 

สํานักงานกลาง เกษตรกรแม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๑ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สํานักงานกลาง เกษตรกรดอยงาม ตําบลท าก¥อ อําเภอแม สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

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

๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช2ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

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

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม ข า อําเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม แวน อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

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 

รับจ2างวิจัยจบ 

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 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช2ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

๓๖ การพัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร�เพ่ือใชเปLนวัสดุฉลาดในการช วย
ควบคุมการปลดปล อยสาร 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

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

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

การให2คําปรึกษา 

๓๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการผลิตแป&งมันสําปะหลัง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๓๙ การวิเคราะห�ทดสอบสมบัติดานการไหล (Rheology) ในเชิงเทคนิค
และงานวิจัย 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๐ วิธีการตรวจสอบและการทดสอบแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

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

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

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

๔๓ การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เอนไซม� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๔๓ 
หมายเหตุ: *รายช่ือซํ้า 

ซ. รายชื่อผู2เช0าพ้ืนที่เพ่ือทําวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๔๒ ราย 

ลําดับ ช่ือผู2เช0าพื้นท่ี 

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 บริษัท ปานะโอสถ จาํกัด 

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

สาขาเกษตรและอาหาร 

๗ โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

๘ บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

๙ บริษัท คลีน กรีนเทค จํากัด 

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

๑๑ บริษัท ซันฟ.ด จํากัด 

๑๒ บริษัท ซีพี ฟู&ดแล็บ จํากัด 
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ลําดับ ช่ือผู2เช0าพื้นท่ี 

๑๓ บริษัท ไทยโอซูกา จํากัด 

๑๔ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ�น้ํามันพืช จํากัด 

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

๑๖ บริษัท มาลี แอพพลายด� ไซเอ็นซ� จํากัด 

๑๗ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จาํกัด 

๑๘ บริษัท ยามาโมริ เทรดด้ิง จํากัด 

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

๒๐ บริษัท ศูนย�สมาร�ทเทค จํากัด 

๒๑ บริษัท สมาร�ท ไซเอนซ� จาํกัด 

๒๒ บริษัท สวีท แอนด� อินเวนท� จํากัด 

๒๓ บริษัท อาร�พีดี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๔ บริษัท อินเทล อะโกร จํากัด 

๒๕ บริษัท อินโนเฟรช จํากัด 

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

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

๒๘ บริษัท แอ¥ดวานซ�อาเช่ียน จํากัด 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒๙ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๐ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๑ บริษัท ไบโอคอนซัลล� จํากัด 

๓๒ บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด�) จํากัด 

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

๓๔ บริษัท ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๕ บริษัท เอ็กโคแล็บ จาํกัด 

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

สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 

๓๗ บริษัท เคฮิน เอเชีย แบงค�ค็อก จาํกัด 

๓๘ บริษัท เจอีโอแอล เอเซีย จาํกัด 

๓๙ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� อินดัสทร่ี จํากัด 

๔๐ บริษัท เทย่ิน ฟรอนเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๑ บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๒ บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน) 

๔๓ บริษัท นทีทองโพลีเมอร� จํากัด 

๔๔ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔๕ บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จาํกัด (มหาชน) 

๔๖ บริษัท พาราไซแอนติฟ�ค จํากัด 
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ลําดับ ช่ือผู2เช0าพื้นท่ี 

๔๗ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

๔๘ บริษัท โพลีพลาสติกส� มาร�เก็ตต้ิง (ที) จํากัด 

๔๙ บริษัท แมคเดอร�มิด (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๐ บริษัท โมลด� เมท จํากัด 

๕๑ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๒ บริษัท เหมืองขุนฝาง จํากัด 

๕๓ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน� กรุ¥ป จํากัด 

๕๔ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ�ก อสราง จาํกัด 

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

๕๖ บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส� (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๗ สถาบันพลังงานขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกียวโต 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+ หุ0นยนต+ และระบบอัตโนมัติ  

๕๘ บริษัท คีย�เอ็นซ� (ไทยแลนด�) จํากัด 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+ 

๕๙ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด�) จํากัด 

๖๐ บริษัท เกรทเทค ไซเบอร�เนติกส� จํากัด 

๖๑ บริษัท เจ วาย อินโนเวช่ัน จํากัด 

๖๒ บริษัท ซิมพลี ไบรท� ซิสเต็ม จาํกัด 

๖๓ บริษัท ซิลิคอน คราฟท� จํากัด 

๖๔ บริษัท ดอท อะไร จาํกัด 

๖๕ บริษัท ดีเอสพีคอมม� (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๖ บริษัท เดอะ แม็ปเปอร� จํากัด 

๖๗ บริษัท ที.เอช. นิค จาํกัด 

๖๘ บริษัท ที-เน็ต จํากัด 

๖๙ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 

๗๐ บริษัท บีเคนิกซ� จํากัด 

๗๑ บริษัท ปbนสาร เอเชีย จํากัด 

๗๒ บริษัท ฟ.ดแบค ๑๘๐ จํากัด 

๗๓ บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากัด 

๗๔ บริษัท สป�นซอฟต� จํากัด 

๗๕ บริษัท ออลเทคโนโลยี จํากัด 

๗๖ บริษัท อาป�โก ไอทเีอส จํากัด 

๗๗ บริษัท อีควิต้ี เซอร�วิสเซส แอนด� โซลูชัน่ จํากัด 

๗๘ บริษัท อูวา ซอฟท� จํากัด 

๗๙ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

๘๐ สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว 
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อ่ืนๆ-สมาคม 

๘๑ THE E-ASIA JRP SECRETARIAT OFFICE 

๘๒ มูลนิธิคอนเซ็พท�เพ่ือการวางแผนครอบครัว 

๘๓ สมาคมการสึกหรอและการหล อล่ืนไทย 

๘๔ สมาคมวิชาการไฟฟ&าอิเล็กทรอนิกส� คอมพิวเตอร� โทรคมนาคม และสารสนเทศ 

๘๕ สมาคมหน วยบ มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร�ไทย 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย (SWP) 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+ 

๘๖ ARMINO CO.,LTD. 

๘๗ ASIA ONE CLICK CO.,LTD. 

๘๘ BAN CHIANG SOFT CO., LTD. 

๘๙ BIG CHILLI SOFTWARE CO.,LTD. 

๙๐ BIGFISH ENTERPRISE CO., LTD. 

๙๑ BLUE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๙๒ CD NEX CO., LTD. 

๙๓ CLOUD IT NETWORK CO.,LTD. 

๙๔ CLOUDSEC ASIA CO.,LTD. 

๙๕ CMS COMPACT CO.,LTD. 

๙๖ CRESCERE CO.,LTD 

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

๙๘ DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD. 

๙๙ DIGITAL FORWARD CO.,LTD 

๑๐๐ DIGITAL MIND CO., LTD. 

๑๐๑ GFIN CORPORATION CO.,LTD. 

๑๐๒ I MAR GET CO., LTD. 

๑๐๓ I.S.T. BANGKOK CO., LTD. 

๑๐๔ ICB SOLUTION CO.,LTD. 

๑๐๕ INNOVA SYSTEMS CO., LTD. 

๑๐๖ INNOVATION IT CO.,LTD. 

๑๐๗ INNOVATION PLUS CO., LTD. 

๑๐๘ IROBUST CO.,LTD. 

๑๐๙ JOINT INTELLIGENCE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๑๐ LARNGEAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

๑๑๑ LEARN POWER CO.,LTD. 

๑๑๒ MANTA TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๑๓ MEB CORPORATION CO.,LTD. 



๑๑๑ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือผู2เช0าพื้นท่ี 

๑๑๔ MOSCII CO.,LTD. 

๑๑๕ MOTION STILL ANALYTICS CO.,LTD 

๑๑๖ Mr.Karun Manoj SHAH 

๑๑๗ NAWATA SOFTTECH CO.,LTD. 

๑๑๘ NEWSNET CO.,LTD. 

๑๑๙ OSELLUS ASIA PACIFIC CO., LTD. 

๑๒๐ PARTISAN CONSULTING CO.,LTD 

๑๒๑ PLANT ONE CO.,LTD. 

๑๒๒ ROCKDALE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๒๓ SAMART ED TECH CO.,LTD. 

๑๒๔ SANUK SOFTWARE CO., LTD. 

๑๒๕ SC Design Factory (Thailand) Co.,Ltd. 

๑๒๖ SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD. 

๑๒๗ SMARTERWARE CO., LTD. 

๑๒๘ STRATEGIC SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD. 

๑๒๙ Tech Logistics Enterprise Co.,Ltd. 

๑๓๐ TEE NEE MEDIA CO., LTD. 

๑๓๑ THAI APPLIANCE INDUSTRY CO.,LTD. 

๑๓๒ THAI TRADE NET CO., LTD. 

๑๓๓ THAICO ENERGY CO.,LTD. 

๑๓๔ THAICO TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๓๕ THINK BLUE DATA CO., LTD. 

๑๓๖ THINKING2 REVOLUTION CO.,LTD. 

๑๓๗ UNITED OVERSEA BANK (THAILAND) PUBLIC LIMITED 

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

๑๓๙ VERTASOFT CO., LTD. 

๑๔๐ XSENSE INFORMATION SERVICE CO.,LTD. 

๑๔๑ ZENITHSOFT CO., LTD. 

อ่ืนๆ-สมาคม 

๑๔๒ ASSOCIATION OF THAI SOFTWARE INDUSTRY 
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ฌ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

๑) ผลการดําเนินงานด2านการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได2จากความสามารถ 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๕๑๐ ๑,๕๔๐ ๑,๕๗๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๓๐ ๒๙๒.๘๒ 

วิธีวัดผล รายไดจากความสามารถ ไดแก  รายไดจากการรับจางวิจัย/ร วมวิจัย รายไดจากลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� รายไดจากอุดหนุนรับ รายไดจากบริการ
เทคนิค/วิชาการ  รายไดจากฝzกอบรม/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 ร2อยละจากความสามารถต0อค0าใช2จ0ายดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+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 ๐.๒๘๔ 

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

 
๒) ผลการดําเนินงานด2านการสนองประโยชน+ต0อผู2มีส0วนได2ส0วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู2มีส0วนได2ส0วนเสีย 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+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 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มูลค0าผลกระทบต0อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน+ 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+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 ๐.๐๙ 

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

 
๓) ผลการดําเนินการด2านปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+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 งเปLนรายไดแผ นดิน (รอยละ ๒๐) 
๓.๑.๓ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (รอยละ ๔๐) 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จํานวนผลงานวิจัยและองค+ความรู2ที่นําไปประยุกต+ใช2ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+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 ๔๓ 

วิธีวัดผล การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน พิจารณาจาก การทํางานโดย
บุคลากรของสวทช.เพ่ือนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชผ านกลไก ๕ ประเภท ไดแก  ๑) การอนุญาติใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปbญญา ๒) 
การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� ๓) การรับจางวิจัย ๔) การใหคําปรึกษา และ ๕) การฝzกอบรมที่มีหลักฐานยืนยันว าผูเขาอบรมไดนาํผลงานวิจัย
และองค�ความรูไปใชจริง 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ สัดส0วนทรัพย+สินทางปQญญาต0อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
สัดส วนทรัพย�สินทางปbญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐

คน/ป. 
๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๑.๕๑ 

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

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

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จํานวน SMEs ที่ได2รับการถ0ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการ ๑๕ ๓๗๐ ๓๘๕ ๔๐๐ ๔๑๕ ๔๓๐ ๒๔๐ 

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 จํานวนความร0วมมือและการได2รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๔ 

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 หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร2อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ญ 

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 

 

ญ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข2อตกลงรายละเอียดผลการปฎิบัติงานด2านการบริหารและพัฒนาทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดที่ ๔) 

๑. ด2านการเงิน 

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
เปLนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต างๆ ดังน้ี  
(๑) เห็นชอบใหหางหุนส วนจํากัด เค.ซายน�เซนเตอร�แอนด�เมดิคอล เปLนผูท้ิงงาน และใหผูอํานวยการ สวทช. แจง
ช่ือไปยังผูรักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ (๒) อนุมัติใหดําเนินการตัดหน้ีสูญ บริษัท อี-อินดัสทรีเวิล�ด จํากัด จํานวนเงินตาม
บัญชี ๘๔๒,๙๙๒.๑๒ บาท (แปดแสนส่ีหมื่นสองพันเการอยเกาสิบสองบาทสิบสองสตางค�) และอนุมัติให
ดําเนินการตัดหน้ีสูญ บริษัท เอส.พี.พี.เซฟต้ีการ�ด จํากัด จํานวนเงินตามบัญชี ๘๕๔,๕๖๙.๒๐ บาท (แปดแสนหา
หมื่นส่ีพันหารอยหกสิบเกาบาทย่ีสิบสตางค�) (๓) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) พรอมใหขอเสนอแนะก อนนําเสนอ กวทช. (๔) รับทราบ
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ความกาวหนาการดําเนินงานการเช าท่ีดินเพื่อจัดต้ังเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi 
และ (๕) รับทราบรายงานการจ ายค าใชจ ายเกินกว าหรือนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบฯ ประจําป. ๒๕๖๐ 

๒. ด2านการบริหารความเส่ียง 

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 เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียงเปLนไปอย 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. เปLนประธาน 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

เก่ียวกับผลการดําเนินงานปbจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส งผลกระทบต อการดําเนินงานของ สวทช. 

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 ความเส่ียงด2านกลยุทธ+ (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� ความเส่ียงด2านปฏิบัติการ (Operational Risk) ไดแก  REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการได

อย างต อเน่ือง ความเส่ียงทางด2านการเงิน (Financial Risk) ไดแก  REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงาน
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ตามพันธกิจ ความเส่ียงทางด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ไดแก  REC-1 เสียช่ือเสียงจาก

การบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่

ประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับ ERM ของรายการ

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

ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกล าว พบว ารายการความเส่ียงระดับสูงมาก (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 อการดําเนินงานตาม 

พันธกิจ และ (๔) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตาม

เป&าหมายที่กําหนด รายการความเส่ียงระดับสูง (สีสม) ๒ รายการ มี ๑ รายการที่มีคะแนนลดลง คือ REO-4 ระบบ 

ICT ไม สามารถใหบริการไดอย างต อเน่ือง โดยคะแนนลงจาก ๓๖ คะแนนเปLน ๒ คะแนน และมีรายการความเส่ียง 

๑ รายการ คะแนนเพิ่มข้ึน คือ RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายที่ โดยคะแนนเพิ่ม

จาก ๓๐ คะแนนเปLน ๔๐ คะแนน เน่ืองจากการประเมิน before mitigation ใชขอมูล ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ มาทําการประเมินระดับความเส่ียง ซึ่งไม สะทอนกับการประเมินระดับความเส่ียงในป.งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ โดยเปLนการเริ่มเก็บขอมูลใหม  ณ ตนป.งบประมาณน้ันๆ จึงส งผลใหคะแนน ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ เพิ่มข้ึน 

ส วนรายการความเส่ียงระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ คือ REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารจัดการหรือ

กํากับดูแลกิจการ มีคะแนนลดลง โดยคะแนนลงจาก ๒๐ คะแนนเปLน ๘ คะแนน ดังรูปท่ี ๑๙ 

 

รูปที่ ๑๙: แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๑ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๓. ด2านการควบคุมภายใน 

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

การประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ รับทราบสรุปรายงานผล
ตัวช้ีวัดตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. 
ประจําไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ (งวด ๑๒ เดือน) 
รับทราบรายงานรายละเอียดผลการดําเนินงาน ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – 
กันยายน ๒๕๖๐ (งวด ๑๒ เดือน) รับทราบรายงานค าใชจ ายท่ีสามารถประหยัดได ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐ (งวด ๑๒ เดือน) รับทราบขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ รับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ และรับทราบรายงานผลประเมินความพึงพอใจลูกคา
ภายใน (ICS) และลูกคาภายนอก (ECS) ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผล
ตัวช้ีวัดตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบสรุปการจัดการความปลอดภัย 
มอก.๑๘๐๐๑ ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และ
รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

การประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัด
ตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบแผนการตรวจประเมินภายใน ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๑ รับทราบสรุปสถานะการ
ดําเนินการแกไขและป&องกัน (CAR PAR) ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับทราบสรุปการจัดการความ
ปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ 

๔. ด2านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบใหแต งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการดํารงตําแหน ง ๒ ป. มีผลต้ังแต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 



๑๑๙ | ส ว ท ช .  

๒๕๖๐ เปLนตนไป 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. เปLนประจําทุก ๓ เดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) สรุปประเด็นท่ีตองรายงาน ดังน้ี 

(๑) รายงานผลการใช2จ0ายตามแผนงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณารายงานผลการใชจ ายตาม
แผนงบประมาณ และรายงานทางการเงิน ป.งบประมาณ ๒๕๖๐ ส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พบว า รายงาน
ทางการเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในสาระสําคัญที่เก่ียวของในทรัพย�สิน หน้ีสิน รายได
และค าใชจ าย และการเป�ดเผยขอมูลในรายงานการเงิน คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะแก ฝ�ายบริหารในการ
เพิ่มรายไดจากความสามารถ และปรับลดค าใชจ ายดําเนินงานของ สวทช. ท่ีไม มีความจําเปLนต อการดําเนินงานของ 
สวทช. 

(๒) รายงานผลการสอบทานในแต0ละหน0วยรับตรวจ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบตามแผนการดําเนินงานตรวจสอบ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไดพิจารณารายงานจํานวน ๒ 
ฉบับ ไดแก  รายงานผลการสอบทาน งบการเงินประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย�บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และรายงานการสอบทานการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ สวทช. ตาม
แบบ ปอ. และ ปย. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีขอเสนอแนะการทํางานให
สํานักตรวจสอบภายใน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบควรครอบคลุมถึงกระบวนการทํางานของหน วยรับตรวจ 
เพื่อนําไปสู การใหขอเสนอแนะที่เกิดประโยชน�สูงสุดต อหน วยรับตรวจ 

(๓) ผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวช้ีวัด BSC ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเปUาหมายการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด BSC ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวช้ีวัด BSC ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป&าหมายการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด BSC 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๕. ด2านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

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

การประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การ ICT ของ สวทช. ประจําป. ๒๕๖๑ และเห็นชอบในหลักการการกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล
ส วนบุคคลเพื่อเปLนส วนหน่ึงของ TOR สําหรับการจางพัฒนาระบบ นอกจากน้ีรับทราบแนวทางการป&องกันการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต�แวร� รายงานการจัดการช องโหว เว็บไซต�/ระบบงานป. ๒๕๖๐ และแผนการดําเนินการป. 
๒๕๖๑ รวมถึงการสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจําป. ๒๕๖๑ และรายงานผลการ
ดําเนินงานดาน ICT ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐ 

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. 
กําหนดไวเปLนประจําทุก ๒ เดือน ซึ่งในไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๑ มีการประชุม ๒ ครั้ง เม่ือวันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ และวันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ไตรมาสท่ี ๔ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณการข้ึนเงินเดือนประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เห็นชอบการจ ายเงินเพิ่มพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจําป. ๒๕๖๐ รวมถึงเห็นชอบหลักเกณฑ�การพิจารณาเงิน
เพิ่มพิเศษประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ 
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ส0วนท่ี ๒ รายงานทางการเงนิ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   หน วย : ลานบาท 

  ธันวาคม ๒๕๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
สินทรัพย+    

สินทรัพย+หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท าเงนิสด  ๑,๙๒๖.๖๓ ๒,๐๖๕.๑๐ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๑,๙๘๕.๘๐ ๒,๓๘๑.๘๕ 
   ลูกหนี้การคา  ๑๑๘.๕๕ ๙๒.๐๗ 
   เงินทดลองจ าย  ๑๒.๖๔ ๑๖.๔๖ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๔๙.๐๕ ๑๕๘.๙๔ 
   รวมสินทรัพย+หมุนเวียน  ๔,๑๙๒.๖๖ ๔,๗๑๔.๔๓ 

    
สินทรัพย+ไม0หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๕๐๒.๘๙ ๔๒๙.๗๘ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดินคางรับ  ๗.๑๒ ๗.๗๔ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๓๔๕.๘๑ ๓๗๐.๒๒ 
   เงินมัดจําและเงินค้าํประกัน  ๑๐.๑๐ ๑๐.๕๓ 
   อสังหารมิทรัพย�เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๒,๐๔๙.๙๙ ๒,๐๖๓.๕๗ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�(สุทธิ)  ๓,๓๖๑.๖๕ ๓,๓๔๑.๓๒ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช าการเงิน(สุทธิ)  ๙๓.๙๓ ๘๒.๐๔ 
   สินทรัพย�ไม มีตัวตน(สุทธิ)  ๙๐.๘๔ ๙๑.๘๐ 

   รวมสินทรัพย+ไม0หมุนเวียน  ๖,๔๖๒.๓๒ ๖,๓๙๗.๐๐ 

รวมสินทรัพย+  ๑๐,๖๕๔.๙๘ ๑๑,๑๑๑.๔๓ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   หน วย : ลานบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
    เจาหนี้การคา  ๙๐.๒๘ ๑๐๘.๒๗ 
    ค าใชจ ายคางจ าย  (๑๐.๕๗) ๓๔๐.๖๓ 
    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๑,๑๘๒.๕๖ ๑,๐๓๕.๖๗ 

    รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๑,๒๖๒.๒๗ ๑,๔๘๔.๕๖ 

    
หน้ีสินไม0หมุนเวียน    
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๗.๑๒ ๗.๗๔ 
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๒๓.๒๙ ๗๒๓.๒๙ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช าการเงิน  ๙๓.๙๓ ๘๒.๐๔ 
   หน้ีสินไม หมุนเวียนอ่ืน  ๖๓.๕๑ ๖๒.๕๙ 
   รวมหน้ีสินไม0หมุนเวียน  ๘๘๗.๘๕ ๘๗๕.๖๖ 

รวมหน้ีสิน  ๒,๑๕๐.๑๒ ๒,๓๖๐.๒๓ 

    
ส0วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายสะสมตนงวด  ๖,๙๘๖.๙๕ ๖,๙๘๖.๙๕ 
   บวก รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายในงวดนี ้  ๔๕๒.๗๗ ๗๐๐.๘๑ 
   รายไดสูง(ต่ํา)กว าค าใชจ ายสะสมปลายงวด  ๗,๔๓๙.๗๑ ๗,๖๘๗.๗๕ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียงัไม เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๑๘๕.๓๐ ๑๘๓.๖๐ 

รวมส0วนของกองทุน  ๘,๕๐๔.๘๗ ๘,๗๕๑.๒๑ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๑๐,๖๕๔.๙๘ ๑๑,๑๑๑.๔๓ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบรายได2ค0าใช2จ0าย 

สําหรับงวด ๓ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   หน วย : ลานบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
รายได2    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๑,๔๐๖.๓๐ ๑,๓๐๘.๘๘ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๑๑๐.๒๗ ๖๘.๙๔ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา  ๑๘๓.๒๐ ๑๑๐.๓๙ 
   รายไดอ่ืนๆ  ๖.๙๙ ๘.๘๙ 

   รวมรายได2  ๑,๗๐๖.๗๕ ๑,๔๙๗.๑๑ 

    
ค0าใช2จ0าย    
   ค าใชจ ายดานบุคลากร  ๕๒๐.๐๙ ๓๒๖.๗๑ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน  ๕๑๑.๓๓ ๓๒๒.๐๑ 
   ค าเส่ือมราคา  ๒๒๒.๕๖ ๑๔๗.๕๘ 

   รวมค0าใช2จ0าย  ๑,๒๕๓.๙๘ ๗๙๖.๓๐ 
รายได2สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช2จ0าย  ๔๕๒.๗๗ ๗๐๐.๘๑ 

 
  



๑๒๕ | ส ว ท ช .  

๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย+ 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบรายได2ค0าใช2จ0าย 

สําหรับงวด ๓ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
       หน วย : ลานบาท 
 สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 
รายได2        
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๔๐๖.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๔๐๖.๓๐ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน ๑๖.๗๑ ๘.๒๐ ๑๓.๕๙ ๓.๒๑ ๖๓.๖๒ ๔.๙๕ ๑๑๐.๒๗ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา ๒๖.๔๔ ๔๐.๑๑ ๒๗.๐๖ ๒๑.๐๖ ๖๒.๙๐ ๕.๖๓ ๑๘๓.๒๐ 
   รายไดอ่ืนๆ ๘.๙๘ (๐.๐๗) ๑.๓๒ ๑.๒๓ (๔.๕๑) ๐.๐๔ ๖.๙๙ 

   รวมรายได2 ๑,๔๕๘.๔๒ ๔๘.๒๓ ๔๑.๙๗ ๒๕.๕๐ ๑๒๒.๐๐ ๑๐.๖๒ ๑,๗๐๖.๗๕ 

        
ค0าใช2จ0าย        
   ค าใชจ ายดานบุคลากร ๑๑๐.๙๖ ๑๑๓.๒๕ ๙๖.๔๓ ๑๒๔.๕๑ ๓๖.๗๙ ๓๘.๑๔ ๕๒๐.๐๙ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน ๑๘๔.๑๒ ๖๖.๘๗ ๔๔.๖๓ ๗๖.๗๓ ๑๑๓.๑๕ ๒๕.๘๒ ๕๑๑.๓๓ 
   ค าเส่ือมราคา ๑๒๑.๑๓ ๒๕.๖๘ ๒๐.๑๒ ๒๓.๖๙ ๘.๗๗ ๒๓.๑๖ ๒๒๒.๕๖ 

   รวมค0าใช2จ0าย ๔๑๖.๒๑ ๒๐๕.๘๑ ๑๖๑.๑๗ ๒๒๔.๙๔ ๑๕๘.๗๒ ๘๗.๑๒ ๑,๒๕๓.๙๘ 

รายได2สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช2จ0ายก0อนรายได2
และค0าใช2จ0ายระหว0างกัน ๑,๐๔๒.๒๑ (๑๕๗.๕๘) (๑๑๙.๒๐) (๑๙๙.๔๕) (๓๖.๗๒) (๗๖.๕๐) ๔๕๒.๗๗ 

        
รายได2และค0าใช2จ0ายระหว0างกัน        
   รายไดระหว างกัน ๑๑.๐๕ ๒.๖๒ ๙.๔๘ ๐.๐๓ ๓๐.๒๔ ๐.๐๐ ๕๓.๔๒ 
   ค าใชจ ายระหว างกัน ๑๑.๔๓ ๘.๙๔ ๑๓.๒๖ ๒.๑๐ ๔.๙๐ ๑๒.๗๙ ๕๓.๔๒ 
   รวมรายได2และค0าใช2จ0ายระหว0างกัน (๐.๓๘) (๖.๓๒) (๓.๗๘) (๒.๐๗) ๒๕.๓๔ (๑๒.๗๙) (๐.๐๐) 

รายได2สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช2จ0ายสุทธิ ๑,๐๔๑.๘๓ (๑๖๓.๙๐) (๑๒๒.๙๘) (๒๐๑.๕๒) (๑๑.๓๘) (๘๙.๒๙) ๔๕๒.๗๗ 

 
 
  



๑๒๖ | ส ว ท ช .  

๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวด ๓ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(หน0วย : ล2านบาท ยกเว2นตามที่ได2ระบุไว2) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ข2อมูลเพ่ิมเติม 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๙๒๖.๖๓ ลานบาท 

เงินสด ๐.๐๒  
เงินฝากออมทรัพย� ๑,๐๐๑.๕๙  
เงินฝากประจํา ๑ เดือน ๐.๐๓ 
เงินฝากประจํา ๒ เดือน ๕๒๔๙๗. 
เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๔๐๐.๐๒ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสด ๑,๙๒๖.๖๓  

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 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 ลูกหน้ีการค2า ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๘.๕๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค0าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค0าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค2า 
(สุทธิ) 

ลูกหน้ีการคา – ต างประเทศ ๑๖ ๓.๑๖   ๐.๐๐  ๓.๑๖ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานภาครัฐ 
๓๓ ๔๐.๐๕   ๐.๐๐ ๔๐.๐๕ 

๑ ๒.๐๔ ๕๐ ๑ (๑.๐๒) ๑.๐๒ 
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รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค0าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค0าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค2า 
(สุทธิ) 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานเอกชน 

๓๓๓ ๗๓.๖๐   ๐.๐๐  ๗๓.๖๐ 

๗ ๑.๒๕ ๕๐ ๗ (๐.๖๓) ๐.๖๒ 

๒ ๐.๑๕ ๗๕ ๒ (๐.๑๒) ๐.๐๓ 

๓ ๖.๒๙ ๑๐๐ ๓ (๖.๒๙) ๐.๐๐ 

รวมลูกหน้ีการค2า ๓๙๕ ๑๒๖.๕๔   (๘.๐๖) ๑๑๘.๔๘ 

ลูกหน้ีอยู ระหว างดําเนินคด ี
๓ ๐.๒๙ ๗๕ ๓ (๐.๒๒) ๐.๐๗  

๗ ๑๐.๐๔  ๑๐๐ ๗ (๑๐.๐๔) ๐.๐๐  

รวมลูกหน้ีอยู0ระหว0างดําเนินคดี ๑๐ ๑๐.๓๓    (๑๐.๒๖) ๐.๐๗  

รวม ๔๐๕ ๑๓๖.๘๗   (๑๘.๓๒) ๑๑๘.๕๕ 

 
ลูกหน้ีการคา ประกอบดวย ลูกหน้ีผูเช าพื้นท่ี สวทช. และลูกหน้ีผูใชบริการของ สวทช. เช น จากการใชบริการที่
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห�ทดสอบ เปLนตน 
 
๑.๔ เงินยืมทดรองจ0าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวามคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒.๖๔ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

เงินยืมทดรองจ0าย(พนักงานปฏิบัติงาน)        

ยังไม ครบกําหนดสะสาง ๒.๘๗ ๓.๕๗ ๐.๑๕  ๑.๔๘ ๐.๕๔  ๐.๘๐ ๙.๔๑ 

เกินกําหนดสะสาง        

         เกินกําหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน    ๐.๐๕ ๐.๒๖  ๐.๓๑ 

         เกินกําหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน        

         เกินกําหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน        

         เกินกําหนดสะสางมากกว า ๖๐ วัน        

รวมเงินยืมทดรองจ0าย ๒.๘๗ ๓.๕๗  ๐.๑๕  ๑.๕๓  ๐.๘๐ ๐.๘๐  ๙.๗๒  

เงินยมืทดรองจ าย – รอเคลียร� ๑.๐๐  ๑.๑๐  ๐.๑๒ ๐.๖๖  ๐.๐๔  ๐.๐๐  ๒.๙๒  

รวมเงินยืมทดรองจ0ายสุทธิ ๓.๘๗ ๔.๖๗ ๐.๒๗  ๒.๑๙  ๐.๘๔ ๐.๘๐  ๑๒.๖๔  
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๑.๕ สินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔๙.๐๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. วัสดุคงเหลือ ๔.๓๓  ๐.๒๗  ๐.๑๘  ๐.๑๑  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๔.๘๙ 

  ๑.๑ วัสดุสํานักงาน ๐.๔๕  ๐.๑๓  ๐.๐๘  ๐.๑๐    ๐.๗๖  

  ๑.๒ วัสดุงานบานและงานครัว  ๐.๐๖      ๐.๐๖  

  ๑.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา ๓.๖๗       ๓.๖๗ 

  ๑.๔ วัสดุคอมพิวเตอร�  ๐.๐๘ ๐.๑๐  ๐.๐๑    ๐.๑๙  

  ๑.๕ วัสดุคงเหลือ ๐.๒๑       ๐.๒๑  

๒. ค0าใช2จ0ายล0วงหน2า ๓.๐๔ ๐.๓๐  ๒.๒๒  ๔.๗๑  ๐.๓๑  ๐.๙๔  ๑๑.๕๒  

  ๒.๑ ค าเช าจ ายล วงหนา ๐.๑๐  ๐.๑๑  ๐.๐๓  ๐.๒๙  ๐.๑๖  ๐.๐๑ ๐.๗๐  

  ๒.๒ ค าประกันภัยจ ายล วงหนา  ๐.๐๑    ๐.๐๑ ๐.๐๒ 

  ๒.๓ ค าสมาชิก/หนังสือและวารสารจ ายล วงหนา ๐.๐๔  ๐.๐๓  ๐.๑๔  ๐.๑๑   ๐.๓๒  

  ๒.๔ ค าลิขสิทธ์ิจ ายล วงหนา ๑.๔๐ ๐.๐๑  ๑.๕๖ ๑.๓๘  ๐.๐๔   ๔.๓๙  

  ๒.๕ ค าใชจ ายจ ายล วงหนาอ่ืนๆ ๑.๕๐ ๐.๑๗ ๐.๖๐ ๒.๙๐  ๐.๙๒ ๖.๐๙ 

๓. ภาษีมูลค0าเพิ่ม ๑๒๗.๕๖ ๑.๓๔ (๑.๗๔) ๒.๓๓ ๑.๐๑ ๐.๙๖  ๑๓๑.๔๖ 

  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพิ่ม* ๑๒๖.๖๔ ๑.๒๗ (๒.๐๑) ๒.๐๙ ๐.๘๖ ๐.๘๑ ๑๒๙.๖๖  

  ๓.๒ พักภาษีซื้อ ๐.๙๒  ๐.๐๗  ๐.๒๗  ๐.๒๔  ๐.๑๕ ๐.๑๕  ๑.๘๐  

๔. สินทรพัย+หมุนเวียนอ่ืน ๐.๒๕  ๐.๐๐  ๐.๕๓  ๐.๐๘ ๐.๓๒  ๐.๐๐  ๑.๑๘  

  ๔.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ ๐.๑๗   ๐.๕๓  ๐.๐๘ ๐.๒๑   ๐.๙๙ 

  ๔.๒ ลูกหนี้หน วยบริการ* ๐.๐๘        ๐.๑๑    ๐.๑๙  

รวมสินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ๑๓๕.๑๘ ๑.๙๑ ๑.๑๙ ๗.๒๓ ๑.๖๔ ๑.๙๐  ๑๔๙.๐๕ 

 
หมายเหตุ :  * สินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมเติม 

:  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพิ่ม จํานวน ๑๒๙.๖๖ ลานบาท รอขอคืนภาษีมูลค าเพิ่มจากสรรพากร 
:  ๔.๒ ลูกหน้ีหน วยบริการ (DECC) จํานวน ๐.๑๙ ลานบาท 
 สก. จํานวน ๐.๐๘ ลานบบาท ประกอบดวย 
       - นําส ง ภาษีซ้ือประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๐.๐๘ ลานบาท 
 ศจ. จํานวน ๐.๑๑ ลานบาท ประกอบดวย 
       - ค าไฟฟ&าฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๐.๐๒ ลานบาท 
       - ค าเช า ค าบริการพื้นที่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๐.๐๙ ลานบาท 
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๑.๖ เงินร0วมทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุนบริษัทร วมทุน หมายถึง เงินลงทุน
ของ สวทช. ในบริษัทร วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕๘.๘๖ ลานบาท เงิน
ลงทุนเผ่ือขาย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓๕๕.๓๐ ลานบาท และเงินลงทุนของ สวทช. ในหน วย
บริการ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๘๘.๗๓ ลานบาท รวมเปLน ๕๐๒.๘๙ ลานบาท มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 

๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร0วมทุน 

ลําดับ ช่ือ 
ป�ที่เริม่
ลงทุน 

ถือหุ2น 
ร2อยละ 

ชําระค0าหุ2น 
ร2อยละ 

เงินลงทุน 
หัก ค0าเผ่ือ
ด2อยค0า 

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 เอทีเซรามิกส+ จํากัด เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติใหเพิ่มการลงทุน
ในบริษัทเปLนจํานวน ๑๔.๗๐ ลานบาท ทําให สวทช. มีสัดส วนการลงทุนในบริษัท รอยละ ๔๙ 
ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ไดมีการเรียก
ชําระค าหุนเพิ่มทุนส วนที่เหลืออีกหุนละ ๔๐ บาท จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ หุน เปLนเงิน ๕.๘๘ ลาน
บาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม รับ
ขอเสนอของผูสนใจลงทุนซื้อหุน บริษัท เอทีเซรามิกส� จํากัด ในส วนท่ี สวทช. ถือหุน และ
เห็นชอบใหเลิกบริษัทเพื่อดําเนินการเขาสู กระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการในส วนท่ี
เก่ียวของใหเสร็จเปLนท่ีเรียบรอย เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท 
สวทช. จึงไดบันทึกการดอยค าเงินลงทุนหมดทั้ง จํานวน ๖๑.๒๕ ลานบาท เมื่อผูชําระบัญชีได
พิจารณาแลวปรากฏว า เงินลงทุนหรือเงินค าหุนของบริษัทไดใชเสร็จหมดแลว สินทรัพย�ไม พอ
กับหน้ีสิน จึงไดรองขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย� และพิพากษาใหบริษัทฯ ลมละลาย โดยศาล



๑๓๐ | ส ว ท ช .  

ไดมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย�ลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปbจจุบันอยู ระหว างการ
ดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยมีการประชุมเจาหน้ีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ 
บริษัท หลักทรัพย+จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให สวทช. สามารถลงทุนในกองทรัสต�ช่ือ “ทรัสต�เพื่อ
กิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑” ในจํานวน ๑๐๐.๐๐ ลาน
บาท 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 และตลาด
หลักทรัพย�แห งประเทศไทย จํานวน ๓๕.๐๐ ลานบาท) โดยทุกฝ�ายไดลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปLนที่เรียบรอยแลวน้ัน ต อมาบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทรัสต� มีหนังสือท่ี B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียกชําระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต�ฯ จํานวน ๒๐.๐๐ ลานบาท โดย
เรียกชําระตามสัดส วนเงินลงทุนของผูลงทุนแต ละราย ซ่ึง สวทช. ถูกเรียกชําระ จํานวน ๑.๗๖ 
ลานบาท และในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดชําระเงินเปLนที่เรียบรอยแลว 
 

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 ๑๘๕.๓๐  ๓๑๒.๘๐  ลานบาท 
      มูลค าราคายุติธรรมหุนละ ๔.๑๘ บาท 

  
 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

๓๕๕.๓๐  ล2านบาท 
 
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 วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวทช. ไดวัดมูลค าเงินลงทุนเผ่ือขาย พบว าเงินลงทุนตราสารทุน 
มีมูลค าจํานวน ๓๕๕.๓๐ ลานบาท กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย สําหรับป. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๘๕.๓๐ ลานบาท 
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๑.๖.๓ เงินลงทุนในหน0วยบริการ: 
ศูนย+บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center: 

DECC) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบการส้ินสุดอายุโครงการ
พิเศษท่ีใชทุนประเดิมของศูนย�บริการออกแบบและวิศวกรรม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และเปล่ียนสถานะเปLน
หน วยบริการของ สวทช. ต้ังแต วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปLนตนไป โดยไดรับอนุมัติจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ สวทช. 
ตามบันทึกขอความที่ วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๒๘๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุน
ดําเนินการหน วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกขอความที่ วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๔๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘ 

ศูนย+ทดสอบผลิตภัณฑ+ เคร่ืองใช2 ในบ2านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center: CTEC) ตามที่หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (Ceremic 
Testing Laboratory: CTL) ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ สวทช. นับต้ังแต วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดย
ไดรับอนุมัติเปล่ียนช่ือเปLน “ ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic 
and Houseware Product Testing Center: CTEC)” ตามบันทึกขอความที่  วท ๕๔๐๑.๐๕๐๑.๐๓๐๑/๒๕๓/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการของ สวทช. 

 
ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๑๗.๓๒  ลานบาท 
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ๗๑.๔๑ ลานบาท 
                             รวมเงินลงทุนในหน0วยบริการ  ๘๘.๗๓  ล2านบาท 

 
๑.๗ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ0นดินค2างรับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป.ประจําป.

งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๗.๑๒ ลานบาท เปLนค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงาน
เมืองนวัตกรรมอาหารฯ ศจ. จํานวน ๗.๑๒ ลานบาท 

 
๑.๘ ลูกหน้ีกิจกรรมตามความต2องการของบริษัท ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓๔๕.๘๑ ลานบาท เปLน

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
วิศวกรรม ซึ่งมีอยู ในหองทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต างๆ ในการทําโครงการ
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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�ในรูปดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการใหกูเงินตามโครงการน้ีจะตกเปLนของสถาบันการเงินท่ีเขาร วม
โครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม ไดรับประโยชน�ในรูปดอกเบ้ียจากการน้ีแต อย างใด และสถาบัน การเงินท่ี
เขาร วมโครงการจะเปLนผูคํ้าประกันการจ ายเงินตนคืนแก  สวทช. เงินตนที่ สวทช. ไดรับคืนจะสามารถนําไปใช
ในการใหกูเพิ่มเติมภายใตโครงการน้ีได 
 

สถาบันการเงินที่เข2าร0วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 
หน0วย: ล2านบาท 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๑๔๔.๓๙ 

๒ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ๒๙.๕๑ 

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๑.๙๔ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ๖๗.๒๔ 

๕ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๑๒.๓๐ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ๕๑.๓๒ 

๗ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ๐.๔๑ 

๘ ธนาคารเพื่อการส งออกและนําเขาแห งประเทศไทย ๓๘.๗๐ 

  รวม ๓๔๕.๘๑ 
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๑.๙ เงินมัดจําและเงินคํ้าประกัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐.๑๐ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๗.๗๙ ๐.๒๕  ๐.๒๐  ๑.๓๓   ๐.๐๕  ๙.๖๒ 

๒. เงินมัดจาํค าเช าอาคาร       ๐.๓๓      ๐.๓๓  

๓. เงินมัดจาํอ่ืนๆ ๐.๐๖  ๐.๐๓  ๐.๐๓  ๐.๐๒      ๐.๑๔  

    รวม ๗.๘๕ ๐.๒๘  ๐.๒๔  ๑.๖๘  ๐.๐๐  ๐.๐๕  ๑๐.๑๐  

 
๑.๑๐ อสังหาริมทรัพย+เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๐๔๙.๙๙ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ต.ค. ๖๐ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๒,๙๗๔.๗๙  (๑,๐๐๐.๒๖) ๑,๙๗๔.๕๓ 

ส วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๑๕๘.๖๙ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๕๘.๖๙  (๘๓.๒๓) ๗๕.๔๖  

รวม ๓,๑๓๓.๔๘ ๐.๐๐ (๐.๐๐)  ๓,๑๓๓.๔๘ (๑,๐๘๓.๔๙) ๒,๐๔๙.๙๙ 

 

๑.๑๑ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ+ สินทรัพย+ตามสัญญาเช0าการเงิน และสินทรัพย+ไม0มีตัวตน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ จํานวน ๓,๕๔๖.๔๒ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ต.ค. ๖๐ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ+ ๑๑,๓๖๑.๒๘  ๒๕๘.๔๓  (๔๗.๓๔) ๑๑,๕๗๒.๓๗  (๘,๒๑๐.๗๒) ๓,๓๖๑.๖๕  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและส่ิงปลูกสร2าง ๔,๒๘๓.๖๓ ๑.๗๑ (๐.๐๐)  ๔,๒๘๕.๓๔ (๒,๘๒๐.๓๖) ๑,๔๖๔.๙๘ 

   - อาคาร ๓,๐๑๓.๐๒  ๐.๐๐  (๐.๐๐)  ๓,๐๑๓.๐๒  (๒,๐๓๑.๑๐) ๙๘๑.๙๒  

   - อาคารช่ัวคราว  ๖.๔๒  ๐.๐๐ (๐.๐๐) ๖.๔๒  (๕.๐๐) ๑.๔๒  

   - ส่ิงปลูกสราง  ๕๔๘.๓๑  ๐.๐๐ (๐.๐๐) ๕๔๘.๓๑  (๒๔๒.๘๑) ๓๐๕.๕๐ 

   - ส วนปรับปรุงอาคาร ๗๑๕.๘๘  ๑.๗๑ (๐.๐๐) ๗๑๗.๕๙ (๕๔๑.๔๕) ๑๗๖.๑๔  

   ครุภัณฑ+ ๖,๕๓๙.๕๕ ๑๕๒.๔๔ (๒๗.๒๘) ๖,๖๖๔.๗๑  (๕,๒๘๔.๐๐) ๑,๓๘๐.๗๑ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�สํานักงาน   ๒๖๙.๕๗  ๒.๖๖ (๐.๓๖) ๒๗๑.๘๗  (๒๒๕.๗๘) ๔๖.๐๙ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�วิทยาศาสตร� ๔,๒๗๒.๙๒  ๑๒๙.๖๗  (๒๐.๗๒) ๔,๓๘๑.๘๗  (๓,๓๒๕.๒๐) ๑,๐๕๖.๖๗  

   - ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร  ๗๖.๔๑ ๐.๙๕  (๐.๔๖) ๗๖.๙๐ (๖๓.๐๕) ๑๓.๘๕  

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�ไฟฟ&าและวิทยุ ๑,๑๐๐.๓๔  ๑๒.๐๕  (๒.๒๖) ๑,๑๑๐.๑๓  (๙๒๖.๘๘) ๑๘๓.๒๕ 
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รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ ต.ค. ๖๐ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ 

   - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ๗๐๑.๙๓ ๖.๘๖  (๒.๓๙) ๗๐๖.๔๐ (๖๔๗.๒๘) ๕๙.๑๒ 

   - ครุภัณฑ�งานบานงานครัว ๗๖.๓๖  ๐.๒๕ (๐.๓๒) ๗๖.๒๙  (๖๑.๐๒) ๑๕.๒๗ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�การแพทย� ๔๑.๗๐  ๐.๐๐  (๐.๗๗)  ๔๐.๙๓ (๓๔.๔๘) ๖.๔๕ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�กีฬา ๐.๓๒  ๐.๐๐  (๐.๐๐)  ๐.๓๒  (๐.๓๑) ๐.๐๑  

   ยานพาหนะ ๑๑๗.๗๐  ๒.๗๐  (๐.๐๙)  ๑๒๐.๓๑  (๑๐๖.๓๖) ๑๓.๙๕ 

   สินทรัพย+ระหว0างก0อสร2าง ๓๘๙.๓๙  ๔๔.๕๕  (๐.๐๐)  ๔๓๓.๙๔  ๐.๐๐  ๔๓๓.๙๔ 

   สินทรัพย+ระหว0างทาง ๒๔.๖๑  ๕๗.๐๓  (๑๙.๙๗) ๖๑.๖๗  ๐.๐๐  ๖๑.๖๗ 

สินทรัพย+ตามสัญญาเช0าการเงิน ๑๔๙.๖๗  ๓๒.๕๙  (๖.๑๔) ๑๗๖.๑๒  (๘๒.๑๙) ๙๓.๙๓  

   - อุปกรณ�ตามสัญญาเช าการเงนิ ๑๓๒.๒๘  ๓๑.๐๒ (๖.๑๔) ๑๕๗.๑๖ (๗๐.๓๖) ๘๖.๘๐ 

   - ยานพาหนะตามสัญญาเช าการเงิน ๑๗.๓๙ ๑.๕๗ ๐.๐๐  ๑๘.๙๖ (๑๑.๘๓) ๗.๑๓ 

สินทรัพย+ไม0มีตัวตน ๓๕๖.๙๑  ๖.๘๘ (๐.๙๓) ๓๖๒.๘๖  (๒๗๒.๐๒) ๙๐.๘๔ 

รวม ๑๑,๘๖๗.๘๖  ๒๙๗.๙๐  (๕๔.๔๑) ๑๒,๑๑๑.๓๕  (๘,๕๖๔.๙๓) ๓,๕๔๖.๔๒  

 

๑.๑๒ ค0าใช2จ0ายค2างจ0าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๑๗๑.๙๙ ลานบาท  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

ค0าใช2จ0ายค2างจ0าย ๙.๒๕ (๑๖.๓๐) (๑๑.๐๐) (๖.๙๒) ๒๐.๖๗ (๖.๒๗) (๑๐.๕๗) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๑,๑๓๙.๕๕ ๔.๕๒ ๖.๔๕ ๘.๓๙ ๒๑.๒๔ ๒.๔๑ ๑,๑๘๒.๕๖  

๑. เจ2าหน้ีอ่ืน ๑๔๗.๗๙ ๒.๕๒ ๑.๕๗ ๕.๒๒ ๓.๙๐ ๒๐.๐๓ ๑๖๓.๐๓ 

    ๑.๑  เจาหนี้อ่ืน ๕๘.๔๓ ๐.๒๕ ๐.๒๘ ๐.๕๐ ๓.๘๕ ๐.๐๙ ๖๓.๔๐  

    ๑.๒  เงินรอรับรู ๒๒.๑๘ ๒.๒๗ ๑.๒๘ ๔.๗๓ ๐.๐๕ ๑.๙๓ ๓๒.๔๔ 

    ๑.๓  เจาหนี้หน วยบริการ ๖๗.๑๘      ๖๗.๑๘ 

๒. รายได2รับล0วงหน2า ๙๔๒.๑๕ ๐.๐๐  (๐.๓๖) ๑.๙๑ ๑๕.๕๕ (๐.๓๐) ๙๕๘.๙๓ 

๓. พกัภาษีขาย ๐.๕๕  ๒.๐๐ ๐.๖๗ ๑.๒๖ ๑.๘๐  ๐.๒๖  ๖.๕๔ 

๔ หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๔๙.๐๖ ๐.๐๐  ๔.๕๘ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๔๒  ๕๔.๐๕ 

    ๔.๑  รายไดรอการรับรู* ๔๙.๐๖   ๔.๕๘     ๐.๔๒  ๕๔.๐๕ 

     รวม ๑,๑๔๘.๘๐ (๑๑.๗๘) (๔.๕๕) ๑.๔๗ ๔๑.๙๑ (๓.๘๖) ๑,๑๗๑.๙๙  

หมายเหตุ: * ๔.๑ รายไดรอการรับรู จํานวน ๕๔.๐๕ ลานบาท จะทยอยรับรูเปLนรายไดจากการรับบริจาคครุภัณฑ�
ตามสัดส วนของค าเส่ือมราคาในแต ละป. 
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๑.๑๓ เงินอุดหนุนกันไว2เบิก ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คงเหลือ จํานวน ๗.๑๒ ลานบาท ค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร 

 

๑.๑๔ หนี้สินผลประโยชน+พนักงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๗๒๓.๒๙ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินค0าสมนาคุณ สวทช. รอจ0าย   ๐.๐๕  ๑.๖๖ ๖.๖๔      ๘.๓๕ 

๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน ๗๑๔.๙๔            ๗๑๔.๙๔  

     รวม ๗๑๔.๙๔  ๐.๐๕  ๑.๖๖  ๖.๖๔ ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๗๒๓.๒๙  

หมายเหตุ: ๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน คํานวณโดย 

เงินเดือน × ระยะเวลาการทํางานถึงวันท่ีพนักงานเกษียณอายุ × �จํานวนถัวเฉล่ียพนักงานท่ีลาออกระหว างป.

จํานวนคงเหลือพนักงานถัวเฉล่ียระหว างป.
� 

 

๑.๑๕ หนี้สินตามสัญญาเช0าการเงิน และหน้ีสินไม0หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๗.๔๔ 
ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

หน้ีสินตามสัญญาเช0าการเงิน ๒๔.๖๑ ๑๕.๐๓ ๒๒.๐๖ ๒๘.๐๑ ๑.๖๓ ๒.๕๙ ๙๓.๙๓ 

หน้ีสินไม0หมุนเวียนอ่ืน ๑๐.๖๓ ๑.๖๙ ๒.๕๖  ๕.๒๘ ๔๑.๙๑ ๑.๔๔ ๖๓.๕๑ 

๑.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าสํานักงาน     ๐.๐๑  ๐.๐๑  ๑๙.๘๕   ๑๙.๘๖ 

๒.  เงินมัดจํารับ-ค าบริการส วนกลาง       ๐.๐๑ ๑๙.๓๘   ๑๙.๓๙ 

๓.  เงินมัดจํารับ-ค าตกแต งพ้ืนท่ี         ๐.๐๒    ๐.๐๒  

๔.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าป&าย         ๐.๒๖    ๐.๒๖  

๕.  เงินค้าํประกันรับตามสัญญา ๑๐.๖๓  ๑.๕๘ ๒.๔๕ ๕.๒๗ ๑.๒๔ ๑.๔๔ ๒๒.๖๐ 

๖.  เงินมัดจํารับอ่ืนๆ   ๐.๑๑  ๐.๑๑    ๑.๑๖   ๑.๓๘  

     รวม ๓๕.๒๔ ๑๖.๗๒ ๒๔.๖๒ ๓๓.๒๙ ๔๓.๕๔ ๔.๐๓ ๑๕๗.๔๔  
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๑.๑๖ ผลการดําเนินงาน ในงวด ๓ เดือน ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีรายไดรวมทั้งส้ิน ๑,๗๐๖.๗๕  
ลานบาท โดยแยกรายละเอียดของรายได ดังน้ี 

 ล2านบาท ร2อยละ 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดิน ๑,๔๐๖.๓๐  ๘๒.๔๐ 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๑๑๐.๒๗  ๖.๔๖ 
เงินรายไดจากการดําเนินงาน ๑๘๓.๒๐  ๑๐.๗๓ 
เงินรายไดอ่ืน ๖.๙๘ ๐.๔๑ 

รวม ๑,๗๐๖.๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
สวทช. มีค าใชจ ายรวมท้ังส้ิน ๑,๒๕๓.๙๘ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๗๓.๔๗ ของรายไดรวม นอกจากน้ัน

ในส วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มียอดคงเหลือรวม ๓,๙๑๒.๔๓ ลานบาท 

๑.๑๗ ภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวทช. มีภาระผูกพันท่ีไม ไดรับรูในงบการเงิน จํานวน ๘,๕๖๖.๕๕ 

ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑.๑๗.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี สวทช. มีค าใชจ าย

ในอนาคตสําหรับการเบิกจ าย งบดําเนินงาน ครุภัณฑ� งบก อสรางและโครงการสนับสนุน ว และ ท จํานวน 

๗,๕๒๗.๓๔ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    (หน0วย : ล2านบาท) 

 ไม0เกิน ๑ ป� 
 เกิน ๑ ป� 

แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

- งบดําเนินงานหน วยงาน ๕๙๓.๑๖  ๔๙.๙๙ 

- งบดําเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจาง/ร วมวิจัย ๔๖๖.๙๘  ๑,๖๖๖.๕๓ 
สนับสนุนหน วยงานภายนอก ๓๐๑.๙๘  ๗๐๓.๒๑ 
ดําเนินการเอง ๘๐๘.๘๖  ๒,๔๘๗.๖๐ 

- งบก อสราง ๑๕๔.๔๘  ๒๙๔.๕๕ 

รวม ๒,๓๒๕.๔๖  ๕,๒๐๑.๘๘ 
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๑.๑๗.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จํานวน ๑,๐๓๙.๒๑ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช0าดําเนินงาน สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช าดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับการเช าอุปกรณ� เช ารถยนต� เช าพื้นท่ีสํานักงาน และเช าทรัพย�สินอ่ืน โดยมีจํานวนเงินข้ันตํ่า

ตามสัญญาท่ีตองจ ายในอนาคตภายใตสัญญาเช าดําเนินงาน ดังน้ี 

      (หน0วย : ล2านบาท) 

 ไม0เกิน ๑ ป�  เกิน ๑ ป�  เกิน ๕ ป� 
แต0ไม0เกิน ๕ ป�  

เช าเครื่องคอมพิวเตอร� ๐.๘๓  ๐.๕๐   
เช าเครื่องฉายภาพ ๑.๐๔  ๐.๔๒   
เช าเครื่องถ ายเอกสาร ๐.๐๕   

  
เช ารถยนต� ๐.๕๕   

  
เช าพื้นท่ีสํานักงาน ๑.๔๔  ๑.๒๕  ๐.๒๐ 
เช าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ๐.๘๗  ๐.๑๙   
เช าทรัพย�สินอ่ืน ๒.๒๑  ๕.๗๒    

รวม ๖.๙๙  ๘.๐๘  ๐.๒๐ 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ2างเหมาบริการ สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริหารงาน

ระบบอาคาร สัญญาจางรักษาความสะอาด สัญญาจางรักษาความปลอดภัย สัญญาจางบริการบํารุงรักษา

อุปกรณ� และสัญญาจางเหมาบริการอ่ืน ดังน้ี 

     (หน0วย : ล2านบาท) 
 

 
ไม0เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 
 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 
 จางเหมาบริหารงานระบบอาคาร     ๗๔.๑๒         ๒๓.๖๔  

 จางรักษาความสะอาด     ๑๘.๑๓         ๑๓.๒๕  
 จางรักษาความปลอดภัย     ๑๖.๗๓           ๙.๑๑  
 จางบริการบํารุงรักษาอุปกรณ�     ๒๘.๐๘           ๐.๙๗  
 จางเหมาบริการอ่ืน     ๓๒.๑๙           ๖.๔๘  
 รวม    ๑๖๙.๒๕         ๕๓.๔๕  
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- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ0ายฝ�ายทุน 

 
    (หน0วย : ล2านบาท) 

 สัญญาที่ยังไม0ได2รับรู2 
ไม0เกิน ๑ ป� 

 
เกิน ๑ ป� 

 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง     ๑๕.๙๘   - 

 อุปกรณ�     ๒๑.๐๗         ๑๑.๐๕  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร�     ๑๕.๓๐           ๐.๘๕  

 รวม     ๕๒.๓๕         ๑๑.๙๐  

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ2างพัสดุและบริการอ่ืนๆ สวทช. มีภาระผูกพันที่เกิดจาก
สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอ่ืนๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาได ดังน้ี 

 
    (หน0วย : ล2านบาท) 

  
ไม0เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 

 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

 ค าวัสดุ -                       - 

 ค าสาธารณูปโภค    ๑๖๔.๓๙   ๕๖๔.๓๗ 

 ค าจางที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ       ๘.๒๒                        - 

 รวม    ๑๗๒.๖๑   ๕๖๔.๓๗ 
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