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ประกอบด1วย 
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. ๙ 
๒. กลยุทธ�การดําเนินงานของ สวทช. ๑๐ 
๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ๑๑ 
๓.๒ ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ� ๒๑ 
๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ มวิจัยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓๐ 
๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ มสรางเสริมความสามารถในการแข งขัน ๔๙ 
๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ มสรางเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๗๓ 
๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ มพัฒนาและสรางเสริมบุคลากรวิจัย ๗๖ 
๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ มบริหารและส งเสริมเขตนวัตกรรม ๗๙ 
๓.๘ ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ ๘๔ 

๔. ผลการดําเนินงานดานทรัพยากร  
๔.๑ ผลการใชจ ายงบประมาณ  ๘๙ 
๔.๒ ผลการหารายไดจากการดําเนินงาน ๙๐ 
๔.๓ สถานภาพดานบุคลากร ๙๑ 

 
ภาคผนวก 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๙๖ 
ข. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๐๑ 
ค. รายช่ือสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๐๔ 
ง. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต างประเทศ ๑๐๖ 
จ. รายช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๑๐ 
ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการคาในและต างประเทศ ๑๑๔ 
ช. รายช่ือผังภูมิวงจรรวมท่ีไดรับคู มือในและต างประเทศ ๑๑๕ 
ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศ ๑๑๕ 
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สารบญั (ต0อ)  

 หนา 
ฌ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน� ๑๒๑ 
ญ. รายช่ือผูเช าพื้นท่ีเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ๑๒๙ 
ฎ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ๑๓๔ 
ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดานการบริหารและพัฒนา

ทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดที่ ๔) 
๑๓๗ 

  
ส0วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๑๔๕ 
๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย� ๑๔๘ 
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับงวด ๙ เดือน ๑๔๙ 
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ส0วนท่ี ๑ ผลการดาํเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานและงบประมาณ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู1บริหาร 

สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับที่ ๖.๑ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มุ งเนนการดําเนินงานดาน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังในและต างประเทศ ในการส งมอบผลงานไปใชประโยชน� สรางผลกระทบจากการใชประโยชน� วทน. 
ต อเศรษฐกิจและสังคม ผ าน ๕ ประเด็นมุ งเนน ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน และ ๔ 
สาขาเทคโนโลยีหลัก ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี เพื่อสราง
นวัตกรรมสู การใชประโยชน�และเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ประเทศ พรอมสรางความ
เขมแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ งสู ความเปLนเลิศ สรางและสะสมองค�ความรูและนวัตกรรมขององค�กร 
เพื่อสรางผลงานที่นําไปใชประโยชน�ไดจริง ก อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย างย่ังยืน 

ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก  (๑) สร1างมูลค0าผลกระทบต0อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช1ประโยชน+ จํานวน ๒๒,๓๗๑.๔๔ 
ลานบาท หรือเท ากับ ๓.๓๐ เท าของค าใชจ าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) รอยละ ๖๗.๗๐ ของแผน (๓) รายได1จากความสามารถ เท ากับ ๑,๖๘๗.๕๕  
ลานบาท (๔) นําผลงานวิจัยและองค+ความรู1ไปประยุกต+ใช1ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาค
เกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน ๑๓๗ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบสารสนเทศให1สอดคล1องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ  
e-Government รอยละ ๘๑.๕๘ ของแผน (๖) มีการสร1างสภาพแวดล1อมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด1วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และ
กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย รอยละ ๗๗.๐๐ ของแผน 

• กลุ0มวิจัย วทน. สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ๑,๓๖๘ โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๓๑๑ โครงการ มีบทความ
ตีพิมพ+ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๑๒๙ เร่ือง ย่ืนขอจดทรัพย+สินทางปRญญา ๑๒๑ คําขอ  
สร1างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ๒๒,๓๗๑ ลานบาท ผลักดันใหเกิดการลงทุนด1าน
วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ จํานวน ๔,๗๗๗ ลานบาท 
นอกจากน้ี ยังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ ใหบริการวิเคราะห+และทดสอบ 
จํานวน ๓๐,๒๖๐ รายการ 
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• กลุ0มสร1างเสริมความสามารถในการแข0งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนลงทุนดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน อาทิ การถ0ายทอดเทคโนโลยี สู ภาคการผลิต 
และบริการ ๑๓๗ รายการ ให กับหน วยงานต าง ๆ ๑๒๖ หน วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ไดอนุมัติผู
ย่ืนขอข้ึนบญชีนวัตกรรม จํานวนรวมท้ังส้ิน ๒๓๕ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชี
นวัตกรรมแลว จํานวนทั้งส้ิน ๑๙๗ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร+เซ็นต+ มีการรับรอง ๓๓๘ โครงการ 
มูลค า ๑,๐๙๒ ลานบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
สนับสนุน SMEs จํานวน ๑,๑๗๒ ราย บ0มเพาะผู1ประกอบการเทคโนโลยี ผ านการดําเนินโครงการ
ต าง ๆ เช น โครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เชิงสรางสรรค�
และนวัตกรรม โครงการบ มเพาะธุรกิจซอฟต�แวร� และโครงการ Startup Voucher เปLนตน 
นอกจากน้ียังพัฒนากําลังคนให1มีคุณภาพศักยภาพตรงความต1องการของภาคอุตสาหกรรม 
๑๒,๓๒๙ คน 

• กลุ0มสร1างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. บริหารจัดการองค�ความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกษตร ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน พรอมทั้งพัฒนาเกษตรกร ผ านสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดยถ0ายทอดเทคโนโลยีให1กับเกษตรกร ๑๗๗ ชุมชน ใน ๓๐ 
จังหวัด โดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก ๓๖ เรื่อง อาทิ เทคโนโลยีการผลิตปุ^ยอินทรีย�ดวยไสเดือนดิน 
และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปLนตน ซึ่งมีเกษตรกรไดรับถ ายทอดองค�ความรู
เทคโนโลยี จํานวน ๔,๙๖๕ คน 

• กลุ0มพัฒนาและสร1างเสริมบุคลากรวิจัย โดยพัฒนาและส งเสริมผูมีความสามารพิเศษ ส งเสริมอาชีพ
นักวิจัย ผ านการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้ังแต ระดับมัธยมจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๘๑๗ คน รวมท้ังดึงดูดผูเ รียนและประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตร�เขาสู อาชีพนักวิจัย ผ านการส0งเสริมให1เด็กและเยาวชนให1มีความรู1ความสามารถเกิด
ความสนใจด1าน ว และ ท ๓,๖๗๗ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและ
ต างประเทศเขาร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติ จํานวน ๒๗๑ คน 

• กลุ0มบริหารและส0งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ใหบริการพื้นที่เช0าแก0บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะทํางาน
วิจัย พัฒนา หรือใหบริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๑๔๑ ราย รวมทั้งได1รับมอบหมายให1เปZนผู1ดูแลโครงการทั้งหมดที่
เ ก่ียวข1องกับ EECi ของหน0วยงานภายใต1กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และเปLนผู
ขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและ
ต างประเทศ อาทิ การพัฒนาผังแม บทและออกแบบกลุ มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A การพัฒนาแผนท่ี
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นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ฉบับ การถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู ชุมชน
ในพื้นท่ีภาคตะวันออก โดยดําเนินการแลว ๓๘ ชุมชนในพื้นที่ ๕ จังหวัด และยกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ โดยใหการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก
แก ผูประกอบการ SMEs ในพื้นที่ EECi จํานวน ๖๐ ราย โดยเปLนผูประกอบการฐานชีวภาพแลว 
จํานวน ๓๘ ราย 

• ผลการใช1จ0ายงบประมาณ ท้ังส้ิน ๕,๗๘๘ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๖๔ ของแผน (๙,๐๑๗ ลานบาท) 
มีรายได1จากการดําเนินงาน ท้ังส้ิน ๑,๗๔๔ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๙๔ ของแผน (๑,๘๕๐  
ลานบาท) ปjจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๘๕๑ คน เปLนบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๑,๙๕๖ คน และบุคลากรท่ีไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๘๙๕ คน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด BSC ส วนใหญ ดําเนินงานไดค อนขางเปLนไปตามแผนที่กําหนด อาจจะมีล าชาอยู บางในเรื่องการสราง
สภาพแวดลอมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานฯ (KS7) ส วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ และค าใชจ ายของ 
สวทช. มีแนวโนมเปLนไปตามแผนท่ีกําหนด ซึ่งอาจจะมีล าชาอยู บาง อย างไรก็ดี สวทช. มั่นใจว าจะสามารถเร งการ
ดําเนินงานใหเปLนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได  
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๑. วิสัยทัศน+ พันธกิจ ค0านิยม และเป[าหมายการดําเนินงานของ 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� 
ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวขอสําคัญ ๆ 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 งเสริมงานใน

ทุกพันธกิจ 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 – มิถุนายน ๒๕๖๑) 

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค0าผลกระทบต0อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช1
ประโยชน+ (เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๔.๒ เท0าของค0าใช1จ0าย ป� ๒๕๖๑) 

สวทช. มุ งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมท่ีทําใหมูลค าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีมูลค าผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคมเท ากับ ๓.๓๐ เท าของค าใชจ าย (มูลค าผลกระทบจํานวน ๒๒,๓๗๑.๔๔ ลานบาท ต อค าใชจ าย
ประมาณการ ณ ส้ินป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท ากับ ๖,๗๘๐ ลานบาท) คิดเปLนรอยละ ๗๘.๕๗ ของเป&าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได1ตามแผนแม0บทร1อยละ ๑๐๐ และออกแบบกลุ0มอาคารหลังแรกของ EECi แล1วเสร็จ) 

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดต้ัง “เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” ร วมกับหน วยงานพันธมิตรจาก
ทุกภาคส วน เพื่อนําวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปLนผูดูแล
โครงการท้ังหมดที่เก่ียวของกับ EECi ของหน วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และเปLนผูขับเคล่ือนหลักใน
กิจกรรมของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความกาวหนาการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๖๗.๗๐ โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก  (๑) แนวทางการบริหารจัดการ EECi จัดประชุมระดมสมองในท่ีประชุมผูบริหาร สวทช. 
ซึ่งท่ีประชุมใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานทั้งทางดานวิจัยและพัฒนา กําลังคน โครงสรางพื้นฐาน คอนซอร�
เทียม พันธมิตร และกลยุทธ�การดึงดูดบริษัทเขามาทําวิจัยในพื้นท่ี EECi รวมท้ังใหขอคิดเห็นว าหากตองการให 
EECi สําเร็จตองจัดทําแผนแม บท (master plan) ระยะยาวของ EECi เขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให
ความเห็นชอบ นอกจากน้ี มีการเปล่ียนช่ือ Space Krenovapolis เปLน Space Innopolis และใหเริ่มดําเนินการ 
EECi ทันที โดยไม ตองรอการก อสรางแลวเสร็จ รวมท้ังใหหารือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อเขาร วมโครงการ 
(๒) แนวทางการจัดเตรียมกําลังคนเพ่ือปฏิบัติงานที่ EECi แผนการสรรหาบุคลากรแลวเสร็จรอยละ ๘๕  
อยู ระหว างเสนอ (ร าง) สวัสดิการและผลประโยชน� และการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก (facilities) รองรับ
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บุคลากรท่ีจะไปทํางานที่ EECi ต อท่ีประชุมผูบริหารระดับสูง สวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังไดสํารวจนักเรียน
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC และใกลเคียง พบว ามีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๗ คน 
และจะสําเร็จการศึกษาในป. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จํานวน ๒๐ คน นอกจากน้ียังดําเนินการประชาสัมพันธ�แนวทางการ
จัดสรรทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ผ านเว็บไซต� สวทช. และส งหนังสือประชาสัมพันธ�ทุน STEM 
workforce ถึงมหาวิทยาลัย และประกาศรับสมัครในเว็บไซต� สวทช. โดยมีผูผ านการคัดเลือกเบ้ืองตน ๑๐๒ คน 
รวมทั้งจัดสรรทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ไปท่ีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี EEC จํานวน ๕ แห ง และหารือ
ร วมกับมหาวิทยาลัยท่ีลงนามความร วมมือ EECi เพื่อทําความเขาใจร วมกันในการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงท่ี
ทํางานท่ี EECi โดยใชกลไกนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ตามเง่ือนไขท่ี EECi กําหนด โดยปjจจุบันอยู ระหว าง
การทําแผนจัดสรรทุน (๓) การพัฒนาผังแม0บทและออกแบบกลุ0มอาคาร EECi ระยะที่ 1A ปjจจุบันไดแบบร าง
ข้ันสุดทายของอาคาร EECi ระยะท่ี 1A แลว และสํานักงบประมาณไดพิจารณาจัดสรรงบก อสรางกลุ มอาคาร EECi 
ระยะท่ี 1A ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๓๙.๔ ลานบาท (๔) การพัฒนาแผนที่นําทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๕ ฉบับ ไดแก  แผนที่นําทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และ
ระบบอัจฉริยะ แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดาน function ingredients and cosmeceuticals และ
แผนที่นําทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ (bio-based material) จากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร ปjจจุบันไดทีมท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนท่ีนําทางทั้ง ๕ ฉบับแลว และอยู ระหว างดําเนินการศึกษา (๕) 
ถ0ายทอดเทคโนโลยีและองค+ความรู1ด1านการเกษตรสู0ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ดําเนินการถ ายทอดเทคโนโลยี
ฯ แลว ๓๘ ชุมชนในพื้นท่ี ๕ จังหวัด และ (๖) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ0มเพาะ
ผู1ประกอบการฐานชีวภาพ ใหการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก ผูประกอบการ SMEs จํานวน ๖๐ ราย เปLน
ผูประกอบการฐานชีวภาพ ๓๘ ราย วางแผนการ matching ใหผูประกอบการในพื้นท่ี EECi พบกับผูเช่ียวชาญ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการส งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหผูประกอบการ ผ านกลไก ITAP และ 
TMC services ใหกับอาจารย�จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ใหเขาใจ
รายละเอียด และเขาร วมเปLนผูเช่ียวชาญของโครงการต อไป 

KS2 รายได1จากความสามารถ (เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๑,๗๕๐ ล1านบาท) 

สวทช. ไม มีพันธกิจที่จะตองมุ งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช นเดียวกับบริษัทเอกชน อย างไรก็ตามรายได
จะเปLนตัวบ งช้ีคุณค างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนํารายไดกลับมาช วยพัฒนางาน
ทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการแข งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยต อไป ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายไดจากความสามารถเท ากับ ๑,๖๘๗.๕๕ ลานบาท 
ประกอบดวย รายไดเงินอุดหนุน ๑,๑๖๙.๓๙ ลานบาท รายไดจากรับจาง/ร วมวิจัย ๑๔๘.๖๔ ลานบาท รายไดจาก
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ลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน� ๓๒.๗๕ ลานบาท รายไดจากบริการเทคนิค/วิชาการ ๙๗.๕๐ ลานบาท รายไดจากฝ�กอบรม/
สัมมนา/นิทรรศการ ๘๕.๖๒ ลานบาท และรายไดจากค าเช าและบริการสถานท่ี ๑๕๓.๖๔ ลานบาท  
โดยคิดเปLนรอยละ ๙๖.๔๓ ของเป&าหมาย 

KS3 การนําผลงานวิจัยและองค+ความรู1ไปประยุกต+ใช1ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน (เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท0ากับ ๒๖๐ รายการ) 

สวทช. ใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและองค�ความรู ไปประยุกต�ใช ใน 
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ผ านกลไกต าง ๆ ไดแก  การอนุญาตใหใชสิทธิใน
ทรัพย�สินทางปjญญา การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� การรับจางวิจัย การใหคําปรึกษา และดานนโยบาย  
ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลงานวิจัยและองค�ความรูที่มีการนําไปประยุกต�ใช จํานวน 
๑๓๗ รายการ คิดเปLนรอยละ ๕๒.๖๙ ของเป&าหมาย 

KS6 การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบสารสนเทศให1สอดคล1องกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government (เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงาน
ได1ตามแผนร1อยละ ๑๐๐) 

ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดใหดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรใน ๒ ดาน 
ไดแก  (๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และ (๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับ 
การเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผล 
การดําเนินงานในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๘๑.๕๘ มีรายละเอียดการดําเนินงานของแต ละดาน ดังน้ี 

(๑) การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย ไดแก  (๑) สํารวจสถานะมาตรฐานคุณภาพการวิจัย 
สวทช. ป. ๒๕๖๑ ดานการบันทึกขอมูลวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูลการดําเนินงานวิจัยของ สวทช. นํามาปรับปรุงกล
ยุทธ�การดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพงานวิจัยของ สวทช. ต อไป (๒) จัดทํา factsheet การมี
ช่ือในผลงานวิจัย (authorship) แลวเสร็จ พรอมส่ือสารใหพนักงาน สวทช. รับทราบผ านงานเสวนาเรื่อง 
authorship เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓) จัดทํา (ร าง) คู มือปฏิบัติงานของ สวทช. กรณีเกิดขอสงสัย
พฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยแลวเสร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ�ช องทางการรองเรียนและใหคําปรึกษาผ านโรลอัพ 
และเป�ดระบบรองเรียนดานจริยธรรมการวิจัยออนไลน�บนหนาเว็บไซต� สวทช. (๔) ประกาศใชคู มือการทํางาน 
“ฝ�ายส งเสริมจริยธรรมการวิจัย” เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ และข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง “การพิจารณา
ขอเสนอโครงการขอใชสัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร�” เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ (๕) จัดประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต อสัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� สวทช. (NSTDA IACUC) เพื่อพิจารณา
รับรองโครงการดานจรรยาบรรณการใชสัตว� จํานวน ๒ โครงการ ไดแก  โครงการที่ใชปลานิล (เอ็มเทค) และ
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โครงการที่ใชลําไสหนูแรท (นาโนเทค) รวมทั้งจัดทํา (ร าง) แพคเกจการใหบริการสําหรับภาคเอกชนที่ จัดต้ัง
หน วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร�เก่ียวกับสัตว�ทดลองแลวเสร็จ 

(๒) การปรับปรุงระบบสารสนเทศให1สอดคล1องกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ  
e-Government ไดแก  (๑) พัฒนาและทดสอบการเช่ือมต อระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ (PABI2) 
กับกลุ มระบบบริหารงานขาย (mySales, myProperty myCC) รวมท้ังอินเตอร�เฟสที่เช่ือมโยงระหว างระบบ
บริหารโครงการ (myProject) แลวเสร็จ (๒) พัฒนาการเช่ือมโยงระบบการวัดความพึงพอใจ (ECS) แบบ process-
based กับระบบ mySales แลวเสร็จ โดยทดสอบการใชงานระบบฯ แลว ปjจจุบันอยู ระหว างทดสอบระบบฯ ครั้ง
สุดทาย ก อนเป�ดใชงานจริงต อไป (๓) เป�ดใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลลูกคา (CRM) ของสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ พรอมท้ังจัดทําคู มือการใชงานระบบ CRM และ
จัดอบรมการใชงานใหกับบุคลากรของ สท. เรียบรอยแลว (๔) เป�ดการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลลูกคา 
(CRM) ของศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) โดยเก็บขอมูลไวที่ Share Drive: TMC-Customer เพื่อใหเกิด
การบูรณาการขอมูลลูกคาระหว างฝ�าย/งานต าง ๆ ของทีเอ็มซี นอกจากน้ียังจัดทํากระบวนการติดต อลูกคา และจัด
อบรมการใชงานระบบใหกับบุคลากรทีเอ็มซีเรียบรอยแลว และ (๕) อยู ระหว างการติดต้ังสายเคเบ้ิลและ access 
point พรอมทั้งปรับแต ง configuration และทดสอบระบบ wifi สําหรับผูมาติดต อแบบ self-service เพื่อเป�ดใช
งานในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ต อไป 

KS7 สร1างสภาพแวดล1อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด1วย กลไกการ
บริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
(เป[าหมายป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ดําเนินงานได1ตามแผนร1อยละ ๑๐๐) 

สวทช. ใหความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ�การบริหารและพัฒนา
บุคลากร สวทช. เปLนประจําทุกป. ในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. เนนใหความสําคัญเรื่องการสรางการ
ทํางานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมีส วนร วม และพรอมใหความร วมมือเพื่อผลักดันงานสําคัญขององค�กร 
ตลอดจนการทบทวนและออกแบบกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถของบุคลากรวิจัย มีผลการ
ดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมคิดเปLนรอยละ ๗๗ โดยมีการดําเนินงานท่ี
สําคัญ คือ (๑) จัดทํา (ร าง) รูปแบบกลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน� (rewarding system) เชิง
ค าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินและไม ใช ตัวเงิน การบริหาร reward ใหสอดคลองกับ performance แต ละบุคคล 
รวมถึงศึกษาโครงสรางค าตอบแทนและการใหสวัสดิการต าง ๆ ของหน วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ เพื่อ
เทียบเคียงและพิจารณาแนวทางการจ ายค าตอบแทนและสวัสดิการในอนาคตใหผูบริหารพิจารณา และใหแนวทาง
ในการดําเนินการทั้งรูปแบบการประเมินผล เพื่อนําไปสู การจ ายค าตอบแทนที่เหมาะสม และอนุมัติในหลักการของ
การจ ายค าตอบแทนและสิทธิประโยชน�สําหรับผูท่ีจะไปทํางานท่ี EECi ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขอีกครั้งเมื่อ
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ประกาศใชจริง และ (๒) จัดทํา result to action plan workshop เพื่อจัดทําแผนส งเสริมความผูกพันบุคลากร
ต อผูบริหารเห็นชอบการดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยอยู ระหว างการรวบรวม engagement 
champion จากหน วยงานภายใน เพื่อสรางการมีส วนร วมในการจัดทําแผนดําเนินการส งเสริมความผูกพัน
ตลอดจนผลักดันใหเกิดผลตามที่วางไว 

 

ตารางที่ ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค0าเป[าหมาย และผลการดําเนินงานป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มุมมอง ตัวช้ีวัดของ สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป[าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๓ 

ผู1มีส0วนได1 
ส0วนเสีย 

KS1-A  มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน� 

๔.๒ เท าของค าใชจ าย ป. ๒๕๖๑ ๓.๓๐ 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

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

ของ EECi แลวเสร็จ 

๖๗.๗๐ 

พันธมิตร/
ลูกค1า/การเงิน 

KS2  รายไดจากความสามารถ ๑,๗๕๐ ลานบาท ๑,๖๘๗.๕๕ 

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

๒๖๐ รายการ ๑๓๗ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS6  การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
และระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เป ล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ  และ  
e-Government 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๘๑.๕๘ 

ความสามารถ
ขององค+กร 

KS7  สรางสภาพแวดลอมและกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบดวย 
กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน� และกลไกการบริหารศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรวิจัย 

ดําเนินงานไดตามแผน 
รอยละ ๑๐๐ 

๗๗.๐๐ 
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๓.๑.๒ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต0อกระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเสนอต อกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ เป[าหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต0อกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และ
สํานักงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค0าเป[าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

๑. แผนงานพื้นฐานด1านการสร1างความสามารถในการแข0งขันของประเทศ 

๑.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการภายในองค+กร 

- จํานวนผูประกอบการท่ีใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (ราย) - ๑๔๕ ๑๔๑ 

- จํานวนบริษัทที่เขามาใชประโยชน�ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๒ - ๘๕ 

๒. แผนงานยุทธศาสตร+พัฒนาศักยภาพด1านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๒.๑ ผลผลิตวิจัย พัฒนา และส0งเสริมงานวิจัยสู0การใช1ประโยชน+ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่ถ ายทอดสู เชิงพาณิชย� (ผลงาน) - ๓๐ ๒๓ 

 ๒.๒ ผลผลิตส0งเสริมการเรียนรู1ด1านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

- กําลังคนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๓๒๙ 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร1างพื้นฐานด1านวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๔๙๐ 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย 

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

- ผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการที่เปLนนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ) 

- ๑๐ ๑๐ 

- การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก ภาคอุตสาหกรรม (รายการ) - ๑๐๐ ๑๑๖ 

๔. แผนงานบูรณาการส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะการสร1างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือนักศึกษาฝlกงานธุรกิจเร่ิมต1น 

- นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับการเสริมสรางความรู ความตระหนัก เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการสรางนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- ๗๕ ๑๗๗ 

 ๔.๒ โครงการสร1างและพัฒนาผู1ประกอบการใหม0ด1านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ผูประกอบการใหม ที่ไดรับการส งเสริม (กิจการ) - ๓๐ - 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย+บ0มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม0 

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

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ (คน) - ๒๕ - 
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ตัวช้ีวัด 
ค0าเป[าหมายป� ๒๕๖๑ ผลการ

ดําเนินงาน วท. สงป. 

 ๔.๔ โครงการสร1างผู1ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม0 (Startup Voucher) 

- ธุรกิจที่เขาสู กระบวนการเร งการเจริญเติบโต (กิจการ) - ๘๐ ๔๘ 

 ๔.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม (SME) ด1วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

- ผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร (กิจการ) 

- ๒๐ ๒๓ 

- ผูประกอบการไดรับการส งเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) - ๑๐๐ ๑๑๓ 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ+ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

- ผลิตภัณฑ�ใหม ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล (ผลิตภัณฑ�) - ๓๐ ๒๘ 

- บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาความรูดานฮาลาล (คน) - ๘๐ ๘๓ 

 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) 

- พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) (ราย) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๕๑ 

- จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑ�) - ๒๕๐ ๒๙๑ 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- จํานวนฐานขอมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพ่ือใหบริการประชาชนและภาคธุรกิจ (ฐานขอมูล) ๒ - - 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร+ม CCTV เพื่อการแก1ปRญหาจราจรและความม่ันคงในเมืองอัจฉริยะ 

- เมืองตนแบบ Smart CCTV Platform (เมืองตนแบบ) - ๑ - 

- ฐานขอมูลป&ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานขอมูล) - ๑ - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ+ทางการแพทย+ 

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

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมโยงข1อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส+เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย 

- ระบบเช่ือมโยงขอมูล (ฐานขอมูล) - ๑ - 

- ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย (แอปพลิเคชัน) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มรู (ระบบ) - ๑ - 

- ระบบฟาร�มคลาวด� (ระบบ) - ๑ - 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

- มูลค าผลกระทบต อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� (ลานบาท) ๑๕,๐๐๐ - ๒๒,๓๗๑.๔๔ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ�และเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) ๕๕๐ - ๑๓๔ 

- จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทะเบียน (เร่ือง) ๒๕๐ - ๑๒๑ 

- จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (คน) ๑,๒๖๙ - ๑,๒๖๔ 

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

๒๕๐ - ๑๑๗ 

- รอยละของผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีผูประกอบการ หรือชุมชนนําไปใชประโยชน� (รอยละ) ๒๓.๐๐ - ๑๐.๘๑ 

 ๖.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๒ ๒ 
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ตัวช้ีวัด 
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- ตนแบบผลิตภัณฑ�/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (เร่ือง) - ๑๐ ๕ 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร1อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม0ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงานเทคโนโลยี
สมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

- แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพ่ือส งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชงาน
เทคโนโลยีสมัยใหม ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - 

 ๖.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เป[าหมาย 

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

 ๖.๔ โครงการวิจัยและนวัตกรรมข1อริเริ่มใหม0ตามนโยบายรัฐบาล 

- ตนแบบเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (ตนแบบ) - ๑๐ ๗ 

 ๖.๕ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร+เป[าหมาย 

- จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย (ผลงาน) - ๖๐ ๑๑๖ 

- จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการหน วยงานภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนา (รายการ) - ๒๐ ๖ 

 ๖.๖ โครงการวิจัยมุ0งเป[า 

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

- ๑๐ ๗ 

- บุคลากรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีดานระบบขนส งทางรางแบบเขมขน (คน) - ๑๐๔ ๙๔ 

 ๖.๗ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีสําคัญ 

- บทความตีพิมพ�ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับ) - ๑๗๕ ๕๒ 

- ทรัพย�สินทางปjญญาที่ย่ืนจด (คําขอ) - ๕๐ ๒๕ 

 ๖.๘ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข0งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานทางด1านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวัตกรรมไทย 

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

- แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพที่หน วยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ (แผน) - ๑ - 

 ๖.๙ โครงการบูรณาการวจัิยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร+ (STEM Workforce Agenda) 

- พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน) - ๒๐๐ ๑๖๗ 

- สรางและพัฒนาทักษะบัณฑิต/กําลังแรงงานใหมีประสบการณ�ทําวิจัยร วมกับภาคการผลิตและบริการ (คน) - ๑๕๐ ๑๒๖ 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 ๗.๑ โครงการพัฒนาแบบจําลองการใช1ประโยชน+ท่ีดินด1านการเกษตร ระยะท่ี ๔ 

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

- ส่ือการเรียนรูองค�ความรูทางดานการเกษตร สําหรับปลูกพืชทดแทนหรือพืชทางเลือก สําหรับ
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (เร่ือง) 

- ๕ - 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร1างความเข1มแข็งและย่ังยืนให1กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญ0พัฒนานวัตกรรม 

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๓๕ ๓๘ 

- แบบกลุ มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) phase 1A (แบบพิมพ�เขียว) - ๑ - 
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ตัวช้ีวัด 
ค0าเป[าหมายป� 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 ๔๖ 

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

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข1มแข็ง 

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

๙๐ - ๑๓๙ 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

- ถ ายทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร (ราย) - ๑,๘๙๐ ๑,๙๙๒ 

๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช1พลังงานท่ีเปZนมิตรกับสิ่งแวดล1อม 

 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 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข1อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป�
บัญชี ๒๕๖๑ 

สวทช. มีผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป.บัญชี 
๒๕๖๑ ปรากฏในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ เป[าหมายและผลการดําเนินงานตามบันทึกข1อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป�บัญชี ๒๕๖๑ 

เกณฑ+วัดการดําเนินงาน หน0วยวัด 
น้ําหนัก 
(ร1อยละ) 

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

๑. ผลการดําเนินงานด1านการเงิน  ๑๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๖ ๑,๗๑๐  ๑,๗๒๐  ๑,๗๓๐  ๑,๗๔๐  ๑,๗๕๐  ๑,๖๘๗.๕๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ รอยละจากความสามารถต อค าใชจ ายดําเนินงาน รอยละ ๔ ๐.๓๕๐ ๐.๓๗๕ ๐.๔๐๐ ๐.๔๒๕ ๐.๔๕๐ ๐.๔๙ 

๒. ผลการดําเนินงานด1านการสนองประโยชน+ต0อผู1มีส0วนได1ส0วนเสีย  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 ๓.๓๐ 

๓. ผลการดําเนินการด1านปฏิบัติการ  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 ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๑๓๗ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส วนทรัพย�สินทางปjญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐คน/ป. ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๙.๕๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ จํ านวน SMEs ที่ ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

รายการ ๑๘ ๔๑๐ ๔๒๐ ๔๓๐ ๔๔๐ ๔๕๐ ๙๖๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๓ 

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ๓๐       

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฏ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

การดําเนินงานผลักดันกลยุทธ�ของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแผนการดําเนินงานใหเกิด
กิจกรรมที่เช่ือมโยงเป&าหมายระหว างกลยุทธ�ต าง ๆ มายังเป&าหมายหลักของ สวทช. เพื่อใหบรรลุเป&าหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนกลยุทธ� สวทช. มีความกาวหนาการดําเนินงานของกลยุทธ� ๕ เรื่อง ดังน้ี 

กลยุทธ+ที่ ๑: ส0งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู1ประกอบการ) 
และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ0งเน1นให1มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สวทช. จัดทํา roadmap เพื่อเปLนแผนที่นําทางและวางแผนการดําเนินงานของประเด็นมุ งเนน ๕ เรื่อง 
ไดแก  อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและ
เช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน โดยกําหนดส่ิงส งมอบรายป.ที่ชัดเจน รวมท้ังวางแผนการ
ดําเนินงานของทุกพันธกิจเพื่อสนับสนุนและส งเสริมให roadmap สามารถดําเนินการไดสําเร็จ ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญในแต ละประเด็นมุ งเนน ดังน้ี 

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

นวัตกรรมอาหาร (Functional Ingredient and Food Innovation: FI2) "  เพื่ อใหสอดคลอง กับแผนการ

ดําเนินงานที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยมุ งเนนการพัฒนา ๓ ส วน คือ การพัฒนาสารใหประโยชน�เชิงหนาท่ี 

(functional ingredient) อาหารปลอดภัย (food safety) และมาตรฐานและกฎระเบียบต าง ๆ (standard and 

compliance) ณ ไตรมาสท่ี ๓ มีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสารใหประโยชน�เชิงหนาที่ชนิดต าง ๆ เช น การพัฒนา

แป&งและฟลาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษจากมันสําปะหลังและขาว การพัฒนาสารสําคัญจากส วนต าง ๆ ของไข  และการ

พัฒนาตนเช้ือจุลินทรีย�สําหรับอาหารหมักและการพัฒนาโปรไบโอติก เปLนตน โดยการดําเนินงานส วนใหญ เปLน

โครงการท่ีดําเนินงานร วมกับผูใช/บริษัทเอกชน ซ่ึงปjจจุบันดําเนินการร วมกับบริษัทเอกชน จํานวน ๓๐ ราย ส วน

การพัฒนาอาหารปลอดภัย อยู ระหว างการพัฒนาชุดตรวจเช้ือปนเป��อนและสารปนเป��อนในอาหาร มีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารประเด็นมุ งเนนอาหารเพื่ออนาคต และอนุมัติโครงการใหม ดานการพัฒนาสารใหประโยชน�

เชิงหนาท่ี ดานอาหารปลอดภัย และการพัฒนาเทคโนโลยีดานการตรวจวัดเพิ่มเติม ส วนการถ ายทอดเทคโนโลยีได

ลงนามในสัญญาถ ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข ขาว (eLYS-T1) ใหกับ

บริษัทเอกชน เพื่อนําไปผลิตจําหน ายในเชิงพาณิชย�ต อไป 

(๒) ระบบขนส0งสมัยใหม0 (Modern Transportation: MT) ประกอบดวย ๓ อุตสาหกรรม คือ  

ยานยนต�ไฟฟ&า (electric vehicle: EV) ระบบราง (rail system) และอากาศยาน (aviation) กําหนด core 

technology ในการพัฒนา ๔ ดาน คือ energy storage, light weight structure, advanced components 
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manufacturing และ signaling control and AI โดยกําหนดส่ิงส งมอบออกเปLน ๒ ดานหลัก คือ การวิเคราะห�

ทดสอบและมาตรฐาน จํานวน ๖ เร่ือง ไดแก  (๑) มาตรฐานและบริการทดสอบแบตเตอรี่แพ็กและระบบจัดการ

แบตเตอรี่และส วนเช่ือมต อ EV charger (๒) มาตรฐานและบริการทดสอบระบบส งกําลังยานยนต� ไฟฟ&า  

(EV powertrain) (๓) บริการทดสอบช้ินส วนระบบรางในส วนอิเล็กทรอนิกส� (๔) บริการทดสอบช้ินส วนการบินใน

ส วนอิเล็กทรอนิกส� (๕) บริการทดสอบความเขากันไดทางแม เหล็กไฟฟ&าทั้งระบบ (whole vehicle EMC) และ 

(๖) การทดสอบ functional safety ชุดอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ในยานยนต� ส วนส่ิงส งมอบอีกดาน คือ การสราง

ความสามารถดานวิจัยและพัฒนาใน ๗ เรื่อง ไดแก  (๑) เทคโนโลยีแบตเตอรี่แพ็กสําหรับรถยนต�น่ังและรถโดยสาร

ไฟฟ&า (๒) เทคโนโลยีเซลล�แบตเตอรี่ Li-Metal ท่ีสามารถเก็บพลังงานไดสูงและตนทุนตํ่า (๓) เทคโนโลยีโครงสราง

นํ้าหนักเบาและเทคโนโลยีการเช่ือมต อวัสดุที่แตกต างกัน (๔) ความสามารถในการออกแบบมอเตอร�และไดร�ฟ 

พรอมอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�สําหรับยานยนต�ไฟฟ&า (๕) ความสามารถในการออกแบบระบบควบคุมการเดิน

รถไฟฟ&าไรราง (trackless tram) (๖) ความสามารถในการออกแบบระบบจัดการการจราจรสําหรับยูเอวี - UTM 

(UAS Traffic Management) และ (๗) ความสามารถในการประยุกต�ใชวัสดุข้ันสูงสําหรับช้ินส วนอากาศยาน  

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ของอุตสาหกรรมยานยนต�ไฟฟ&า ประกอบดวย (๑) บริการทดสอบแบตเตอรี่

ระดับโมดูล (battery module) ในเรื่อง charge/discharge และ thermal cycling (๒) บริการทดสอบดานความ

ปลอดภัยของแบตเตอรี่ยานยนต�ตามเครื่องหมาย E-Mark และขอกําหนดของผูผลิตรถยนต�ไฟฟ&า บริการทดสอบ

และรับรองช้ินส วนยานยนต�อิเล็กทรอนิกส� เพื่อขอเครื่องหมายรับรอง E-Mark ของสหภาพยุโรป (๓) โครงการ

พัฒนารถบัสไฟฟ&าโดยสาร ๙ เมตร ท่ีร วมดําเนินการกับบริษัทเอกชน (๔) การพัฒนาบุคลากรใหกับบริษัทเอกชน 

และ (๕) กิจกรรมพัฒนากําลังคนร วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

และมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี รวมถึงผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย� โดยจัดทําเปLนคอนซอร�เทียม

มุ งเนนการพัฒนากําลังคนและใหความรูแก ประชาชนในเรื่องรถยนต�ไฟฟ&า ดําเนินการจัด EV camp และมีแผนท่ี

จะขยายการจัด EV camp ไปในภูมิภาค ส วนอุตสาหกรรมขนส งทางรางน้ันมีความกาวหนา คือ สวทช. เขาร วม

เปLนคณะกรรมการความร วมมือรถไฟไทย-จีน (ส วนท่ีเก่ียวกับการถ ายทอดเทคโนโลยี) และการดําเนินการเรื่อง

รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ท่ีมีการผลักดันใหใส เรื่องการถ ายทอดเทคโนโลยีผ านการพัฒนาขอกําหนด (TOR) 

โครงการรถไฟฟ&าความเร็วสูงไทย-จีน 

(๓) การสร1างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life: HQ) แบ ง

แผนการพัฒนาเปLน ๓ แพลตฟอร�ม คือ (๑) แพลตฟอร�มดิจิทัลดานทันตกรรม (digital dentistry platform)  

(๒) แพลตฟอร�มดิจิทัลทางกระดูกและขอ (digital orthopaedic platform) และ (๓) แพลตฟอร�มดิจิทัลทาง
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นวัตกรรมสุขภาวะผูสูงอายุและคนพิการ (digital health care for older persons/persons with disabilities 

platform) ณ ไตรมาสท่ี ๓ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี ส วนของแพลตฟอร�มดิจิทัลดานทันตกรรม ซึ่งเนน

การขยายผลเครื่องเอกซเรย�คอมพิวเตอร�สามมิติทางทันตกรรม (DentiiScan) ไปสู การใชประโยชน� โดย สวทช. 

ไดรับอนุมัติจาก ครม. ใหดําเนิน “โครงการขยายผล DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย�ไทย” 

ภายใตงบประมาณ Big Rock จํานวน ๕๔๗.๓๘ ลานบาท เพื่อติดต้ังเครื่องเดนตีสแกนใน ๕๐ โรงพยาบาล ปjจจุบัน

ทําสัญญาจัดจางบริษัทผลิตและติดต้ังเครื่องเดนตีสแกนรุ น ๒.๐ (DentiiScan 2.0) และจัดจางบริษัทบริหารจัดการ

และดําเนินการแพลตฟอร�มดิจิทัลทางทันตกรรมแลวเสร็จ มีการสรางเครือข ายทันตแพทย� เตรียมความพรอมของ

โรงพยาบาลท่ีจะร วมโครงการฯ ในดานสถานที่ และเจรจาความร วมมือ ซึ่งอยู ในกระบวนการสรรหาโรงพยาบาล

และสถานพยาบาลของรัฐใหครบ ๕๐ แห ง โดยผลที่คาดว าจะบรรลุ คือ ประชาชนสามารถไดรับบริการทาง 

ทันตกรรมรากฟjนเทียมในระดับราคาท่ีเขาถึงได เสริมสรางความสามารถของทันตแพทย�และผูช วยทันตแพทย�ใน

โรงพยาบาลรัฐ เกิดบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย�ข้ันสูง และธุรกิจบริการทางทันตกรรมแบบใหม  รวมท้ังสราง

อุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจรตามนโยบายไทยแลนด� ๔.๐ ส วนแพลตฟอร�มดิจิทัลดานนวัตกรรมสุขภาวะ

ผูสูงอายุและคนพิการ มีความกาวหนาท่ีสําคัญ คือ ขอเข าขาเทียมแบบส่ีจุดหมุนและส วนประกอบแกนใน รุ นท่ี ๒ 

ที่ สวทช. พัฒนาผ านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO10328 และย่ืนจดอนุสิทธิบัตรแลว ปjจจุบันอยู ระหว างย่ืนจด

ในบัญชีนวัตกรรมไทย ส วนการขยายผล สวทช. ร วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห งชาติ 

กรมการแพทย� และมูลนิธิทุนท านทาวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ใส ขาเทียมใหกับคนพิการขาขาดเหนือเข าท่ีอยู ใน

ชนบท จํานวน ๗๐ ขา มีโรงพยาบาลเขาร วมโครงการใน ๔ จังหวัด ไดแก  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด

กาญจนบุรี จํานวน ๑๘ ขา โรงพยาบาลฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�ลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน ๑๖ ขา 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ� จังหวัดเพชรบูรณ� จํานวน ๒๓ ขา และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

จํานวน ๑๓ ขา โดยมีผลการใส ขาเทียมแลวเสร็จ จํานวน ๕๗ ขา ส วนท่ีเหลือคาดว าจะดําเนินการเสร็จภายในป.น้ี 

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

เทคโนโลยีเพื่อสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ มีแผนการดําเนินงานแบ งเปLน ๓ เรื่องหลัก ไดแก  (๑) การพัฒนา biofuels/bioenergy เนนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ�ในกลุ ม bioethanol/biodiesel/biogas (๒) การพัฒนา biochemicals and biomaterials 

เนนการพัฒนากระบวนการ bio-/chemo- conversion processes เพื่อเปล่ียนวัตถุดิบเปLนสารตัวกลางหรือสาร

มูลค าสูง และ (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ�มูลค าสูงในกลุ ม biospecialty products เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ�
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เอนไซม� และ biospecialties ตัวอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ ณ ไตรมาสท่ี ๓ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การพัฒนา 

biofuel/bioenergy โดยพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี VHG ethanol จากมันสําปะหลัง (หัวมันสด) โดยทดสอบการ

เดินระบบระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ที่โรงงานอุตสาหกรรม และทดสอบเอนไซม�ระดับหองปฏิบัติการ/ตนแบบ มุ งเนน

การลดการใชนํ้ามันดีเซล โดยใชไบโอดีเซลและดีโซฮอล� สําหรับไบโอดีเซลไดมีการพัฒนาดาน biodiesel-B10 โดย

ทดสอบติดต้ังระบบ H-FAME ที่พัฒนาข้ึนท่ีมีกําลังผลิตขนาด ๐.๕ - ๑ ตันต อวัน ณ โรงงานผลิตไบโอดีเซล จํานวน 

๒ บริษัท โดยเริ่มทําการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง เพื่อทดสอบการใชงาน B10 ในรถกระบะคอมมอนเรล  

๘ คัน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สําหรับดีโซฮอล�ไดทดสอบเช้ือเพลิงดีโซฮอล�ในการใชงานจริงระยะยาว เพื่อ

ทดสอบความเปLนไปไดในการใชเช้ือเพลิงดีโซฮอล�ที่มีส วนผสมของดีเซลและเอทานอล โดยมีไบโอดีเซลเปLนตัว

ประสาน ไดทดสอบเช้ือเพลิงดีโซฮอล�ในเครื่องจักรกลการเกษตรเปLนระยะเวลา ๕๐๐ ช่ัวโมง และรถกระบะคอม

มอนเรลเปLนระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแลวเสร็จ พรอมจัดสัมมนาป�ดโครงการ นอกจากน้ีอยู ระหว างศึกษา

แนวทางการดําเนินการผลิตไบโอแก�ส โดยใช flexible substrate ในโรงงานแป&งมันสําปะหลัง ซ่ึงไดติดต้ังระบบ

บําบัดนํ้าเสียระดับนําร องแลวเสร็จ และอยู ระหว างทดสอบเดินระบบ รวมท้ังประสานโรงงานเพื่อติดต อขอรับการ

สนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 

(๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน (Innovation for Sustainable Agriculture: ISA) มีเป&าหมาย
เพื่อใชนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ�พืชใหมีผลผลิตสูง มีคุณค าทางโภชนาการและปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพและเปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มผลผลิตต อ
พื้นท่ี ลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรการผลิตอย างมีประสิทธิภาพ เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอม ส งผลใหเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตและรายไดดีข้ึน ผูบริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี ณ ไตรมาสท่ี ๓ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ไดแก  (๑) ดานนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ� คลังขอมูลพันธุ�ขาว (NSTDA rice database) ไดพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุล จํานวน ๒๕๐ เครื่องหมายจาก ๕๐ ยีนแลว และอยู ระหว างการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลอีก จํานวน 
๕๐๐ เครื่องหมาย และอยู ระหว างการปลูกขยายเมล็ดพันธุ� จํานวน ๒๕๐ พันธุ�/สายพันธุ� สําหรับการประเมิน
ลักษณะทางการเกษตร หลังจากน้ันจะจัดทําเปLนแคคตาล็อคยีน คลังขอมูลเช้ือสาเหตุโรคขาว (NSTDA pathogen 
database) นําตัวอย างเช้ือราสาเหตุโรคไหมมาหาลําดับเบสพบ SNPs จํานวน ๘๓๑ ตําแหน ง และนํามาจัดกลุ ม
ของเช้ือราสาเหตุโรคไหมได ๘ กลุ ม และพบตําแหน งยีน AVR ท่ีมีความสัมพันธ�กับยีนตานทานทั้งในพันธุ�ขาวดอก
มะลิ ๑๐๕ และพันธุ� กข๖ การพัฒนาพันธุ�ขาวนานํ้าฝน ใหตานทานโรค แมลง สภาพแวดลอมวิกฤต และผลผลิต
สูง ไดเริ่มพัฒนาขาวเจาหอม ขาวธัญสิริน และขาว กข๖ ตนเต้ีย ปjจุบันอยู ในขบวนการทํา Marker Assisted 
Backcrossing (MAB)  (๒) ดานนวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิตขาว อยู ระหว างเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบ
แนะนําเลือกใชพันธุ�ขาวที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและฤดูกาล โดยรวบรวมขอมูลความเส่ียงเชิงพื้นที่ในการปลูกขาว 
ไดแก  พื้นท่ีนํ้าแลงและนํ้าท วม พื้นท่ีดินเปรี้ยวและดินเค็ม เปLนตน และไดเริ่มนําขอมูลจากการสํารวจเช้ือสาเหตุ
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โรค (race) ของโรคขอบใบแหง และโรคไหมในพื้นท่ีปลูกขาวมา plot ลงบนแผนที่ เพื่อใชเปLนขอมูลในการ
ประเมินค าความเส่ียงที่มีผลกระทบต อการปลูกขาวในแต ละพารามิเตอร� ส วนของการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่กับ
ขอมูลจากการสํารวจระยะไกลเพื่อใชเปLนดัชนีติดตามการใหผลผลิตขาวในประเทศไทย ไดคัดเลือกพื้นท่ีแปลงนา
เพื่อใชในการศึกษา โดยใชขอมูลภาพถ ายดาวเทียม Terra MODIS ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และพิจารณาจาก
ค าเฉล่ีย fAPAR และ NDVImax ยอนหลัง ๕ ป. (ป. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ท่ัวประเทศ เลือกตําแหน งสําหรับลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลขาวได ๔๑๓ จุด  รวมทั้งพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคขาว โดยพัฒนา rapid prototype 
แอปพลิเคชันสําหรับสํารวจโรคขาว ถ ายภาพโรคขาว และคลังภาพ ซ่ึงแอปพลิเคชันสํารวจโรคขาวสามารถบันทึก
ขอมูลรายละเอียดการสํารวจโรคและภาพของโรคจากมือถือส งตรงเขาคลังภาพ ทําใหมีท้ังภาพและขอมูลการ
ระบาดท่ีพรอมใชประโยชน�ในงานอ่ืน ๆ ส วน rapid prototype คลังภาพ จัดทําเพื่อใหเห็นโครงสรางของคลังภาพ
โรคขาว ที่สามารถใชในการส่ือสารปรับปรุงพัฒนาระหว างทีมวิจัยและผูเก่ียวของ และ (๓) ดานการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตพืชในระบบควบคุม อยู ระหว างหารือเพื่อวางแผนดําเนินงานวิจัยท้ังดานระบบ plant factory 
และ smart green house รวมทั้งการศึกษา crop requirement ของพืชเป&าหมาย ท้ังน้ี สวทช. ยังดําเนินงาน
โครงการขนาดใหญ ที่สําคัญเพื่อส งเสริมการทํางานใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยโครงการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ Big Rock จากรัฐบาล ในส วนของการพัฒนาและจัดต้ังธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แห งชาติเพื่ออนุรักษ� วิจัย และใชประโยชน� (national biobank) มีเป&าหมายเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ครอบคลุมส่ิงมีชีวิต ยีนของส่ิงมีชีวิต และขอมูลส่ิงมีชีวิตเพื่อการ
อนุรักษ� และส งเสริมการวิจัยพัฒนาสรางมูลค าเพิ่มและใชประโยชน�ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงในการ
คุมครองสินทรัพย�ชีวภาพของชาติซ่ึงเปLนทุนสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพท่ีจะนําไปสู ความมั่งค่ังที่ย่ังยืน
ของประเทศ นอกจากน้ียังดําเนินการโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีกาวหนาเพื่อการผลิตสมุนไพรเพื่อใช
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศใหเกิดเปLนนวัตกรรม plant 
factory ท่ีเหมาะสมสําหรับการคัดเลือก ผลิตพืชสมุนไพร และสารออกฤทธ์ิท่ีไดมาตรฐาน ในบริบทของประเทศ
อีกดวย 

กลยุทธ+ที่ ๒: สร1างความร0วมมือในรูปแบบคอนซอร+เทียม/เครือข0ายที่จะส0งเสริมให1งานวิจัยนําไปใช1
ประโยชน+ได1 ทั้งในมิติที่จะต0อยอดงานวิจัยและนําไปสู0การผลิตและใช1ประโยชน+ และส0งเสริมความร0วมมือใน
ระดับนานาชาติ (International Collaboration) เพ่ือส0งเสริมงานในทุกพันธกิจ 

สวทช. สรางความร วมมือทั้งในดานวิชาการและงานวิจัย ทั้งในรูปแบบคอนซอร�เทียมและเครือข าย เพื่อ
ส งเสริมใหงานวิจัยนําไปใชตอบโจทย�ประเทศไดในมิติต าง ๆ โดยในไตรมาสที่ ๓ สวทช. มีความร วมมือท่ีสําคัญ 
ไดแก  ความร วมมือดานการวิจัยและพัฒนา สรางขีดความสามารถ และถ ายทอดองค�ความรูเทคโนโลยีชีวภาพและ
ดานจีโนม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ�ขาวประเทศลุ มนํ้าโขง กับกรมวิชาการเกษตร สาธารณรัฐแห งสหภาพ
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เมียนมาร� ความร วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียวในการจัดต้ังสํานักงานโตเกียวเทคประจําประเทศไทย 
(Tokyo Tech ANNEX) ครั้งแรกข้ึนในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย เพื่อเปLนศูนย�กลางพัฒนาการศึกษาและ
การวิจัยร วมกัน ความร วมมือกับสถาบัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี เพื่อสรางเครือข ายความร วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  (modern agriculture) เพื่อ
ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอย างย่ังยืน เพิ่มมูลค าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ความร วมมือกับศูนย�แห งชาติดานนาโน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (The National Center for Nanoscience and Technology: NCNST) และ 
Institute of Remote Sensing and Digital Earth: RADI สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร� (Chinese Academy of 
Science: CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสรางบุคลากรวิจัยรวมถึงเพิ่มประสบการณ�การทําวิจัยและ
แลกเปล่ียนขอมูล โดยความร วมมือท่ีเกิดข้ึนจะเปLนแรงหนุนสําคัญในการยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สราง
ศักยภาพในการตอบ EECi ตอบโจทย�ยุทธศาสตร�กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และไทยแลนด� ๔.๐ 

สวทช. เดินหนาสรางเครือข ายในระดับประเทศ โดยมีความร วมมือกับ ๑๑ หน วยงานช้ันนําของประเทศ
ในดานสาธารณสุขดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการใชขอมูลพันธุกรรมมนุษย�เพื่อประโยชน�ทางการแพทย�และ
สาธารณสุขไทย และ สวทช .  ยั งร วม มือ กับกรม วิทยาศาสตร� การแพทย�  กระทรวงสาธารณ สุข  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร�  มหาวิทยาลัยขอนแก น  
คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ศูนย�ความเปLนเลิศดานชีววิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแพทยสภา ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการนํา
ขอมูลพันธุกรรมมนุษย�ไปใชตามแนวทางการแพทย�แม นยํา (precision medicine) พัฒนาใหเกิดบริการทาง
การแพทย�และสาธารณสุขแนวใหม ที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย เขาถึงไดอย างเท าเทียม และช วยใหคนไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน จากการเปล่ียนจากการรักษามาเปLนการป&องกันโรค และจากองค�ความรูเร่ืองพันธุกรรมการเลือกใชยา
รักษาท่ีเจาะจงกับคนไข เปLนตน 

นอกจากน้ี สวทช. ยังสรางความร วมมือกับเครือข าย ITAP มหาวิทยาลัยพะเยา และดําเนินกิจกรรม เช น 
การจัดสัมมนา การสรางเครือข าย การสรางความตระหนักเรื่องเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย�และนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปยกระดับกลุ มผูประกอบการในหลายเซกเตอร� อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทยในเรื่อง
อุตสาหกรรมสมุนไพร กลุ มผูประกอบการ SMEs ในพื้นท่ี EECi กลุ มผูประกอบการโรงงานในเรื่องเทคโนโลยี
โรงงานอัจฉริยะ (smart factory) กลุ มผูประกอบการ startup ในเรื่องเทคโนโลยีป&องกันภัย และกลุ มเกษตรกร
กลวยไมในเร่ืองเทคโนโลยีปุ^ย เปLนตน อีกท้ัง สวทช. ยังใหความสําคัญกับโจทย�ภูมิภาค เพื่อนํา วทน. ไปตอบปjญหา
ในชุมชน พื้นที่ โดยร วมกับผูประกอบการ และเครือข ายพันธมิตร จัดกิจกรรมต าง ๆ เช น ภาคเหนือ สวทช. 
ภาคเหนือร วมกับสภาหอการคาไทย ส งเสริมผูประกอบการผักและผลไมไทย ในเร่ืองมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งช วย
ใหสามารถเช่ือมโยงตลาดคุณภาพสูงท้ังในและต างประเทศไดมากข้ึน ภาคอีสาน สวทช. ร วมกับมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี จัดงาน “สวทช. วิทย�สัญจร: วิจัยเขมแข็ง เสริมแกร งภูมิภาค” ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสราง
เครือข ายกับพันธมิตร และเผยแพร งานวิจัยของ สวทช. รวมท้ังจัดงาน “ประชุมวิชาการขาวแห งชาติ” กับเครือข าย
พันธมิตรรวม ๙ องค�กร 

กลยุทธ+ที่ ๓: ส0งเสริมกลไกด1านออกแบบและวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาต1นแบบที่มีคุณภาพพร1อมถ0ายทอดได1 

การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาตนแบบใหสามารถนําไปผลิตใชงานจริง ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ทั้งดานราคาและคุณภาพ ตองดําเนินการร วมกับกลุ มเป&าหมายทั้งในส วนของผูผลิตและผูใชงาน ต้ังแต 
ข้ันตอนการกําหนดโจทย�วิจัย การวิเคราะห�การตลาดและโอกาสการนําไปใชประโยชน� การวิเคราะห�กฎระเบียบ
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของเพื่อกําหนดเปLนเง่ือนไขในการทําวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ตลอดจนคัดเลือก
ตนแบบจากงานวิจัยท่ีจะนํากระบวนการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ�เขาไปสนับสนุน การดําเนินงาน 
ณ ไตรมาสท่ี ๓ มีการวางแนวทางจัดต้ัง central workshop เพื่อเปLนศูนย�รวมงานบริการดานการออกแบบและ
วิศวกรรมของ สวทช. และร วมดําเนินงานในการกําหนดเป&าหมายส่ิงส งมอบ (Target Output Profile: TOP) ของ
ประเด็นมุ งเนนในป. ๒๕๖๑  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของแต ละประเด็นมุ งเนน ประกอบดวย ประเด็น
มุ งเนนสารใหประโยชน�เชิงหนาที่และนวัตกรรมอาหาร (FI2) ประเด็นมุ งเนนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน (ISA) 
ประเด็นมุ งเนนระบบขนส งสมัยใหม  (MT) และในส วนประเด็นมุ งเนนสุขภาพและคุณภาพชีวิต (HQ) จัดทําแผน
ดําเนินการโครงการตลอดท้ังกระบวนการ ไดแก  กระบวนการพัสดุ จัดซ้ือวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การติดต้ัง และ
ส งมอบ โดยจัดทํา critical path method เพื่อหาจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตโครงการเดนตีสแกน ที่เปLนการ
ใหบริการทางทันตกรรมในอนาคตดวยเครื่องเดนตีสแกน ที่ผลิตไดโดยคนไทย รวมถึงพัฒนาตนแบบเคร่ืองมือ
อุปกรณ�ดานสุขภาพและสาธารณสุข เช น เกาอ้ีทําฟjน สําหรับคนไขทั่วไปและคนไขท่ีใชเกาอ้ีลอเล่ือน ระยะท่ี ๒ 
และจัดทําชุดทําความสะอาดหัว probe smart aerator นอกจากน้ียังสนับสนุนการถ ายทอดแนวคิดการบริหาร
จัดการการผลิต (operation management) ใหกับหน วยงานต าง ๆ ภายใน สวทช. อาทิ ศูนย�บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สถาบันวิทยาการ และสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปLนแนวทางใหผู
ปฏิบัติมีความรูความเขาใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบและวางแผนงานวิจัย โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการผลิตต้ังแต ตนทาง 

กลยุทธ+ที่ ๔: ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต0าง ๆ เพ่ือให1ทุกภาคส0วนของสังคมไทยมีการลงทุน
และใช1นวัตกรรมมากข้ึน เช0น ส0งเสริมโครงสร1างพ้ืนฐานด1านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพ้ืนที่ 
EECi มาตรการส0งเสริมการใช1นวัตกรรมไทยผ0านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืน ๆ 

รัฐบาลใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยกําหนดใหการจัดทํา
นโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเปLนหน่ึงนโยบายท่ี
สําคัญ และแต งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปLนประธาน  
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โดยกําหนดแนวทางการส งเสริมนวัตกรรมไทยผ านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ เปLนเครื่องมือทางนโยบาย ใชกลไก
การจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพื่อเปLนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�
อย างมีคุณภาพ และเปLนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการท่ีเปLนนวัตกรรม  
ที่สามารถสรางมูลค าเพิ่มไดสูงกว าแบบด้ังเดิม อันจะช วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากร
เขมขน สู อุตสาหกรรมที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ช วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง และส งเสริมใหมีการใชทรัพยากรของรัฐอย างคุมค าและเกิดประโยชน�สูงสุด ซ่ึงสถานภาพการข้ึน
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสะสมต อเน่ืองจนถึง ณ ไตรมาสที่ ๓ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) มีการย่ืนแบบคําขอมาท่ี 
สวทช. จํานวน ๔๘๘ ผลงาน ไดรับการนุมัติจากคณะกรรมการฯ จํานวน ๒๓๕ ผลงาน สํานักงบประมาณประกาศ
ข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยแลว จํานวน ๑๙๗ ผลงาน และอยู ระหว างตรวจสอบราคา จํานวน ๓๐ ผลงาน 

ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สวทช. ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวง วิทยาศาสตร� ฯ ให เปLนผู ดูแลโครงการ ท้ังหมด ท่ี เ ก่ียวข อง กับ EECi ของหน วยงานภายใต
กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และเปLนผูขับเคล่ือนหลักในกิจกรรมของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับ
พันธมิตรท้ังในและต างประเทศ รวมทั้งดูแลกิจกรรมต าง ๆ ของ สวทช. ในพื้นที่ EECi โดยทีมพัฒนากําลังคนจะทํา
หนาท่ีในการสรรหาบุคลากรไปทํางานในพื้นท่ี EECi โดยการดําเนินงานเปLนลักษณะโครงการขนาดใหญ ของ
ประเทศ ซ่ึงปjจจุบันอยู ระหว างการพัฒนาแผนที่ นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (industrial technology 
roadmap) จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก  (๑) แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร (๒) แผนท่ีนําทาง
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟน�เนอรี่ (๓) แผนท่ีนําทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับ
ศูนย�กลางการวิจัยและนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต� และระบบอัจฉริยะ (๔) แผนท่ีนําทางเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมดานการพัฒนา functional ingredients and cosmeceuticals และ (๕) ขอเสนอแนะการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพจากวัตถุดิบและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยรายงานท่ีศึกษาจะประกอบดวย
สถานภาพขอมูล และผลวิเคราะห�เบื้องตนของความตองการของอุตสาหกรรมเป&าหมายทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ/
ตลาดโลก และความพรอมดานเทคโนโลยีของประเทศเทียบกับต างประเทศ นอกจากน้ี ในไตรมาสที่ ๓ ยังจัด
ประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ EECi ในภาพรวมและนําเสนอความคืบหนาของ BIOPOLIS 
และ ARIPOLIS ท้ังทางดานวิจัยและพัฒนา กําลังคน โครงสรางพื้นฐาน คอนซอร�เทียม พันธมิตร และกลยุทธ�ใน
การดึงดูดบริษัทเขามาทําวิจัยในพื้นที่ EECi และมีแผนท่ีจะจัดทํา master plan ระยะยาวของ EECi เขา ครม. 
ตามคําแนะนําของท่ีประชุม ท้ังน้ี มีการเปล่ียนช่ือ Space Krenovapolis เปLน Space Innopolis และใหจัดต้ังท่ี
วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง 

สวทช. สนับสนุนการใช วทน. ในการส งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค ขยายผลงานวิจัยสู ทุกภาคส วน ผ าน
เครือข ายมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และภาคส วนต าง ๆ โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม (ITAP) สวทช. จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานวิจัย “สวทช. – วิทย�สัญจร”  
คร้ังที่ ๑ ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ภายใตแนวคิด “วิจัยเขมแข็ง เสริมแกร งภูมิภาค” เพื่อเปLนการเผยแพร ผลงานวิจัย
ของ สวทช. และเครือข ายพันธมิตรออกสู สังคม ใหเกิดการนําไปใชประโยชน�ต อยอดท้ังในเชิงพาณิชย�และเชิง
สาธารณประโยชน� ช วยขยายผลสู การใชประโยชน�ไดจริง เกิดการแลกเปล่ียนขอมูล นําไปสู โจทย�วิจัยท่ีตองพัฒนา
ต อยอดในทุกกลุ มไม ว าจะเปLนผูประกอบการรายใหญ  รายย อย เกษตรกร หรือแมกระท่ังสถานศึกษา ใหสามารถ
ทํางานร วมกันเปLนเครือข ายส งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากใหเขมแข็งสรางความย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจระดับ 
มหภาคของประเทศต อไป 

นอกจากน้ี สวทช. ยังดําเนิน "โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (fabrication lab)" ที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ Big Rock จากรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะความเปLนนวัตกรแก เด็กและเยาวชนไทย เพื่อพัฒนา
กําลังคนทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ซึ่งเปLนรากฐานท่ีสําคัญย่ิงในการสรางขีดความสามารถในการแข งขัน
และพัฒนาประเทศอย างย่ังยืน เปLนการนําเอาแนวคิด STEM มาใชในการสรางเสริมความเขาใจของศาสตร�ต าง ๆ 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการประยุกต�ใชศาสตร�เหล าน้ีในการแกปjญหาจริงผ านการเรียนรูแบบ problem-
based learning เน่ืองจากการเรียนรูแบบ STEM มุ งเนนการปฏิบัติ และการเรียนรูผ านการลงมือทํา (hands-on) 
โดยโครงสรางพื้นฐานที่จําเปLนสําหรับการเรียนรูในลักษณะน้ี คือ โรงประลองทางวิศวกรรม (fabrication lab) ท่ี
จะเปLนสถานที่ฝ�กการเรียนรู ทดลอง และลงมือสรางช้ินงานต าง ๆ อันจะนําไปสู ความเขาใจในศาสตร�ต าง ๆ และ
การสรางนวัตกรรมต อไป 

กลยุทธ+ที่ ๕: สร1างสภาพแวดล1อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด1วย 

กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน+ กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 

ระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส0งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการระบบสารสนเทศให1สนับสนุน

การบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่มีความคล0องตัว ลดความซ้ําซ1อน 

สวทช. ดําเนินการที่สําคัญเพื่อปรับสภาพแวดลอม และกลไกใหสนับสนุนภารกิจที่สําคัญ ณ ไตรมาสท่ี ๓ 
มีความกาวหนาการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก  (๑) พัฒนา (ร าง) รูปแบบกลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน� (rewarding system) ในรูปแบบตัวเงินและไม ใช ตัวเงิน การบริหาร reward ใหสอดคลองกับ 
performance แต ละบุคคล รวมถึงศึกษาโครงสรางค าตอบแทนและการใหสวัสดิการต าง ๆ ของหน วยงานต าง ๆ 
เพื่อเทียบเคียงและพิจารณาแนวทางการจ ายค าตอบแทนและสวัสดิการในอนาคตแลวเสร็จ รวมถึงส วนของ
บุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานที่ EECi (๒) ทบทวนและออกแบบกลไกการบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับลักษณะงาน
ที่เกิดข้ึนใหม  และสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหเกิดความรูสึกมีส วนร วมและพรอมใหความร วมมือเพื่อผลักดัน
งานที่สําคัญขององค�กร ดวยการวางแผนส งเสริมความผูกพันบุคลากร ทั้งในส วนของการเตรียมการจัด result to 
action plan workshop และรวบรวม engagement champion จากแต ละศูนย�แห งชาติและสายงานต าง ๆ  
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(๓) ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยจัดประชุมกับ
เครือข ายพันธมิตร The Office of Research Integrity (ORI) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการดําเนินงานของ
ฝ�ายส งเสริมจริยธรรมการวิจัยในหน วยงานต าง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการดานจริยธรรมการวิจัย
ของ สวทช. นอกจากน้ี ยังจัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นจากการพัฒนาโปรแกรม CopyCatch ซึ่งจะนํามา
เผยแพร ใชงานใน สวทช. เพื่อช วยนักวิจัยตรวจสอบความคลายของบทความวิชาการในระบบ myPerformance 
โดยคาดว าจะเร่ิมนํามาใชในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government โดยเช่ือมต อระบบ ERP ดานบริหารงบประมาณ การเงิน
บัญชี พัสดุ (PABI2) กับกลุ มระบบบริหารงานขาย และระบบบริหารโครงการแลวเสร็จ พัฒนาและทดสอบระบบ
การวัดความพึงพอใจ (ECS) ของลูกคาโดยเช่ือมโยงกับขอมูลลูกคา เปLน ๒ ภาษา และระบบบริหารจัดการขอมูล
ลูกคา (CRM) ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) แลวเสร็จ 

 

๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ0มวิจัย วทน. 

แผนกลยุทธ� ฉบับที่ ๖.๑ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สวทช. คัดเลือกประเด็นมุ งเนนท่ีจะดําเนินการเพื่อสราง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปLนท่ีประจักษ�ภายในป. ๒๕๖๔ โดยเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง ไดแก  อาหาร
เพื่ออนาคต ระบบขนส งสมัยใหม  การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ 
และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ท้ังในดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกลไกสนับสนุนในพันธกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 
ที่จะนําไปสู การใชประโยชน�ในวงกวาง รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชประโยชน�ในหลายคลัสเตอร� ตลอดจน
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (platform technology) ที่สําคัญในอนาคต ๔ ดาน ไดแก  เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี นอกจากน้ียังควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใต
เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ ( integrated technology platform) ใน ๓ เรื่ อง ไดแก  sensors,  high-
performance computing and data analytics และ bio-based materials มุ งเนนการสรางองค�ความรู และ
เทคโนโลยีใหม  ๆ ท่ีจะนําไปสู การใชประโยชน�ในอนาคต โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

๓.๓.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา 

ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวนท้ังส้ิน ๑,๓๖๘ 
โครงการ แบ งเปLนโครงการใหม  ๒๘๗ โครงการ โครงการต อเน่ือง ๑,๐๘๑ โครงการ และในจํานวนดังกล าวเปLน
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พรอมถ ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค�ความรูใหม  จํานวน ๓๑๑ โครงการ 
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ตัวอย0างผลงานตามแผนงานประเด็นมุ0งเน1น 

(๑) อาหารเพ่ืออนาคต 
ผลิตภัณฑ+อาหาร mushroom-based ทดแทนเน้ือสัตว+ หรือไส1เบอร+เกอร+เห็ด เห็ดมีเน้ือสัมผัสที่

เหนียวนุ มจึงถูกนํามาใชเพื่อทดแทนเน้ือสัตว� นอกจากน้ีเห็ดยังมีรสชาติเฉพาะตัว มีเสนใยอาหารสูง และมี 
bioactive compounds จึงถือเปLนแหล งอาหารของอนาคต เน่ืองจากเพาะปลูกไดจากวัสดุชีวภาพเหลือท้ิงซึ่งเปLน
มิตรต อส่ิงแวดลอม และไม มีการใชสารเคมี จึงถือไดว าเปLนอาหารปลอดภัย จากความตระหนักถึงประโยชน�ของ
เห็ดบริษัทฟาร�มดี เอเซีย จํากัด ซึ่งพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกสมัยใหม ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมและ
ติดตามผลในการเพาะเห็ดชนิดต าง ๆ เล็งเห็นว าการต อยอดดานการพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารจากเห็ดน้ัน จะทําให
สามารถนําผลิตภัณฑ�ท่ีทํามาจากเห็ดมาปรับเปล่ียนรูปแบบเปLนผลิตภัณฑ�อาหารที่ผลิตจากเห็ดสู ทองตลาดได  
จึงร วมมือกับกลุ ม food rheology เอ็มเทค สวทช. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�ไสเบอร�เกอร�จากเห็ด ใหมีเน้ือสัมผัส
คลายคลึงกับเน้ือสัตว� ดวยเทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมวัสดุดานคอมโพสิต และศาสตร�เชิงรีโอโลยีมา
ประยุกต�ใช ผลิตภัณฑ�ไสเบอร�เกอร�จากเห็ดที่พัฒนาข้ึนมีเห็ดเปLนองค�ประกอบมากกว ารอยละ ๗๕ และสามารถ
ผลิตดวยเครื่องมือเครืองจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป ปjจจุบันไดส งมอบสูตรระดับหองปฏิบัติการ และให
คําแนะนําในการผลิตกับบริษัทฯ เรียบรอยแลว โดยอยู ระหว างการวางกลยุทธ�ทางการตลาด และการต้ัง
โรงงานผลิตโดยบริษัทฯ 

 
  



๓๒ | ส ว ท ช .  

(๒) ระบบขนส0งสมัยใหม0 
การให1บริการทดสอบเก่ียวกับยานยนต+ไฟฟ[า: แบตเตอร่ีลิเทียมขนาดโมดูล ประเทศไทยเปLนฐาน

การผลิตช้ินส วนยานยนต�และการประกอบรถยนต�ส งออกที่สําคัญเปLนอันดับท่ี ๑๐ ของโลก ผูประกอบการใน
ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งการผลิตช้ินส วนและการประกอบรถยนต�มากกว า ๓๐,๐๐๐ บริษัท การที่ยานยนต�ไดเขา
สู ยุคยานยนต�ไฟฟ&า (electric vehicle) ทําใหแบตเตอรี่แพ็คมีบทบาทอย างมากในการนํามาใชกักเก็บพลังงาน
สําหรับยานยนต� เน่ืองจากเปLนอุปกรณ�ท่ีใชในการกักเก็บพลังงานไฟฟ&าจากแหล งจ ายไฟฟ&าไปขับมอเตอร� นอกจาก
ยานยนต�ไฟฟ&าแลวแบตเตอรี่ยังสามารถนําไปใชในอุปกรณ�พกพา ในระบบราง หรือใชในการกักเก็บไวใชใน
ช วงเวลาอ่ืน ๆ เช น การใชงานใน solar farm เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ&าท่ีไดจากแสงอาทิตย� หรือการใชงานในระบบ 
grid เปLนตน จากการผลักดันใหเกิดการใชงานยานยนต�ไฟฟ&าจากนโยบายภาครัฐ หรือกระแสการผลักดันใหใช 
ยานยนต�ไฟฟ&าจากนานาประเทศ ทําใหความตองการแบตเตอร่ีแพ็คสูงข้ึน ในขณะท่ีราคาของแบตเตอรี่ลิเทียมมี
แนวโนมลดตํ่าลงอย างต อเน่ือง แต ปjจจุบันประเทศไทยไม สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมเองได แต สามารถนํา
ลิเทียมมาประกอบเปLนแบตเตอรี่แพ็คเพื่อสรางมูลค าเพิ่มได จึงมีหลายโรงงานเกิดข้ึนและปรับไปสู การผลิต
แบตเตอรี่สําหรับยานยนต� ในดานมาตรฐานน้ันองค�กรควบคุมต าง ๆ ไดบังคับใหก อนการนําแบตเตอรี่ขนาดใหญ 
มาใชงาน หรือขนส งจะตองทําการทดสอบดานความปลอดภัยเสียก อน เพื่อความปลอดภัยของผูขับข่ียานยนต� 
เน่ืองจากแบตเตอรี่ชนิดน้ีสามารถลามไฟและเกิดการระเบิดข้ึนได ดังน้ันศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและ
อิเล็กทรอนิกส� (PTEC) สวทช. จึงปรับตัวเพื่อใหสามารถพัฒนาผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนต�ไฟฟ&าใหต้ังฐานการผลิตอยู ในประเทศไทยต อไปได ปjจจุบัน PTEC สามารถใหบริการ
ทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมในระดับของเซลล� (battery cell) และระดับโมดูล (battery module) ไดแลว สําหรับ
การทดสอบดานความปลอดภัยของแบตเตอรี่ยานยนต�เปLนขอบังคับตามมาตรฐานสากล ตามเครื่องหมาย E-mark 
เ ช น  IEC 62133 IEC 62660-1 IEC 62660-2 IEC 62619 IEC 62620 SAE J2464 SAE J2929 SAE J2380  

ISO 12405‐1 ISO 12405‐2 UN 38.3 UN ECE R100 Rev 2 UL 1642 และขอกําหนดของผูผลิตรถยนต�ไฟฟ&า
ซึ่งมีมากกว า ๓๐๐ บริษัท เช น โตโยตา ฮอนดา บีเอ็มดับเบิลยู และฟอร�ด เปLนตน 

 

 



๓๓ | ส ว ท ช .  

(๓) การสร1างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 
อุปกรณ+ช0วยฝlกการหายใจเพ่ือลดภาวะความดันโลหิตสูง (Respiration training device for 

Lowering hypertension: ReLo) โรคความดันโลหิตสูงเปLนโรคที่อยู ในกลุ มโรคไม ติดต อเรื้อรังที่เปLนปjญหาดาน
สุขภาพอย างมาก องค�กรอนามัยโลกรายงานว ามีผูเสียชีวิตจากโรคในกลุ มดังกล าวถึง ๓๖ ลานคน ซึ่งโรคความดัน
โลหิตสูงเปLนปjจจัยเส่ียงอันดับ ๑ การรักษาความดันโลหิตสูงส วนใหญ เปLนการรักษาทางยา อย างไรก็ตามมี
การศึกษาพบว า การใหการรักษาทางยาและไม ใชยาก็สามารถลดความดันโลหิตสูงได โดยการฝ�กการหายใจ ไม ว า
จะเปLนการกําหนดการหายใจแบบชาและลึก หรือการฝ�กความแข็งแรงของกลามเน้ือหายใจเขาก็สามารถลดความ
ดันโลหิตได ซ่ึงอุปกรณ�ช วยฝ�กการหายใจยังตองนําเขาจากต างประเทศซึ่งมีค าใชจ ายสูง ดังน้ัน เนคเทค สวทช. จึง
มีแนวคิดออกแบบและสรางอุปกรณ�ตนแบบเพื่อช วยรักษาผูป�วยโรคความดันโลหิตสูง อุปกรณ�ตนแบบสําหรับช วย
ฝ�กการหายใจที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย ถุงอัดลมท่ีมีแรงดัน ๐-๕๐ กิโลปาสคาล ติดไวบริเวณหนาทอง ควบคุม
ผ านระบบไรสายบลูทูธ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด� (android OS) ช วยใหผูป�วยโรคความดันโลหิตสูงไดฝ�ก
หายใจ โดยขอมูลอัตราการเตนของหัวใจ (heart rate) และสัญญาณแรงดันจากถุงอัดลมและอัตราการหายใจ 
(respiratory rate) จะถูกเก็บในสมาร�ตโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อใชในการวินิจฉัยของแพทย� ปjจจุบันอุปกรณ�ดังกล าว
อยู ระหว างนําไปทดสอบกับผูป�วยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน ๔๐ ราย 

 

 
  



๓๔ | ส ว ท ช .  

(๔) เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ 
ต1นแบบเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME) ในระดับอุตสาหกรรม แผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๗๙ กําหนดเป&าการใชไบโอดีเซลทดแทนการใชนํ้ามัน
ดีเซลไวท่ี ๑๔ ลานลิตรต อวันในป. ๒๕๗๙ น้ัน นํ้ามันดีเซลท่ีใชกันอยู ในปjจจุบันมีการผสมเช้ือเพลิงไบโอดีเซลได
สูงสุดไม เกินรอยละ ๗ หรือท่ีเรียกว า B7 จากขอมูลป. ๒๕๖๐ (ธันวาคม ๒๕๖๐) มียอดการใช B7 อยู ท่ี ๔.๔  
ลานลิตรต อวัน จึงมีความตองการที่จะเพิ่มสัดส วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามันดีเซลใหสูงข้ึนเปLนรอยละ ๑๐ (B10) 
แต เน่ืองจากคุณสมบัติของไบโอดีเซลท่ีมีความแตกต างจากนํ้ามันดีเซล โดยเฉพาะประเด็นสารปนเป��อนประเภท 
โมโนกลีเซอไรด�ท่ีระบุไวไม ใหเกินรอยละ ๐.๗ โดยนํ้าหนักสําหรับ B7 ทั้งน้ีหากตองการผสมเปLน B10 คณะนักวิจัย 
สวทช. ไดทดสอบในหองปฏิบัติการตามวิธีการของสมาคมผูผลิตยานยนต�ประเทศญี่ปุ�น (Japan Automobile 
Manufacturers Association: JAMA) พบว าค าสารปนเป��อนประเภทโมโนกลีเซอไรด�ไม ควรเกินรอยละ ๐.๔ โดย
นํ้าหนัก ดังน้ันหากจะเพิ่มสัดส วนผสมเปLน B10 จําเปLนตองเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลดวยเทคโนโลยี H-FAME หรือ
กระบวนการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลท่ีพัฒนาข้ึนในระดับหองปฏิบัติการท่ีเปLนระบบแบบกะ (batch type) 
โดยมีการขยายขนาดไปสู ระดับอุตสาหกรรมท่ีเปLนระบบต อเน่ือง (continuous) มีกําลังผลิตขนาด ๐.๕ -๑ ตันต อ
วัน ซึ่งจะมีการติดต้ังเพื่อทําการผลิตจริงท่ีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย�ท่ีเขาร วมโครงการ จํานวน ๒ บริษัท 
นอกจากน้ีไดทําการทดสอบว่ิงจริงกับรถกระบะคอมมอนเรลบนทองถนน จํานวน ๘ คัน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ 
กิโลเมตร เพื่อประเมินความเปLนไปไดเชิงพาณิชย�สําหรับเทคโนโลยี H-FAME ต้ังแต ตนทุนเพิ่มเติมในการเพิ่ม
คุณภาพไบโอดีเซล ตลอดจนผลกระทบต อการใชนํ้ามัน B10 ในรถกระบะคอมมอนเรลในระยะยาว 

 

 
  



๓๕ | ส ว ท ช .  

(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน 
โมบายแอปพลิเคชันสําหรับวินิจฉัยโรคข1าวโดยใช1การวิเคราะห+ภาพถ0ายและปRญญาประดิษฐ+ 

ปjจจุบันแอปพลิเคชันสําหรับวินิจฉัยโรคขาว ยังไม มีประสิทธิภาพเพียงพอต อการนําไปใชประโยชน� จึงไม เปLนท่ีนิยม
และไม ไดรับการเผยแพร เท าท่ีควร เน่ืองจากระบบวินิจฉัยโรคขาวส วนใหญ อยู ในรูปของขอมูลสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ท่ีมีลักษณะคลายหนังสือที่อยู บนเว็บไซต� เปLนท่ีรวบรวมความรูใหผูท่ีสนใจมาศึกษาดวยตนเอง ในขณะ
ที่ระบบผูเช่ียวชาญ (expert system) เปLนซอฟต�แวร�คอมพิวเตอร�ที่ช วยในการหาคําตอบ จะใชผูเช่ียวชาญในสาขา
น้ันมาช วยสรางวิธีการสอบถามอย างเปLนระบบในการคนหาคําตอบ เพื่อใหผูใชสามารถวินิจฉัยไดเองโดยไม ตองใช
ผูเช่ียวชาญ อย างไรก็ตามระบบดังกล าวยังตองอาศัยความเขาใจ วิเคราะห� และวินิจฉัยจากผูใชงานเองเปLนหลัก 
ดังน้ันโครงการจึงมีเป&าหมายในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับการวินิจฉัยโรคขาว โดยใหผูใชงานส ง
ภาพถ ายโรคขาวผ านอุปกรณ�มือถือเขาสู ระบบ ระบบจะวินิจฉัยโรคจากภาพถ ายน้ัน แลวแจงผลการวินิจฉัยแบบ
ทันถ วงที พรอมใหคําแนะนําในการดูแล และสามารถสอบถามขอสงสัยเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญผ านระบบได ระบบ
ประกอบดวย คลังภาพโรคขาว เซิร�ฟเวอร�สําหรับประมวลผลภาพและวินิจฉัยโรคขาว Line Bot ระบบโตตอบ
ขอความอัตโนมัติ และไลน�กลุ มผูเช่ียวชาญโรคขาว เพื่อแนะนําและตรวจสอบผลการวินิจฉัยโรค โดยท้ังหมดเปLน
การใหบริการผ านโมบายแอปพลิเคชัน สําหรับวิเคราะห�โรคขาวโดยใชภาพถ ายในสภาพแปลงธรรมชาติ ปjจจุบัน
ทีมวิจัยจากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ร วมกับภาควิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดพัฒนา rapid prototype แอปพลิเคชันสํารวจโรคขาว ท่ีสามารถบันทึกขอมูลรายละเอียด
โรคและภาพของโรคจากมือถือ ส งตรงเขาคลังภาพ ทําใหมีทั้งภาพและขอมูลการระบาดที่พรอมใชประโยชน� ส วน 
rapid prototype คลังภาพ ที่แสดงโครงสรางของคลังภาพโรคขาว เพื่อใชในการส่ือสารปรับปรุงพัฒนาระหว าง
ทีมวิจัยและผูเก่ียวของ งานวิจัยน้ีเปLนการบรูณาการองค�ความรูระหว างศาสตร�ดานโรคพืชและวิศวกรรมศาสตร� ผล
จากโครงการน้ีจะช วยยกระดับความรูดานการวินิจฉัยโรคขาวเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรในวงกวาง เพิ่มช องทางการ
ติดต อระหว างเกษตรกรและนักวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโรคขาว ซึ่งขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก
การรายงานการระบาดของโรคจะนํามาพัฒนาระบบเตือนภัยโรคขาวอุบัติใหม และอุบัติซ้ําไดในอนาคต 
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ตัวอย0างผลงานตามแผนงานคลัสเตอร+มุ0งเป[า 

(๑) คลัสเตอร+เกษตรและอาหาร 
เคร่ืองตรวจฟ�โนไทป�รากมันสําปะหลังด1วยระบบอัตโนมัติ (VDO box) สวทช. มีความร วมมือกับ

สถาบัน Plant Science Center (IBC-2) Forschungszentrum Jülich สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยเนคเทค
ไดพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดภาพรากมันสําปะหลังดวยระบบอัตโนมัติ หรือ VDO box ที่ไดแบบร างจากสถาบัน 
Jülich ที่ใชตรวจวัดฟ.โนไทป¢รากขาวโพด โดยนํามาปรับใชตรวจวัดฟ.โนไทป¢รากมันสําปะหลังประกอบดวยสอง
ส วนหลัก คือ (๑) VDO Box ท่ีมีกลองสําหรับบันทึกภาพวิดีโอของรากมันสําปะหลังแบบ ๓๖๐ องศา มีมอเตอร�
ช วยในการหมุนราก และภาพวิดีโอที่ถ ายไดส งไปเก็บที่เซิร�ฟเวอร� (image server) โดยกระบวนการดังกล าวทํางาน
แบบอัตโนมัติ และ (๒) ซอฟต�แวร�ประเมินลักษณะปรากฏของราก ทําหนาท่ีประมวลผลภาพ (image processing) 
สําหรับตรวจวัดลักษณะของรากมันสําปะหลัง เช น ขนาด ความยาว หรือลักษณะทางโครงสรางแบบอัตโนมัติ เพื่อ
นําขอมูลดังกล าวมาวิเคราะห�และประเมินลักษณะรากมันสําปะหลัง โดยระบบดังกล าวช วยลดแรงงานและ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล สามารถทําการวัดท่ีซับซอนได เหมาะสําหรับนักปรับปรุงพันธุ� และนักวิชาการที่ศึกษา
ดานพืช ช วยย นระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใหเร็วข้ึน ปjจจุบันไดนําเครื่อง VDO box ไปติดต้ังที่ศูนย�วิจัยพืชไร 
ระยอง กรมวิชาการเกษตร เพื่อใชศึกษาลักษณะฟ.โนไทป¢ของรากมันสําปะหลัง จํานวน ๖๐๐ สายพันธุ�ท่ีปลูก ณ 
ศูนย�วิจัยพืชไร ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใชสําหรับการศึกษาพัฒนาการของรากมันสําปะหลัง ร วมกับการ
ประมวลผลขอมูลทางสภาพแวดลอม 

 
 
(๒) คลัสเตอร+พลังงานและส่ิงแวดล1อม 
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุโฟโตโครมิก นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารเคลือบกระจกโฟโตโครมิกที่

สามารถดูดกลืนรังสียูวีจากดวงอาทิตย�ได โดยเม่ือโดนแดดจะเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมี ทําใหสีของ
สารเคลือบเปล่ียนจากที่ไม มีสีหรือมีสีอ อนมีสีเขมข้ึน คุณสมบัติพิเศษน้ีเหมาะกับการนําไปใชเคลือบกระจก แทน
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การติดฟ�ล�มกรองแสง เพราะสามารถเปล่ียนความเขมสีอัตโนมัติตามความเขมของแสงอาทิตย� ที่เปล่ียนไปในแต ละ
ช วงเวลา เวลาเชาแสงแดดไม จัด กระจกท่ีเคลือบสารโฟโตโครมิกจะเปล่ียนสีไปเพียงเล็กนอย เวลากลางวันที่มี
แสงแดดจัด จะเปล่ียนเปLนสีเขมมาก และในตอนเย็นหรือกลางคืน จะกลับมาใสอีกครั้ง โดยไม มีผลต อการมองเห็น 
ช วยควบคุมปริมาณแสงที่เขาสู ตัวอาคารไดพอเหมาะตลอดวัน นอกจากน้ันยังช วยลดความรอนในอาคาร และ
ประหยัดค าไฟฟ&าไดอีกดวย 

 

  
 

(๓) คลัสเตอร+อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
การติดตามเหย่ียวอพยพเขาดินสอ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือส0งเสริมการท0องเที่ยวชุมชน

เข1มแข็ง สวทช. ร วมกับชุมชนทองถ่ินองค�การบริหารส วนตําบลนาทุ ง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร และคณะนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ เครือข ายศึกษาและอนุรักษ�
นกล าเหย่ือในทวีปเอเชีย Asian Raptor Research and Conservation (ARRCH) และกลุ มศึกษาเหย่ียวและนก
อินทรีในประเทศไทย Thai Raptor Group (TRG) ติดสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามเสนทางอพยพเหย่ียวนกเขา
พันธุ�จีนและเหย่ียวนกเขาพันธุ�ญ่ีปุ�น จํานวน ๘ ตัว ทําใหทราบเสนทางบินของเหย่ียวในการอพยพหนีความหนาว
เย็นไปหาแหล งอาหารในเขตพื้นที่อุ น จากรัสเซียตะวันออก จีน และผ านประเทศไทย ณ เขาดินสอ อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร เพื่อมุ งลงใตสู หมู เกาะอินโดนีเซีย ในช วงเดือนกันยายน – มีนาคม และบินอพยพกลับผ านประเทศ
ไทยอีกครั้ง เพื่อกลับไปทํารังวางไข ในประเทศจีนและรัสเซีย ช วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ระยะทางบินไปกลับ
มากกว า ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซ่ึงการทราบเสนทางอพยพและจุดแวะพักของเหย่ียวช วยดึงดูดนักท องเที่ยวดูนกท้ัง
ชาวไทยและต างประเทศมายังเขาดินสอ ซึ่งมีปริมาณมากข้ึนทุกป. ทําใหเขาดินสอมีศักยภาพพัฒนาเปLนที่ท องเที่ยว
ระดับอาเซียนได 
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ตัวอย0างผลงานตามแผนงานการสร1างความสามารถด1านเทคโนโลยีฐาน 

(๑) เทคโนโลยีฐานด1านเทคโนโลยีชีวภาพ 

องค+ความรู1เก่ียวกับการแสดงออกของยีนและกลไกทางชีวภาพที่เก่ียวข1องกับการเกิด white 
stripping ในกล1ามเนื้อไก0 คณะผูวิจัย หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีภาพทางอาหาร ทําการศึกษาโพรไฟล�ทราน
สคริปโตมท่ีเก่ียวของกับการเกิดตําหนิแบบ white stripping ในไก เน้ือส วนอก เน่ืองจากปjจจุบันอุตสาหกรรมไก 
เน้ือเปLนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญต อเศรษฐกิจไทย ดวยปริมาณการส งออกท่ีมีมากว ารอยละ ๘๕ ในกลุ ม
สินคาปศุสัตว�ท้ังหมด ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานการปรับปรุงพันธุ�และการเล้ียงไก  ส งผลให
ผูประกอบการสามารถผลิตไก เน้ือท่ีโตเร็วและใหเน้ือปริมาณมาก ตลอดจนผูผลิตไดเน้ือยังสามารถใชวิธีการปรับ
สูตรอาหารร วมกับยืดเวลาการเล้ียงไก  เพื่อใหไก มีนํ้าหนักมากถึง ๑.๕ เท า เม่ือเทียบกับไดเน้ือปกติ อย างไรก็ตาม
ไก เน้ือท่ีโตเร็วและนํ้าหนักมากมีความสัมพันธ�กับการเกิดตําหนิในเน้ือไก  ซ่ึงรวมถึง wooden meat, white 
stripping และ pink meat ซึ่งเน้ือไก จะมีสีชมพูคลายไก ไม สุก สาเหตุของการเกิดตําหนิดังกล าวในเน้ือไก ไม ทราบ
แน ชัด ท้ังน้ียังไม มีรายงานอุบัติการณ�การเกิดตําหนิดังกล าวในไก เน้ือที่ผลิตในประเทศไทย การเกิดตําหนิดังกล าว
อาจเก่ียวเ น่ืองกับผลของการปรับปรุงพันธุ� ให มี นํ้าหนักมากและโตเร็ว และการยืดอายุไก ก อนส ง เข า 
โรงเชือด ซ่ึงส งผลต อการแสดงออกของยีนและกลไกทางชีวโมเลกุลที่เก่ียวของ ทําใหไก เน้ือบางตัวเกิดความ
ผิดปกติ และใหเน้ือที่มีตําหนิ ดังน้ันคณะผูวิจัยฯ จึงไดศึกษาอุบัติการเกิดตําหนิแบบ wooden meat, white 
stripping และ pink meat ในไก เน้ือท่ีเล้ียงและผลิตในประเทศ โดยเปรียบเทียบอุบัติการณ�ในไก ที่เล้ียงอายุ
ระหว าง ๓๙ – ๔๙ วัน รวมทั้งเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนและกระบวนการทางชีวภาพระหว างไก ท่ีใหเน้ือ
ปกติ และไก ท่ีใหเน้ือแบบมีตําหนิ ผลการดําเนินงานที่ผ านมาไดขอมูลเปอร�เซ็นต�การเกิดอุบัติการณ�การเกิดตําหนิ
แบบ wooden breast และ white stripping นอกจากน้ีเ น้ือไก ที่ มี ตําหนิยังมี สัดส วนของโปรตีนท่ีลดลง  
แต สัดส วนของไขมันเพิ่มข้ึนอย างมีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลต อคุณค าทางโภชนาการของเน้ืออกไก  ผลการดําเนินงาน 
ป. ๒๕๖๑ ไดขอมูลการเปรียบเทียบโพรไฟล�ทรานสคิปโตมของกลามเน้ืออกไก ดวยเทคนิคไมโครอะเรย�ระหว าง
ตัวอย างที่ มี ตําหนิและตัวอย างปกติ พบว ายีนที่ เ ก่ียวของกับวิ ถีเมแทบอลิซึม (metabolic pathways)  
การแสดงออกในกลามเน้ือของไก ที่มีตําหนิแตกต างจากที่แสดงออกในตัวอย างที่ใหเน้ือปกติ 

(๒) เทคโนโลยีฐานด1านเทคโนโลยีวัสดุ 

องค+ความรู1และต1นแบบการพัฒนาโฟมคอมพาวด+จากพลาสติกชีวภาพและถ0านกัมมันต+สําหรับใช1
งานเพื่อยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรและป[องกันแรงกระแทก เน่ืองจากการส งออกผลไมท่ีสุกง าย เช น กลวย 
มะม วง ทุเรียน และ ถาอายุการเก็บรักษาไม นานพอ และการบรรจุหีบห อที่ไม สามารถทนแรงกระแทกไดดีพอ  
อาจทําใหผลผลิตเกิดความเสียหาย และเกิดการสูญเสียทางดานธุรกิจ ดังน้ันการศึกษาหาวิธียืดอายุการเก็บรักษา
ใหมีอายุอยู ไดนานหลังการเก็บเก่ียว เปLนปjจจัยหน่ึงท่ีจะช วยลดการสูญเสียดังกล าวได โฟมคอมพาวด�ที่มีส วนผสม
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ของพอลิเมอร�ชีวภาพและถ านกัมมันต� อาจจะสามารถนํามาใชรักษาความสดและยืดอายุของพืชผลทางการเกษตร
ที่ส งออกได โดยเฉพาะในหลายประเทศท่ีมีขอบังคับใหใชวัสดุที่เปLนมิตรต อส่ิงแวดลอมและย อยสลายไดง าย  
โดยโฟมคอมพาวด�ดังกล าวสามารถนําไปข้ึนรูปเปLนแผ นรองกันกระแทก และยังทําหนาท่ีดูดซับก�าซเอทิลีน ที่เกิด
จากการหายใจของผักและผลไม ซึ่งเปLนสาเหตุที่ทําใหเกิดการสุกเร็ว เพื่อลดการสูญเสียจากการชํ้าของผลผลิต 
เน่ืองจากระยะเวลาที่ใชในขนส งยาวนาน คณะผูวิจัย หองปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก จึงศึกษาอิทธิพลของ
อัตราส วนระหว างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต ปริมาณของเอโซไดคาร�โบนาไมด� และถ านกัมมันต� 
สารก อผลึก และสารเพิ่มความเขากันไดต อการเกิดฟองก�าซ และคุณสมบัติของโฟมคอมพอสิต เช น โครงสรางของ
เซลล�โฟม ความหนาแน นของโฟม สัดส วนช องว าง ความหนาแน นของเซลล�โฟม คุณสมบัติทางดานความรอนและ
เชิงกล ดรรชนีการไหล และการเกิดผลึก จนไดองค�ความรูและตนแบบพอลิเมอร�คอมพอสิตของพอลิแลคติคแอซิด
และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตที่มีถ านกัมมันต�เปLนองค�ประกอบ โดยการข้ึนรูปเปLนโฟมดวยกระบวนการอัดรีดและ
กระบวนการฉีดข้ึนรูป โดยใชเอโซไดคาร�โบนาไมด�เปLนสารทําใหเกิดฟอง เพื่อนําไปใชยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร 
โดยการดูดซับก�าซเอทิลีน และป&องกันแรงกระแทก เช น การข้ึนรูปเปLนแผ นรองดานในของกล องบรรจุภัณฑ�  
และการข้ึนรูปเปLนโฟมตาข ายสําหรับห อหุมผลผลิตทางการเกษตร เปLนตน ดวยโฟมคอมพาวด�ของพอลิเมอร�ผสม
ระหว างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทีลีนซัคซิเนทท่ีมีการใส ถ านกัมมันต� ซึ่งเปLนสารประเภทคาร�บอนที่มีพื้นที่ผิว
จําเพาะสูง ค าไอโอดีนนัมเบอร�สูง และมีรูพรุนระดับไมครอน สามารถดูดซับสารเคมีและก�าซไดดี และการใชสาร
เร งฟูชนิดเอโซไดคาร�โบนาไมด� จะทําใหสามารถข้ึนรูปเปLนผลิตภัณฑ�โฟมท่ีมีความหนาแน นตํ่า นํ้าหนักเบา มีความ
ยืดหยุ นสูง และสามารถรับแรงกระแทกไดดี 

(๓) เทคโนโลยีฐานด1านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลคําพูด: ระบบรู1จําเสียงพูดภาษาไทย (Partii) พาทีเปLน 
แอปพลิเคชันที่ช วยแปลงเสียงพูดของผูใชงานใหเปLนขอความ วิจัยและพัฒนาโดยหองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
เสียง โดยระบบพาที แบ งเปLน พาทีเอนเตอร�ไพรซ� (Partii Enterprise) เปLนระบบออนไลน�สําหรับการถอดความ
ระบบขนาดใหญ  เช น การถอดความในหองประชุม และพาทีทูโก (Partii2go) สําหรับถอดความคําส่ังส้ัน ๆ แบบไม 
พึ่งพาอินเทอร�เน็ต เหมาะสําหรับการนําไปประยุกต�ส่ังการอุปกรณ�ต าง ๆ พาทีเปLนแอปพลิเคชันท่ีใหผูใชงาน
สามารถ ส งขอความ SMS หรือพิมพ�ขอความต าง ๆ ไดดวยเสียงพูด ดวยเทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดใหเปLน
ขอความ ปjจจุบันพาทีทูโก (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด�) ครอบคลุมคําศัพท� ๑,๐๐๐ คํา มีความถูกตองของ 
การรู จําเสียงรอยละ ๘๐ นําไปใชงานกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ บริษัท ENLiCIUM  
และมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากน้ีอยู ระหว างทดสอบแพลตฟอร�มพาทีกับการถอดรายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาในสภาวะแวดลอมจริง พบว าระบบยังตองปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ความถูกตองในการถอดความ (accuracy) เพื่อใหตรงกับความตองการและการใชงานจริงของเจาหนาท่ีชวเลข 
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ผูตรวจรายงาน และผูจัดทํารายงาน โดยมีเป&าหมายท่ีจะพัฒนาพาทีเอนเตอร�ไพรซ�ใหครอบคลุมคําศัพท� 
๑๔๐,๐๐๐ คํา และมีความถูกตองมากกว ารอยละ ๗๐ ภายในป. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

(๔) เทคโนโลยีฐานด1านนาโนเทคโนโลยี 

องค+ความรู1เก่ียวกับการพัฒนาชุดตรวจวัดก�าซแอมโมเนีย แอมโมเนียเปLนสารเคมีที่นิยมใชใน
โรงงานนํ้าแข็งและโรงงานหองเย็นโดยใชเปLนสารทําความเย็นในระบบทําความเย็น เน่ืองจากเปLนสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพในการทําความเย็นสูง และมีราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสารทําความเย็นประเภทคลอโรฟลูออโร
คาร�บอน (CFC) และท่ีสําคัญคือเปLนสารไม ทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ คุณสมบัติของแอมโมเนียท่ีใชในระบบ
ทําความเย็นเปLนแอมโมเนียที่ปราศจากนํ้า ท้ังที่อยู ในสถานะท่ีเปLนของเหลว และก�าซ แอมโมเนียในสถานะก�าซ
เปLนก�าซท่ีไม มีสี มีกล่ินฉุนรุนแรง มีความเปLนพิษสูง สามารถละลายนํ้าไดดี และมีฤทธ์ิกัดกร อนสูง และดวย
ความสามารถในการละลายนํ้าไดดีถึงแมว าแอมโมเนียจะเบากว าอากาศ แต เมื่อมีการรั่วไหลเกิดข้ึน ก�าซแอมโมเนีย
จะรวมตัวกับความช้ืนในอากาศทําใหเกิดเปLนหมอกควันสีขาวของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด� ซึ่งทําใหหนักกว า
อากาศ ดังน้ันเม่ือแอมโมเนียรั่วไหลในอากาศจึงมีท้ังแอมโมเนียที่เบาและหนักกว าอากาศอยู ปะปนกัน สามารถลุก
ไหมไดท่ีช วงความเขมขนของไอระเหยระหว าง ๑๖ – ๒๕ เปอร�เซ็นต�โดยปริมาตร แอมโมเนียสามารถลุกติดไฟได
เอง ที่อุณหภูมิประมาณ ๖๕๐ องศาเซลเซียส แอมโมเนียท่ีอยู ในภาชนะบรรจุจะอยู ในสถานะเปLนของเหลวภายใต
ความดันประมาณ ๑๕๐ ปอนด�ต อตารางน้ิว ที่อุณหภูมิ -๓๓ องศาเซลเซียส แต ก�าซแอมโมเนียในภาชนะบรรจุมี
สถานะเปLนของเหลวซึ่งมีอัตราการขยายตัวกลายเปLนก�าซแอมโมเนียในอัตราส วน ๑ : ๘๕๐ น่ันคือแอมโมเนียเหลว 
๑ ส วน หากมีการรั่วไหลออกสู บรรยากาศจะขยายตัวเปLนก�าซได ๘๕๐ ส วน ซ่ึงหากมีการรั่วไหลในระดับความ
เขมขนสูง ๆ และหากสัมผัสกับก�าซชนิดน้ีเปLนเวลานาน จะเปLนอันตรายต อสุขภาพมนุษย�ได คณะผู วิ จัย 
หองปฏิบัติการระบบอุปกรณ�นาโน จึงศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุดตรวจวัดก�าซแอมโมเนียดวยเทคโนโลยีพอลิเมอร�
แบบโคออดิเนตชนิดรูพรุน (Porous Coordinate Polymer: PCP) ซึ่งเปLนวัสดุที่มีความเปLนผลึกสูง มีหน วยย อย
ประกอบดวย ไอออนของโลหะต อเช่ือมกับลิแกนด�สารอินทรีย�ดวยพันธะโควาเลนต� โดยท่ีรูพรุนที่อยู ภายใน
โครงสรางจะถูกออกแบบใหมีขนาดตามที่ตองการ เพื่อใหสามารถจับกับโมเลกุลของสารที่ตองการจะดูดซับไวได 
สามารถนําไปใชตรวจวัดก�าซแอมโมเนียหรือตรวจวัดและควบคุมปริมาณก�าซพิษท่ีลอยปะปนอยู ในอากาศได  
จากผลการศึกษาพบว าอนุภาคนาโน InHCF มีแนวโนมในการนํามาใชเปLนวัสดุตรวจวัดแก�สแอมโมเนียที่มีอยู ใน
อากาศได โดยมีการสาธิตชุดอุปกรณ�ตรวจวัดแก�สแอมโมเนียเบื้องตนซ่ึงประกอบดวยฟ�ล�มบางอนุภาคนาโน InHCF 
ติดต้ังภายในเซลล�แก�สท่ีออกแบบและสรางข้ึนเองดวยเครื่องพิมพ�สามมิติ และใชเครื่องฟลูเรียร�ทรานส�ฟอร�ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโคป.เปLนแหล งแสงอินฟราเรดและตัวตรวจวัด องค�ความรูท่ีไดสามารถนําไปต อยอดสู 
ภาคอุตสาหกรรม ใชเปLนชุดอุปกรณ�ตรวจวัดแก�สแอมโมเนีย อุปกรณ�ตรวจวัดและควบคุมปริมาณก�าซพิษท่ีลอย
ปะปนอยู ในอากาศ ภายในโรงงานหรือส่ิงแวดลอมได  
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ตัวอย0างผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร1างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๑) ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) 
เนคเทค สวทช. ร วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติข้ึน เพื่อช วยครูบริหารจัดการอาหารกลางวันใหแก เด็กนักเรียนไดอย างมีประสิทธิภาพ  
ลดเวลาท่ีครูจะตองมาน่ังคิดสํารับอาหารต าง ๆ ระบบฯ มีความหลากหลายบนพื้นฐานคุณค าทางโภชนาการ 
งบประมาณที่เหมาะสม เน่ืองจากระบบฯ ใชงานผ านอินเทอร�เน็ต ขอมูลต าง ๆ จึงเช่ือมโยงและเปLนขอมูลท่ี
ทันสมัยตลอดเวลา สามารถติดตามการใชงานของแต ละโรงเรียนได นอกจากน้ีสามารถวางแผนจัดการสํารับอาหาร
กลางวันล วงหนาและเผยแพร สํารับอาหารต าง ๆ ท่ีไดจัดไวแลวใหโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถนําไปปรับใชไดทันที  
เปLนการส งเสริมใหทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนไดอย างมีคุณภาพ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ออกเปLนนโยบายใหทุกโรงเรียนในสังกัดไดใชและติดตามดานภาวะโภชนาการของ
นักเรียน ปjจจุบันสามารถใชงานผ านเว็บไซต� www.thaischoollunch.in.th โรงเรียนสามารถดาวน�โหลด
เมนูอาหารไปใชได และมีขอมูลเก่ียวกับหลักโภชนาการที่ดี และลักษณะโภชนาการท่ีถูกตองอ่ืน ๆ ดวย โปรแกรม
ออกแบบไวว าถาจัดรายการอาหารไดถูกตองตามหลักโภชนาการจะเปLนสีเขียว ถาข้ึนเปLนสีแดงแสดงว าขาด และ
ถาเปLนสีม วงแสดงว าเกิน ซ่ึงสามารถปรับลดไดตามขนาดความตองการ และสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันไดเปLน
รายสัปดาห� รายเดือน และท้ังภาคเรียน ข้ึนอยู กับความสะดวกของแต ละโรงเรียน ทั้งน้ี สพฐ. ไดใชบริการระบบ 
Thai School Lunch เปLนเครื่องมือในการติดตามคุณภาพสํารับอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
ทั่วประเทศ นอกจากน้ีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน และองค�กรปกครองส วน
ทองถ่ิน รวมท้ังมีบริษัทเอกชนมาขอใชงานระบบดังกล าวเพิ่มมากข้ึน ส งผลใหในป. ๒๕๖๑ มีโรงเรียนท่ีใชงานระบบ
ทั้งหมด ๓๑,๘๒๙ โรงเรียน คิดเปLนมูลค าผลกระทบจากการใชงานระบบ Thai School Lunch ท่ีช วยใหโรงเรียน
ต าง ๆ ประหยัดงบประมาณอาหารกลางวัน และช วยใหคุณครูมีเวลาในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  
และเตรียมการสอนไดอย างเต็มที่ เน่ืองจากไม ตองแบ งเวลาไปใชในการเตรียมเมนูอาหารกลางวัน จํานวน ๒,๗๘๘ 
ลานบาท 

(๒) การทดสอบพันธุ+อ1อยใหม0ทั่วประเทศ จากการส งเสริมขยายผลพันธุ�ออย ๕ พันธุ� ของโครงการ
ประเมินสายพันธุ�ออยดีเด นที่มีศักยภาพในแหล งปลูกออยทั่วประเทศ ไดแก  พันธุ�ขอนแก น ๓ พันธุ�อู ทอง ๘  
พันธุ�สุพรรณบุรี ๘๐ พันธุ� สอน. และพันธุ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�มาอย างต อเน่ือง รวมทั้งติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิการขยายออยพันธุ�ดีเหล าน้ีอย างต อเน่ือง เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดจากการดําเนินงาน ความคุมค า และ
ผลประโยชน�ที่เกษตรกรชาวไร ออยไดรับ เพื่อสรางความมั่นคงและย่ังยืนใหกับอาชีพทําไร ออยของเกษตรกร โดย
สํารวจชนิดพันธุ�ออยของเกษตรกรชาวไร ออยทั่วประเทศ ใชวิธีออกแบบสอบถามประสานงานกับฝ�ายไร หรือฝ�าย
ส งเสริม ฝ�ายวิจัยของโรงงานนํ้าตาล ๔๓ แห งท่ัวประเทศ เพื่อรวบรวมพื้นที่ปลูกออยแต ละพันธุ�ของชาวไร ที่ส งออย
ใหโรงงานนํ้าตาล หลังจากน้ันจึงนําขอมูลพื้นท่ีปลูกชนิดพันธุ�ออยมาคํานวณหาสัดส วน ชนิดพันธุ�ออยของโรงงาน
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ท้ัง ๔๓ โรงงาน ผลการสํารวจชนิดพันธุ�ออย พื้นที่ปลูก และสัดส วนชนิดพันธุ�ออยของโรงงานนํ้าตาลท้ัง ๔๓ แห ง
ท่ัวประเทศ ในฤดูการผลิตป. ๒๕๕๙/๒๕๖๐ พบว าพันธุ�ออยทีไดรับการพัฒนาจากโครงการฯ เกษตรกรชาวไร ออย
นิยมปลูกเพิ่มข้ึนทุกป. เน่ืองจากใหผลผลิตสูงและทนต อสภาพอากาศไดดีทุกพื้นที่ รวมท้ังสรางรายไดใหเกษตร
เพิ่มข้ึน ๑๔,๖๘๖ ลานบาท คิดเปLนมูลค าผลกระทบจากท่ีเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน (รายไดสุทธิจากผลผลิตส วน
เพิ่มคิดเฉพาะพื้นที่ท่ีปลูกพันธ�ของโครงการฯ รายไดจากความหวานของออยท่ีเพิ่มข้ึน และรายไดจากการขายท อน
พันธุ�) จํานวน ๔,๔๐๕ ลานบาท 

(๓) ชุดตรวจ dextran ปนเป��อนในกระบวนการผลิตนํ้าตาล การสูญเสียนํ้าตาลในกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาลทราย จําแนกได ๓ ประเภท คือ การสูญเสียทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ซ่ึงการสูญเสีย
ทางเคมีและทางกายภาพน้ันสามารถควบคุมไดดวยการบริหารจัดการและเทคนิคทางวิศวกรรมท่ีดี แต การสูญเสีย
ทางจุลชีววิทยาน้ันเปLนปjจจัยที่ควบคุมไดยากสําหรับโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย การป&อนตนออยสดผ านลูกหีบเพื่อ
บีบเอานํ้าออกจะมีการปนเป��อนค อนขางสูง โดยเฉพาะจุลินทรีย�ดิน และสามารถวัดค าไดจากการเกิดโมเลกุล 
dextran อัตราส วนการสูญเสียถาพบ dextran ในระดับ ๑๐๐ ppm จะเกิดการสูญเสียนํ้าตาลซูโครสประมาณ
รอยละ ๐.๔ ส งผลใหค า purity ของนํ้าออยท่ีสกัดไดลดลง เก็บเก่ียวนํ้าตาลไดนอย นาโนเทค สวทช. จึงพัฒนา
ตนแบบชุดตรวจวัดปริมาณ dextran แบบรวดเร็วดวยเทคโนโลยี Immunochromatography อีกท้ังมีความ
สะดวกต อการใชงานในรูปแบบของงานประจํา ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตนํ้าตาลได  
ในกระบวนการที่ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙ และ ๑๒ ดังรูป โดยการใชชุดตรวจวัดปริมาณ dextran มาใชควบคุมคุณภาพ
การผลิตของโรงงานอย างต อเน่ือง มีส วนในการสรางกําไรเพิ่มข้ึน ๒,๐๗๙ ลานบาท คิดเปLนมูลค าผลกระทบ ๖๒๓ 
ลานบาท 
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๓.๓.๒ การสร1างองค+ความรู1ทางวิชาการ 

๓.๓.๒.๑ บทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เปLนองค�กรที่มีบทบาทต อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจํานวนบทความตีพิมพ�เปLนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต ป. ๒๕๓๙ ถึงปjจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสาร
นานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๒๕๙ ฉบับ ท้ังน้ีเม่ือพิจารณา
จํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติท่ีมี Impact Factor มากกว าสองพบว ามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอย างต อเน่ือง 
(รูปท่ี ๑) แสดงใหเห็นว า สวทช. มุ งเนนการผลิตบทความตีพิมพ�ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded 
(SCIE) จํานวน ๑๒๙ ฉบับ มีบทความท่ีมี Impact Factor มากกว าสอง จํานวน ๗๘ ฉบับ และในจํานวนบทความ
ตีพิมพ�ดังกล าวเปLนบทความที่บุคลากร สวทช. มีส วนร วม จํานวน ๑๒๕ ฉบับ โดยมีบทความท่ีมี Impact Factor 
มากกว าสอง จํานวน ๗๗ ฉบับ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ก 

 
รูปที่ ๑ จํานวนบทความตีพิมพ+ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  
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๓.๓.๒.๒ ทรัพย+สินทางปRญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป&องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี  
โดยดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตรทั้งส้ิน ๒,๑๔๔ คําขอ (เปLนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จํานวน ๒,๐๖๒ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู มือสิทธิบัตรแลว จํานวน 
๒๗๕ ฉบับ (เปLนคู มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๒๙ คําขอ และต างประเทศ จํานวน ๔๖ คําขอ) 
กระบวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนถึงไดรับคู มือสิทธิบัตรที่ผ านมาใชระยะเวลาเฉล่ียประมาณ ๔ ป. และมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน ๙๑๖ คําขอ ไดรับคู มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน ๖๘๖ คําขอ 
นอกจากน้ี สวทช. ยังดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปjญญาอ่ืน ๆ ไดแก  ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และ
การคุมครองพันธุ�พืช โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทางปjญญาดังกล าว 
จํานวนทั้งส้ิน ๒๑, ๑๐๒ และ ๑๓๗ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ย่ืนขอ
จดทรัพย�สินทางปjญญา ๑๒๑ คําขอ ไดแก  สิทธิบัตร ๕๕ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๕๓ คําขอ และความลับทางการคา 
๑๓ คําขอ รายช่ือทรัพย�สินทางปjญญาที่ย่ืนขอจดและไดรับคู มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช 

 
รูปที่ ๒ จํานวนทรัพย+สินทางปRญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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นอกจากบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติและทรัพย�สินทางปjญญาแลว ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลงานวิจัยและนักวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๕๐ รางวัล 
แบ งเปLน รางวัลระดับนานาชาติ ๑๗ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๓๓ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ซ 

ตัวอย0างรางวัลและเกียรติยศที่น0าสนใจ 
นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ไดรับรางวัลจากจากการเขาร วมประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ�ในงาน “46 th 

International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันท่ี ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเปLนเวทีการ
ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ�ระดับนานาชาติท่ีสําคัญและมีผูเขาร วมงานมากท่ีสุดในโลก จัดข้ึนเปLนประจําทุกป.
ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร�แลนด� นครเจนีวา และองค�กรทรัพย�สินทางปjญญาโลก (WIPO) โดยจัด
ข้ึนเปLนป.ท่ี ๔๖ ติดต อกัน ภายในงานมีผลงานส งเขาร วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว า ๑,๐๐๐ ผลงาน 
จาก ๔๐ ประเทศ และมีผูเขาร วมชมงานมากกว า ๕๐,๐๐๐ คน ในคร้ังน้ีมีนักวิจัยนาโนเทคไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยต าง ๆ ดังน้ี 

• ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ผูอํานวยการหน วยวิจัยเกษตรนาโนและส่ิงแวดลอม และคณะวิจัย ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเปLนวัสดุดูดซับนํ้ามันและตัว
ทําละลายอินทรีย�”: คณะผูวิจัย ดร.วิยงค� กังวานศุภมงคล นางสาวชุติมา ศรีสิทธิรัตน�กุล และ
นางสาวเสาวลักษณ� เฉลียวเลิศอําพล 

• ดร.ธีรพงศ+ ยะทา นักวิจัยหองปฏิบัติการระบบนําส ง และคณะวิจัย ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จาก
ผลงาน "อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสําหรับการป&องกันและรักษาการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ
ในสัตว�เศรษฐกิจ": คณะผูวิจัย ดร.อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช ดร.สุวิมล สุรัสโม 
ดร.ชญานันท� เอ่ียมสําอางค� ดร.คทาวุธ นามดี และนายจักรวาฬ ยศถาวรกุล 

• ดร.วรล อินทะสันตา ผูอํานวยการหน วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และ
คณะวิจัย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “แผ นเสนใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและ
แผ นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเสนใยนาโนสําหรับการ
กําจัดวัณโรค”: คณะผูวิจัย ดร.อัจฉรา แป&งอ อน ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา ดร.จิระพงษ�  
อารินทร� และนายนครินทร� ทรัพย�เจริญดี 

• ดร.วิยงค+ กังวานศุภมงคล ผูอํานวยการหน วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห�และวิศวกรรม และ
คณะวิจัย ไดรับรางวัลเหรียญเกียรติยศ (special award) จากผลงาน “ปุ^ยควบคุมการปลดปล อย
เคลือบดวยฟ�ล�มพอลิเมอร�นาโนคอมโพสิทที่ย อยสลายไดทางชีวภาพ”: คณะผูวิจัย ดร.สุวัชชัย 
จรัสโสภณ นางสาวกนิษฐา บุญภาวาณิชกุล นางสาวกรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล และนายธนกร  
วิรุฬมงคล  
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๓.๓.๓ กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓.๓.๑ โครงสร1างพื้นฐานด1านคุณภาพของประเทศ: บริการวิเคราะห+ทดสอบ และบริการ
สารสนเทศทาง ว และ ท 

สวทช. มีส วนร วมในการสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการทําวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก 
ภาคเอกชน เพื่อใหสามารถแข งขันกับต างประเทศได โดยบริการวิเคราะห�และทดสอบดวยอุปกรณ�และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร�ที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง สนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ของหน วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมตอบโจทย�ปjญหางานภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน
การวิจัยผลิตภัณฑ�คุณภาพสูง ลดค าใชจ ายการส งผลิตภัณฑ�ไปทดสอบในต างประเทศ ยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา และเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทย ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�พรอมกาวสู 
ตลาดโลก ผ านหน วยบริการวิเคราะห�และทดสอบของ สวทช. ไดแก  ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช.  
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม 
และศูนย�วิเคราะห�ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง 

ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๓๐,๒๖๐ 
รายการ ซ่ึงใหบริการท่ีเปLนประโยชน�ต อการทํางานวิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต� อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว� อุตสาหกรรม 
เซรามิกและวัสดุก อสราง อุตสาหกรรมพลังงานและสิงแวดลอม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ�สุขภาพและการแพทย� และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เปLนตน โดยมีตัวอย างบริการ
วิเคราะห�ทดสอบ เช น 

การบริการวิเคราะห+ทดสอบด1านไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส+ 

• ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ใหบริการทดสอบโดรนตามประกาศของ 
กสทช. ท่ีประกาศหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีสําหรับอากาศยานซึ่งไม มี
นักบิน (โดรน) โดยกําหนดใหใชคล่ืนความถ่ีและกําลังส งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอป�ก 
(equivalent isotropically radiated power) โดยโดรนท่ีมีกําลังส งไม เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิวัตต� 
ไม จําเปLนตองมาขออนุญาตใช แต ตองมาข้ึนทะเบียนกับ กสทช. ปjจุบัน กสทช. ไดส งโดรนมา
ทดสอบท่ี PTEC ในการข้ึนทะเบียนหลายลํา 
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• ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ตรวจสอบและรับรองเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ�ดาน radio frequency ตามที่ กสทช. มีโครงการจางกํากับดูแลภายหลัง
การตรวจสอบและรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ�ดาน radio frequency โดยให PTEC 
ทําการสุ มตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ดาน radio frequency โดยตรวจสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ�ประเภท Radio Frequency Identification (RFID) จํานวน ๓๐ 
เครื่อง และเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีใชเทคโนโลยี broadband wireless access ในลักษณะ Radio 
Local Area Network (RLAN) จํานวน ๗๐ เคร่ือง ที่มีจําหน ายในทองตลาด มาทําการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานทางดานเทคนิค radio frequency ว าสอดคลองตามมาตรฐานท่ี กสทช. กําหนด
หรือไม  

 
 
อีกทั้งมีการพัฒนาเครือข ายสารสนเทศ องค�ความรู และใหบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิ บริการฐานขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมถึงบริการ
หองสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส� (e-Journals) บริการแหล ง
วิชาการแบบออนไลน� (Online Databases) และการใหบริการฐานขอมูลออนไลน� เปLนตน ผ านศูนย�บริการความรู
ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) โดยใหบริการ
ฐานขอมูล สารสนเทศ และองค�ความรูดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยและพัฒนา 
๒๖๓,๕๐๑ รายการ จากการใหบริการดาวน�โหลดผลงานตีพิมพ�ผ านฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อา ทิ  ScienceDirect, Scopus, IEEE, Web of Science, SpringerLink, ACS, Derwent Innovation และ SciVal 
เปLนตน 

๓.๓.๓.๒ ความร0วมมือระหว0างประเทศ 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สวทช. 

จําเปLนตองอาศัยแนวร วมจากทั้งในและต างประเทศ เพื่อเสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ี

จะนําไปสู การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมใหม  ๆ ดังน้ัน สวทช. จึงพัฒนาความร วมมือกับต างประเทศท้ังใน

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศและหน วยงานต างๆ ผ านความร วมมือในการดําเนินกิจกรรม อาทิ ร วมเปLน

พันธมิตรดานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ร วมพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร�และ
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เทคโนโลยี และร วมมีบทบาทในกิจกรรมฝ�กอบรม สัมมนาวิชาการ และการประชุมในระดับภูมิภาค ตลอดจนการ

เปLนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก เปLนตน ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนิน

กิจกรรมความร วมมือระหว างประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวอย างกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) การสร1างความร0วมมือระหว0างประเทศที่เปZนรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 

สรางเครือข ายความร วมมือระหว างประเทศทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคยุโรป เพื่อใหเกิดความร วมมือ

ทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในอนาคต อาทิ 

ความร0วมมือด1านโรคติดเชื้อ – สหราชอาณาจักร สวทช. ลงนามบันทึกขอตกลงความร วมมือดานโรคติด

เช้ือ health (infectious disease) กับ Medical Research Council (MRC) เพื่อสรางเครือข ายความร วมมือใน

ดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม และร วมสนับสนุนทุนวิจัยดานโรคติดเช้ือ ภายใตกรอบความร วมมือ 

Newton UK-Thailand โดยมีผูเขาร วมพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการทั้งจากประเทศไทย และหน วยงานที่

ร วมลงนาม มีโครงการวิจัยท่ีผ านการคัดเลือก จํานวน ๔ โครงการ ไดแก  (๑) Analysis of flavivirus infection 

on the cellular lipidome -implications for virus particle production and replication (๒ )  Dissecting 

global protective immune response to dengue virus at a single-cell resolution (๓) Deep Mutational 

Scanning of Dengue Viruses for Vaccine Development และ (๔)  Using whole genome sequencing 

to characterise drug resistant Mycobacterium tuberculosis in Thailand 

  

 

(๒) งานประชุมนานาชาติ GYA AGM 2018 หารือการรองรับสังคมผู1สูงอายุ สวทช. ร วมกับภาคี

เครือข าย และ The Global Young Academy (GYA) หรือองค�กรเครือข ายนักวิทยาศาสตร�รุ นเยาว�ของโลก จัด

งานประชุมนานาชาติ Global Young Academy Annual General Meeting 2018 (GYA AGM 2018) ซึ่งเปLน

งานประชุมประจําป.ของ GYA ภายใต หัวขอ “Forever Young? : Sustainable and Healthy Longevity 

through Science and Technology” ระหว างวันท่ี ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา 



๔๙ | ส ว ท ช .  

จังหวัดชลบุรี ในโอกาสท่ีประเทศไทยไดรับเลือกใหเปLนเจาภาพ โดย สวทช. เปLนหน วยงานสนับสนุนในการจัดงาน 

งานประชุมนานาชาติ GYA AGM 2018 เปLนโอกาสสําคัญในการท่ีบุคลากรวิจัยรุ นใหม จากทั่วโลกจะไดมีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรูร วมกัน และเป�ดโอกาสนักวิจัยรุ นใหม ของไทยพบปะนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญและเก งระดับโลก 

มีจํานวนผูเขาร วมงานกว า ๑๕๐ คนจาก ๕๐ ประเทศ มุ งสรางความตระหนักในเรื่องการเขาสู สังคมสูงอายุ (aging 

society) ซึ่งมีสัดส วนเพิ่มมากข้ึนของหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย หัวขอเสวนาและการระดมสมอง

จะใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดานการแพทย� เครื่องมืออุปกรณ� ที่พักสําหรับการดูแลผูสูงอายุ การอุปโภคบริโภค 

การบริการ ตลอดจนนโยบาย เพื่อมองเป&าหมายในการแกไขปjญหาร วมกันท้ังในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อ

ความเปLนอยู ท่ีดีของประชาชนในประเทศและโลกต อไป 

  

 

๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ0มสร1างเสริมความสามารถในการแข0งขัน 

๓.๔.๑ ถ0ายทอดเทคโนโลยีสู0การประยุกต+ใช1ประโยชน+ 

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 ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทาง
ปjญญารวมท้ังส้ิน จํานวน ๑๓๗ รายการ ใหแก  ๑๒๖ หน วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ) ท้ังน้ีจากการ
ดําเนินงานที่ผ านมาจะเห็นไดว า สวทช. ไม เพียงแต ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต มุ งผลักดันใหเกิดการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน�ไดจริงในทุกภาคส วนใหมากข้ึน ต้ังแต การรับโจทย�หรือความตองการจาก
กลุ มเป&าหมาย จนถึงกลไกการส งมอบผลงาน เพื่อให สวทช. สามารถสรางผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง 
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รูปที่ ๓ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช1ประโยชน+ของ สวทช. 

 
การถ0ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช1ประโยชน+เชิงพาณิชย+ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. 

ถ ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปjญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�
เชิงพาณิชย� จํานวน ๒๓ เรื่อง ใหแก  ๒๐ หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน0วยงานท่ีรับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

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

“สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด1วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
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 
“ข้ีผ้ึงป[ายปากท่ีมีส0วนผสมของสารประกอบเชิงซ1อนระหว0างอนุพันธ+ควอ
เทอร+ไนซ+ เบต1าไซโคลเด็กซ+ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน”  
มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอักเสบของเน้ือเย่ือในช องปาก และยับยั้งการ
เพ่ิมจํานวนของเช้ือจุลินทรีย�ก อโรคในช องปาก และไม มีความเปLนพิษกับเซลล�
เยื่อบุกระพุงแกม ดวยองค�ประกอบของสารประกอบเชิงซอนระหว างอนุพันธ� 
ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินท่ีมีอยู น้ัน
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จํานวนรายการถา่ยทอดเทคโนโลยี

จํานวนหน่วยงานรับถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

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+ข1อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ  
(เวอร+ช่ัน ๒)” เปLนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานเทคนิคการสืบคนขอมูลเขากับการ
ประมวลผลทางภาษา โดยเนนการวิเคราะห�ขอความแสดงความคิดเห็นต างๆ 
เพ่ือนํามาใชประโยชน�ในการวางแผน รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ติดตามแบรนด� (brand monitoring) และการสํารวจตลาด (market survey) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะท่ีมีต อผลิตภัณฑ�
และบริการของบริษัทหรือบริษัทคู แข ง 

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 

หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย) 
“ครีมคลายกล1ามเน้ือจากนํ้ามันหอมระเหย” เปLนอิมัลเจลท่ีมีอนุภาคนาโนท่ี
กักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน ท่ีมีประสิทธิภาพในการบรรเทา
อาการเมื่อยลาและบรรเทาอาการอักเสบ โดยใชเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลช่ัน 



๕๒ | ส ว ท ช .  

บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบเขาสู ช้ันผิว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปลดปล อยสารสําคัญจากสมุนไพร ช วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดดีข้ึน เพ่ือ
ประโยชน�ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกลามเน้ือ และอาการเคล็ดขัด
ยอกต าง ๆ 

บริษัท ไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด 

“นํ้ายางข1นชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟRลท+” เปLน
การพัฒนาคุณภาพนํ้ายางขนใหปลอดภัยจากสารเคมีและสารก อภูมิแพ โดย
พัฒนานํ้ายางขนท่ีมีปริมาณแอมโมเนียต่ํามาก จากปjจจัยท่ีส งผลต อการ
เจริญเติบโตของจุลชีพและความเสถียรของน้ํายาง รวมท้ังออกแบบสูตร
สารเคมีสําหรับการรักษาสภาพน้ํายางขนเพ่ือใหมีการใชแอมโมเนียปริมาณต่ํา
มาก และสามารถใชผสมกับยางมะตอยเพื่อใชทําถนนได 

บริษัท เน็กซ�พาย จํากัด 

“แพลตฟอร+มส่ือสารเพื่อต0อทุกสรรพส่ิง (NETPIE)”เปLน cloud platform 
ในรูปแบบ platform as a service เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักพัฒนา
สามารถพัฒนาอุปกรณ�ของตัวเอง เช่ือมต อและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดในแบบ 
internet of things รองรับการเช่ือมต อส่ือสารไดทุกท่ีทุกเวลา และรองรับ
การส่ือสารของอุปกรณ�จํานวนมาก 

อนุญาตใหใชสิทธิใน "เครื่องหมายการค1า NETPIE และช่ือโดเมน (Domain 
name): NETPIE.io และเน้ือหาเว็บไซต+ NETPIE.io" ใหนําเคร่ืองหมายไป
ใชบนเว็บไซต� ส่ือส่ิงพิมพ� และบริการเชิงพาณิชย�ในสินคาบริการเช่ือมต อและ
แลกเปล่ียนขอมูล 

 
การถ0ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช1ประโยชน+เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให

เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๒๗ เรื่อง 
ใหแก  ๓๐ หน วยงาน โดยมีตัวอย างผลงาน ดังน้ี 

บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

เกษตรกร หมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ปุ�ยหมักฟางข1าวและปุ�ยนํ้าสกัดจากปุ�ยหมักฟางข1าวเพื่อใช1ในการทํา 
นาโยน” ถ ายทอดเทคโนโลยีการทําปุ̂ยหมักฟางขาวและปุ^ยนํ้าสกัดใหกับ
เกษตรกร ปรับกระบวนการและเทคนิคใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกขาวเปLนการทํานาโยนอินทรีย�ในพื้นท่ีนาน้ําฝน
แทนการทํานาหว านหรือนาดําเคมี ช วยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุ^ยหมักฟาง
ขาวและปุ̂ยน้ําสกัดเองได ช วยลดตนทุนลงไดประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ไร  
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาแบบเคมี 
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บริษัท/หน0วยงานที่รับถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด0นของเทคโนโลยี 

เกษตรกร ตําบลเมืองก¥าย อําเภอแม แตง 
จังหวัดเชียงใหม  

“กระบวนการตัดแต0งฟRกทองให1เปZนผลิตภัณฑ+แปรรูป” จัดอบรมถ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตฟjกทองสเปรดและซุปฟjกทองบรรจุถุงพาวซ� จากเศษเหลือ
ท้ิงจากการตัดแต งฟjกทองญ่ีปุ�นใหกับเกษตรกร เปLนการเพ่ิมมูลค าเปLนสินคา
สุขภาพ สินคาสําหรับเด็กและผู สูงอายุ และสามารถเก็บรักษาไดนาน 
แกปjญหาการตัดแต งฟjกทองญ่ีปุ�นแลวเหลือเศษท้ิง ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

“การใช1ซังข1าวโพดเปZนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร1าวในการปลูกพืชไร1ดิน
และเปZนปุ�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
แกปjญหาใหกับเกษตรกร ในการกําจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิกาแบบ
ผสมผสาน การติดตั้งชุดกับดักกับสารล อมอดเจาะผลกาแฟ ช วยลดความ
เสียหายของผลผลิตเหลือ ๑๐ เปอร�เซ็นต�จาก ๓๐ เปอร�เซ็นต� ใชงานง าย 
เกษตรกรสามารถผลิตเองได สามารถนํามาทดแทนหรือลดการใชสารเคมี
กําจัดแมลงได 

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

“การผลิตปุ�ยอินทรีย+ชนิดนํ้าจากมูลหนอนไหมอีรี่” ถ ายทอดเทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกรผูเล้ียงไหมอีรี่ โดยนํามูลหนอนไหมอีร่ีที่เล้ียงดวยใบละหุ ง และใบมัน
สําปะหลัง มาพัฒนาเปLนปุ^ยน้ําอินทรีย�สูตรเขมขน ท่ีมีปริมาณไนโตรเจนสูง 
ช วยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ทําใหพืชเติบโตแข็งแรง ใหผลผลิตดี ช วยเร งการ
เจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทางใบ ปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ๑๐๐ 
เปอร�เซ็นต� ปุ̂ยน้ําอินทรีย�จากมูลหนอนไหมช วยใหการเจริญเติบโตของพืช
เทียบเท ากับปุ^ยน้ําอินทรีย�ท่ีขายในทองตลาด แต ราคาปุ̂ยน้ําอินทรีย�จากมูล
หนอนไหมอีรี่มีราคาถูกกว าปุ̂ยน้ําอินทรีย�ท่ัวไป ๕๐ บาทต อลิตร ช วยใหเกษตร
ลดค าใชจ ายในการซื้อปุ^ยบํารุงดินเพื่อปลูกพืชได 

เกษตรกร อมลอง ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

“การประยุกต+ใช1เช้ือจุลินทรีย+กลุ0มปฏิปRกษ+ต0อโรคเน0าและโรคใบเห่ียว” 
ถ ายทอดความรูการใชจุลินทรีย�กลุ มปฏิปjกษ�และกลุ มย อยสลายสารตกคาง
ทางการเกษตร เพื่อแกปjญหาโรคเน าและโรคใบเหี่ยว และยกระดับสู การผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย ใหกับเกษตรกรโดยใชเ ช้ือจุ ลินทรีย�ทองถ่ินกลุ ม 
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Trichoderma spp. – Bacillus subtilis ในการแกไขปjญหาโรคเน า และการ
ใชจุลินทรีย�ทองถ่ินในการย อยสลายสารเคมีกลุ มออร�กาโนคอรีน และออร�กา
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+สําหรับการให1นํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง” 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 

“ระบบตรวจเพศดักแด1ไหมแบบไม0ทําลายที่มีความแม0นยําสูง” 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
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ระบบ Auto เครื่องจะใชแสงสีแดง ๖๓๒ นาโนเมตร ส องทะลุผ านตัวดักแด
บริเวณกนเพื่อตรวจหาต อมไคตินซึ่งเปLนลักษณะจําเพาะในเพศเมีย โดยท่ี
ดักแดไหมตัวท่ีมีต อมไคตินจะทึบแสงและตัวท่ีไม มีต อมไคตินจะโปร งแสงกว า 
กลองจะรับภาพแลวทําการประมวลผลและตัดสินใจคัดแยกเพศดักแดโดย
อัตโนมัติ 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
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การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต างประเทศ ส งผลใหระบบการวัดเวลาและเครื่องมือ
มีความถูกตองแม นยําสูง มีมาตรฐานเวลาเดียวกัน ช วยใหสถาบันมาตรวิทยาฯ 
มีส วนผลักดันใหสามารถเป�ดใหบริการถ ายทอดเวลามาตรฐานผ าน FM/RDS 
เปLนท่ีแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงเวลา
มาตรฐานท่ีมีความถูกตอง สามารถนําเวลามาตรฐานน้ี มาใชในการใหบริการ 
การผลิต และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังเปLนการยกระดับองค�ความรูทางดาน
เทคโนโลยีทางดานเวลามาตรฐาน ทําใหเวลามาตรฐานสามารถเผยแพร เขาถึง
ประชาชนหมู มากไดโดยง าย และยังทําใหระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีใช
เวลามาเก่ียวของมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช น ระบบรถไฟฟ&า ตารางการบิน 
ระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการซ้ือขายหลักทรัพย� การควบคุมขอมูลทาง
คอมพิวเตอร� เปLนตน 

 
๓.๔.๒ บัญชีนวัตกรรมไทย 
รัฐบาลใหความสําคัญต อการวิจัย การพัฒนาต อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยแต ง ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปLนประธาน กําหนดแนวทางการ
ส งเสริมนวัตกรรมไทยผ านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐเปLนเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เปLนมาตรการส งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย างมีคุณภาพ และ
เปLนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการที่เปLนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค าเพิ่มได
สูงกว าแบบด้ังเดิม อันจะช วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สู อุตสาหกรรมท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และช วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เมื่อวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) โดย 
สวทช. มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
มอบหมายสํานักงบประมาณเปLนหน วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ผ านการตรวจ
คุณสมบัติแลว พรอมจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย รายช่ือบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาเวลาสูงสุด ๘ ป. ในการจัดซ้ือจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทยหน วยงานรัฐสามารถ
จัดซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ืออย างอ่ืน 
ซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว าดวยการพัสดุที่หน วยงานน้ันถือปฏิบัติ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแสดงดังรูปที่ ๔ 
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รูปที่ ๔ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ปjจจุบัน (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) มีผลการดําเนินงาน (สะสม) ดังน้ี มีผลงานนวัตกรรมที่ย่ืนแบบ 
คําขอฯ มายัง สวทช. แลวทั้งส้ิน ๔๘๘ ผลงาน ผ านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลว จํานวน ๒๓๕ ผลงาน  
มีผลงานนวัตกรรมท่ีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ๒๕ ผลงาน และผูย่ืนฯ ไม ประสงค�ดําเนินการต อ ๗๔ ผลงาน 
สํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๑๙๗ ผลงาน ประกอบดวย การแพทย� ๑๐๒ ผลงาน 
การเกษตร ๒๒ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๗ ผลงาน ก อสราง ๑๗ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และความมั่นคง ๔ ผลงาน 
โรงงาน ๑ ผลงาน สํานักงาน ๑ ผลงาน ยานพาหนะและขนส ง ๓ ผลงาน โฆษณาและเผยแพร  ๑ ผลงาน ไฟฟ&า 
อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม ๑๙ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๒๐ ผลงาน 
 

๓.๔.๓ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช1สิทธิประโยชน+ทางภาษี 
สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก ผูประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี (วิธีการ 
Pre-approval) ซึ่ง สวทช. ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย างต อเน่ือง มุ งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ ไดแก  
(๑) เป�ดใหบริการระบบ RDC online ย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยผ านทางอินเทอร�เน็ต เพื่อสรางความสะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบติดตามผลไดง าย (๒) เพิ่มช องทาง fast track ซ่ึง
สามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการ
เพื่อขอการรับรองฯ ใหแก ผูประกอบการและบุคคลที่สนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจ
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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 ๕ ซึ่งป.ที่ผ านมามีผูประกอบการสามารถใชสิทธิยกเวนภาษีใน
รูปแบบ self-declaration แลว ๑ บริษัท ไดแก  บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประสบความสําเร็จใน
การดําเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS 

ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี มีโครงการของภาคเอกชนที่ย่ืน
ขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๓๓๐ โครงการ (มูลค าโครงการ ๑,๗๓๙ ลานบาท)  
มีผูประกอบการย่ืนขอรับรองฯ จํานวน ๙๗ ราย (เปLนรายใหม  ๓๖ ราย) มีโครงการของภาคเอกชนท่ีไดรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๓๓๘ โครงการ (มูลค าโครงการ ๑,๐๙๒ ลานบาท) 

 

 

รูปที่ ๕ การขอรับสิทธิประโยชน+ทางภาษี 
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๓.๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 
ปjจจุบันภาวะการแข 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�ความรู น้ันไปใชประโยชน�ไดจริง 
ในเชิงพาณิชย� ดังรูปที่ ๖ 

 
รูปที่ ๖ ITAP ช0วยผู1ประกอบการได1อย0างไร 

 
ITAP ไดรับความร วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต าง ๆ เขาร วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข าย เพื่อ

ใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข าย จํานวน ๑๙ เครือข าย ๑ พันธมิตร และมีท่ี
ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๗ คน การใหบริการของ ITAP 
ประกอบดวย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปjญหา
ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ�กอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต างประเทศ และบริการจับคู เจรจาธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก  สนับสนุน
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ค าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปjญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค าใชจ ายในการ
ดําเนินโครงการบางส วน 

ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs 
อย างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๑,๑๗๒ โครงการ คิดเปLนมูลค าโครงการ ๗๔๑.๕๐ ลานบาท และ
คิดเปLนสัดส วนการลงทุนภาคเอกชนต อภาครัฐ ๖๘ : ๓๒ โดยโครงการส วนใหญ เปLนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
(รอยละ ๔๒) และมาตรฐาน (รอยละ ๒๒) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเปLนอุตสาหกรรมท่ี ITAP ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๔๐) ลําดับถัดไปเปLนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๓) โดยพัฒนา
เทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๙๖๒ โครงการ เปLนโครงการที่พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ� 
จํานวน ๒๙๑ โครงการ การดําเนินงานของ ITAP ก อใหเกิดการนําผลงานไปใชประโยชน�คิดเปLนผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคม ๑,๙๖๖ ลานบาท และก อใหการลงทุน ๒๐๕ ลานบาท มีตัวอย างผลงานท่ี ITAP เขาไปช วย
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ดังน้ี 

(๑) นาฬิกาโทรศัพท+ป[องกันเด็กหาย โพโมะ คิดส+ วอทซ+ บริษัทโพโมะ เฮาส� จํากัด สตาร�ทอัพไทย  
ดาน IoT (Internet of Things) สําหรับเด็ก ท่ีผ านมาบริษัทดําเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต างประเทศใน
การผลิต ซึ่งเกิดอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม  ๆ เช น ความล าชา และไม สามารถปรับแต งไดเอง เปLนตน จึง
ตองการเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาต อยอดสินคาไดเอง ITAP 
สวทช. จึงช วยยกระดับความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จนมีเทคโนโลยีเปLนของตัวเอง ทําใหเกิด
ความคล องตัวในการออกแบบหรือปรับแต งฟjงกชันและพัฒนาตัวเรือนนาฬิกาใหมีการใชงานไดตามที่ตลาด
ตองการ รวมท้ังมีรูปลักษณ�ที่ทันสมัย นาฬิกาโพโมะ คิดส� วอทซ� มีคุณสมบัติเด นเพื่อเสริมความปลอดภัย สราง
ความอุ นใจของพ อแม  โดยสามารถรับและโทรไดในเครื่องเดียว มีระบบจีพีเอสติดตามตัว มีเซ็นเซอร�ตรวจจับ
นาฬิกาหลุด สามารถส งขอความเสียง (ปุ�ม SOS) เมื่อมีเหตุเร งด วน มีเครื่องนับกาว และเครื่องกันยุง ท้ังน้ีจากการ
ดําเนินงานดังกล าวส งผลใหบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มข้ึนจากป. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ที่ ๔๐ ลานบาท เพิ่มข้ึนเปLน ๕๒ 
ลานบาท โดยคาดการณ�ยอดขายในป. ๒๕๖๑ อยู ท่ี ๗๐ ลานบาท และมีสัดส วนการส งออกเพิ่มข้ึน ๒ เท า 
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(๒) ถังเก็บนํ้าพลาสติกเสริมเหล็ก บริษัทเอส.อาร�. พีอี จํากัด เปLนบริษัทผลิตท อ HDPE และ PE ซ่ึง
ตลาดมีการแข งขันสูง และ margin ไม ถึง ๑๐ เปอร�เซ็นต� บริษัทฯ จึงมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ�นวัตกรรม 
เพื่อสรางตลาดใหม  และสราง New S Curve ใหกับตัวเอง ITAP สวทช. จึงช วยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ�
ของบริษัท โดยพัฒนาท อ PE เสริมเหล็ก ต้ังแต ยกร างมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) พัฒนา
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พัฒนาท อรอยสายไฟสูตรไม ลามไฟ พัฒนาหุ นเช่ือมท อก่ึงอัตโนมัติ และ
ออกแบบกระบวนการเช่ือมท อใหเปLนมาตรฐาน ทําใหบริษัทฯ มีความเขมแข็งดานเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน และได
ผลิตภัณฑ�ใหม เปLนท อ PE เสริมเหล็กที่พัฒนาใหสามารถใชทดแทนท อปูนสําหรับวางระบบท อนํ้าใตถนน มีจุดแข็ง 
คือ ติดต้ังง าย รวดเร็ว ลดระยะเวลาติดต้ังจาก ๒ เดือนเปLน ๒ สัปดาห� และข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได รวมท้ัง
สรางตลาดใหม ดวยการพัฒนาต อยอดผลิตภัณฑ�ดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนใหเปLนถังเก็บนํ้าเสริมเหล็กขนาดใหญ  
(PROTANK) และต อยอดพัฒนาเปLนบานแบบน็อคดาวน� (PROHOUSE) หรือออฟฟ�ศ จากการดําเนินการดังกล าว
ส งผลใหบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มข้ึนจากป. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ท่ี ๑๐ ลานบาท เพิ่มข้ึนเปLน ๕๐ ลานบาท 
 

  
 
 (๔) เตาเผาผลิตภัณฑ+ประสิทธิภาพสูง บริษัทรอยัล เซรามิคส� จํากัด เปLนบริษัทผลิตภาชนะ (จาน ชาม 
แกว) เซรามิกในจังหวัดลําปาง บริษัทฯ ตองการเพิ่มกําลังผลิตของเตาเผาผลิตภัณฑ� ควบคู กับการลดตนทุนการ
ผลิตใหตํ่าลง เพื่อรองรับการส งออกไปต างประเทศ ไดแก  จีน ยุโรป และอเมริกา ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญจาก
ศูนย�อนุรักษ�พลังงานแห งประเทศไทย ออกแบบและควบคุมการสรางเตาเผาประสิทธิภาพสูง ทําใหบริษัทฯ ได
เตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง ที่สามารถผลิตได ๑๕,๐๐๐ ช้ินต อวัน ในตนทุนและคุณภาพที่สามารถแข งขันได
กับสินคาจากจีน และส งผลใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได ๘๐ ลานบาทในป. ๒๕๖๑ 
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(๓) ยาสีฟRนลดการเสียวฟRนสมุนไพร บริษัทดอกบัวคู  จํากัด ตองการพัฒนาสมุนไพรที่มีส วนลดอาการ
เสียวฟjน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตไดเองในประเทศ และตอบโจทย�กับกลุ มลูกคาผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาสีฟjน
ในส วนผสมที่ลดอาการเสียวฟjนเทียบกับยาสีฟjน base ที่ไม มีสมุนไพร (ทําการศึกษาทางคลินิก) ทําใหบริษัทฯ ได
องค�ความรูทราบว ายาสีฟjนสูตรสมุนไพรที่ลดอาการเสียวฟjนสามารถนํามาใชประจําวันไดหรือไม  ซึ่งจะนําไปสู การ
เลือกใชสมุนไพรแทนการใชสารเคมี รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตเองในประเทศต อไป ปjจจุบันผลิตภัณฑ�
ดังกล าวไดออกสู ตลาดเรียบรอยแลว 

 
 

๓.๔.๕ สนับสนุนและบ0มเพาะผู1ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช วยเหลือผูประกอบการดานเทคโนโลยี ต้ังแต เริ่มตนกิจการ จนสามารถดําเนิน
กิจการไดอย างประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทําให
ผูประกอบการสามารถมีแนวคิดสรางสรรค�ผลงานใหม  ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด มีโอกาสนํา
ผลงานออกสู เชิงพาณิชย�ผ านกิจกรรมการจับคู ธุกิจ ร วมงานแสดงผลงานต าง ๆ และเพิ่มโอกาส สรางความเช่ือมั่น
ดวยการพาไปประกวดในเวทีต าง ๆ ท้ังในและต างประเทศ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทําให
ผูประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจท่ีนําไปดําเนินการไดจริงไปสู เป&าหมายท่ีกําหนดไว เกิดการพัฒนาธุรกิจอัน
ก อใหเกิดการเติบโตของรายได การจางพนักงานเพิ่ม ไดลูกคาเพิ่ม และเกิดการร วมทุน นําไปสู การเปLนเจาของ
ธุรกิจที่ เขมแข็งอย างมี คุณภาพและย่ัง ยืน เปLนรากฐานที่ สําคัญต อระบบเศรษฐกิจของประเทศต อไป  
ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบ มเพาะผูประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี ผ านโครงการต าง ๆ อาทิ 

(๑) โครงการเถ1าแก0น1อยเทคโนโลยี (Young Technopreneur) รุ0นที่ ๗ ประจําป� ๒๕๖๑ สวทช. โดย
ศูนย�บ มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย (ซอฟต�แวร�พาร�ค) และบริษัทสามารถ
คอปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการเถาแก นอยเทคโนโลยี ซ่ึงจัดต อเน่ืองมาเปLนป.ที่ ๗ เพื่อสราง
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ นใหม  โดยการต อยอดความคิดใหกับผลงานที่มีความพรอม มีแนวทางความเปLนไป
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ไดทางการตลาด เพื่อผลักดันสู ธุรกิจที่จับตองไดและเปLนรูปธรรม เฟ&นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรม
ตนแบบ” หรือผูที่มีไอเดียและผลงานโดดเด น ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล Samart Innovation Award 
2018 ชิงเงินรางวัลกว า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักพัฒนารุ นใหม ต อไป ในป. ๒๕๖๑ มีผูเขา
สมัครท้ังส้ิน ๑๓๘ โครงการ ผ านการพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๖๔ โครงการ/ทีม โดยจัดปฐมนิเทศน�ผูผ านการ
คัดเลือกเมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองออดิทอเรียม อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค และจัดอบรมเตรียมความ
พรอมผูประกอบการและความรูพื้นฐานในการจัดต้ังธุรกิจ พรอมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ 
Business Model Canvas for Start up และ  Pitch Deck Preparation นอกจา ก น้ี ยั ง จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ป� ด
ประสบการณ�ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงผ านกิจกรรม Idea to Market Boot Camp ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร�ท 
จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังเรียนรูเทคนิคและคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ ซึ่งจัดประเมินแผนธุรกิจ ครั้งที่ ๑ เม่ือ
วันที่ ๒๑ –๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอง Samart Hall of Fame ช้ันลอย อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค เพื่อคัดเลือกให
เหลือ ๒๐ ทีม เขารับการพัฒนาเติมเต็มความสามารถ (traning and workshop) และพบที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ�ตรง ทั้งดานการตลาด ดานธุรกิจ และเทคโนโลยี ก อนเขาสู การประเมินแผนธุรกิจครั้งสุดทายในช วง
เดือนสิงหาคมต อไป 

(๒) โครงการสร1างและพัฒนาผู1ประกอบการใหม0เชิงสร1างสรรค+และนวัตกรรม (NEC) ป� ๒๕๖๑ สวทช. 
โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับกรมส งเสริมอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เชิง
สรางสรรค�และนวัตกรรม (NEC) เฟ&นหาผูสนใจท่ีมีไอเดียในการสรางสรรค�ผลงานและผลิตภัณฑ�ดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ไอที ซอฟต�แวร� และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อาทิ clean technology และ food technology ไม ว าจะเปLนผูท่ี
กําลังเริ่มตนธุรกิจหรือตองการต อยอดธุรกิจของตนใหเติบโตอย างย่ังยืน เพื่อพัฒนาทักษะและองค�ความรูในการ
สรางโมเดลการวางแผนธุรกิจจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรูพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พรอมผลักดันการเช่ือมโยง
ช องทางการตลาดและแหล งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ท่ีหลากหลายทั้งในและต างประเทศ ผู
ไดรับการพิจารณาเขาอบรมในโครงการฯ จะไดรับการสนับสนุนอย างต อเน่ืองและสิทธิประโยชน�ต าง ๆ มากมาย
จาก สวทช. ในป. ๒๕๖๑ มีผูผ านการคัดเลือกใหเขาร วมโครงการฯ ๒๘ ราย ซึ่งจัดปฐมนิเทศน�โครงการฯ ไปเม่ือ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค โดยผูผ านการคัดเลือกจะเขาสู กระบวนการอบรมหลักสูตร
การ ดํา เ นิน ธุร กิจ  และ กิจกรรม Business Lab Boot Camp (customer management และ effective 
presentation skill) เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ปjจจุบัน
โครงการฯ ไดพัฒนาทักษะและองค�ความรูในการสรางโมเดลทางธุกิจ พรอมทั้งจัดประเมินแบบจําลองธุรกิจ
เรียบรอยแลว โดยมีผูผ านการอบรมทั้งส้ิน ๒๖ ราย 
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(๓) โครงการบ0มเพาะธุรกิจซอฟต+แวร+/ไอที (SUCCESS) ประจําป� ๒๕๖๑ เปLนโครงการที่ปรับปรุงมา
จากโครงการ Incubation ที่จัดต อเน่ืองมา ๑๖ ป. มุ งเนนการสรางโอกาส วางรากฐานธุรกิจที่ย่ังย่ืน สําหรับ
ผูบริหารกิจการ ผูประกอบกิจการซอฟต�แวร�และไอทีทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital 
content, IT Consultant, IT Services, E-leaning, Game, Web ฯลฯ ท่ีตองการเตรียมสรางรากฐานใหองค�กร
ธุรกิจใหพรอมต อการเปล่ียนแปลง และตองการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต อยอดความสําเร็จ และเรียน
ลัดจากประสบการณ�ของผูท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจแลว ภายใตแนวคิด "แข็งแกร งไดอย างย่ังยืน แบ งกันรวย 
ช วยกันโต พรอมกับการรับโอกาสดี ๆ ในชีวิต" โดยป. ๒๕๖๑ ผูประกอบการที่เขาร วมโครงการฯ จะไดรับสิทธ์ิ 5C 
Access ไดแก  Customer – กิจกรรมต าง ๆ เพื่อหาลูกคา Coaching – โอกาสในการเขาพบท่ีปรึกษาดานต าง ๆ 
Chance – โอกาสในการพบนักลงทุน และประกวด Capital – ใหทุนเขาร วม Exhibition ในต างประเทศ และ 
Community – CEO Talk และ CSR โครงการไดจัดสัมภาษณ�และคัดเลือกผูประกอบการ รอบท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรอบท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารซอฟต�แวร�พาร�ค โดยมีผูประกอบการ
ผ านการคัดเลือก จํานวน ๔๐ ราย เพื่อเขาสู กระบวนการอบรมดานธุรกิจเทคโนโลยี การบริหารองค�กร และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อส งเสริมผูประกอบการ รวมท้ังกิจกรรมพบท่ีปรึกษาดานต าง ๆ ต อไป 

(๔) โครงการเร0งการเติบโตของผู1ประกอบดารเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) 
สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ดําเนินโครงการเร งการเติบโตของผูประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Accelerate) ประจําป. ๒๕๖๐ เพื่อเร งการเติบโตทางธุรกิจอย างกาวกระโดด โดยเสริมสรางศักยภาพของ
ผูประกอบการเทคโนโลยีดานนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค าสูง รวมถึงสรางแพลตฟอร�มเครือข ายความร วมมือ การ
เขาถึงผูเช่ียวชาญ เพิ่มขีดความสามารถการแข งขันดานการตลาด และโอกาสขยายธุรกิจ โดยเป�ดรับสมัครและ
คัดเลือกผูประกอบการเขาร วมโครงการฯ ไปเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซี่งมีผูผ านการคัดเลือกเขาร วมโครงการฯ 
๑๕ ราย ผูผ านการคัดเลือกจะไดรับการวินิจฉัยธุรกิจ ตลอดจนไดรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญแบบตัวต อตัว การ
ออกตลาดในรูปแบบการออกบูทนิทรรศการอาหารทั้งในและต างประเทศ โดย สวทช.ใหการสนับสนุน
ผูประกอบการท่ีเขาร วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนรูปแบบ matching fund (กองทุนร วมลงทุน) ดาน
การเงินไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าใชจ ายที่เกิดข้ึนจริง ในวงเงินไม เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท มีระยะเวลาการสนับสนุนไม 
เกิน ๘ เดือน ปjจจุบันผูเขาร วมโครงการฯ ทั้ง ๑๕ ราย เขาสู กระบวนการพบที่ปรึกษาดานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข งขันดานการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ และอยู ระหว างการเบิกจ ายเงินสนับสนุน นอกจากน้ี
ยังจัดกิจกรรมการร วมมือกับบริษัทขนาดใหญ  ในการพัฒนา SMEs ท่ีเปLน supply chain ร วมกับบริษัทเคซีจี คอร�
ปอเรช่ัน จํากัด เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ KCG Excellence Center อีกดวย 

(๕) โครงการสร1างผู1ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม0 (Startup Voucher) ประจําป� 
๒๕๖๑ สวทช. โดยศูนย�บ มเพาะธุรกิจฯ ร วมกับสํานักงานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) 
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ดําเนินโครงการ Startup Voucher ต อเน่ืองเปLนป.ท่ี ๓ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดานการดําเนินธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนดานการเงินใหผูประกอบการสามารถสรางโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน
และต างประเทศ เร งเพิ่มรายได และขยายธุรกิจใหเติบโต โดยสนับสนุนเงินทุนดานการตลาด จํานวน ๘๐ ราย ใน
อัตรารอยละ ๗๕ ของมูลค าโครงการ (ค าใชจ ายท่ีเกิดข้ึนจริงก อนภาษีมูลค าเพิ่ม) แต ไม เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต อ
โครงการต อราย ป. ๒๕๖๑ มีผูสมัครเขาร วมโครงการฯ ท้ังส้ิน ๒๒๗ บริษัท ปjจจุบันมีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติผ านการ
คัดเลือกเบ้ืองตน จํานวน ๘๐ บริษัท และอยู ระหว างสัมภาษณ�และคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเขาร วมโครงการฯ รอบ
สุดทาย เพื่อเขาสู กระบวนการต อไป 

 
๓.๔.๖ การส0งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู1ประกอบการด1าน วทน. 
สวทช. ส งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก  นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ�กอบรมเปLนเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ�กอบรมในหลักสูตรที่ตรงต 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) 
ที่ใหบริการฝ�กอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน วทน. ของ
บุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา 
และการใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ านกลไกการเช่ือมโยงส งต องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ มีกําลังคนดาน 
วทน. ที่ไดรับการบ มเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ 
ผ านกลไกการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๑๒,๓๒๙ คน ผ านหลักสูตรต าง ๆ จํานวน ๓๗๒ ครั้ง (๒๓๔ 
หลักสูตร) อาทิ 

(๑) เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย จัดฝlกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการบริหารจัดการ
การผลิตยุคใหม0” รูจักกับเทคโนโลยีล าสุดในการควบรวมขอมูลการบริหารจัดการเพิ่มผลิตภาพแบบพรอมใชงาน
ทันทีดวยเทคโนโลยี Manufacturing Execution System (MES), Industrial Internet of Things (IIoT) และ 
Enterprise Service Bus (ESB) วิทยากร โดย คุณฐ สิ ฐญ�  ศรี ปรา งค�  Project Consultant Extra Solution 
Engineering Co.,Ltd. ใหความรูพื้นฐานดานระบบการจัดการอุตสาหกรรม การเพิ่มผลิตภาพ และการใชระบบ
บริหารการผลิตสมัยใหม ในแบบ real time ดวย MES รวมถึงการเช่ือมโยงขอมูลระหว างระบบภายในองค�กรธุรกิจ
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อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี ESB เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองสัมมนา MR213 ช้ัน ๒ ศูนย�นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในงาน INTERMACH 2018 โดยมีผูสนใจเขาร วม จํานวน ๖๐ คน 
 

  
 

(๒) เขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย จัดฝlกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเสริมธุรกิจสู0
ตลาดโลกด1วย Smart Catalogue” ร วมกับ New Economy Academy (NEA) กรมส งเสริมการคาระหว าง
ประเทศ พรอมหน วยงานพันธมิตร เติมเต็มธุรกิจดวยซอฟต�แวร�ไทย ช วยผูประกอบการ ธุรกิจ SMEs ใหง ายย่ิงข้ึน
สําหรับการส งแค็ตตาล็อกไปยังต างประเทศ ลดตนทุนการพิมพ� เพิ่มความน าสนใจดวยมัลติมีเดีย โดยมี
กลุ มเป&าหมาย ไดแก  ผูประกอบการ SMEs ท่ัวไปท่ีตองการนํา Smart Catalogue ไปใชเพื่อตอบโจทย�ธุรกิจ เม่ือ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม  (ถนนรัชดาภิเษก) กรุงเทพมหานคร 
โดยไดรับความสนใจจากกลุ มผูประการในกลุ ม SMEs ทั่วไป จํานวน ๒๓ ราย 

 

 
 
(๓) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝlกอบรม “หลักสูตรพัฒนาผู1ประกอบการบริการระบบงานเกษตร

อัจฉริยะ (Agriculture System Integrator Development: ASID)” ร วม กับศูนย� เทคโนโลยีไมโคร -
อิเล็กทรอนิกส� (ทีเมค) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. (สท.) เพื่อใหความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และการทําธุรกิจผูใหบริการออกแบบและติดต้ังระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย างครบวงจร 
ซึ่งผูเขาร วมอบรมไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และฝ�กปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานฟาร�มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเขาใจ
การใชงานเทคโนโลยีจริง และนําไปสู การสรางเครือข ายผูประกอบการ เพื่อประกอบธุรกิจผูใหบริการออกแบบ
ติดต้ังระบบเกษตรอัจฉริยะในอนาคต ระหว างวันท่ี ๒๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินเซอร� สวีทส� 
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สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขาร วมอบรม จํานวนทั้งส้ิน ๔๘ คน การอบรมน้ีจะนําไปสู การสราง
ผูประกอบการท่ีจะใหบริการออกแบบและติดต้ังระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (ASI) อย างย่ังยืน โดยหลังการอบรมน้ี
จะคัดเลือกผูมีศักยภาพจะพัฒนาเปLน ASI เพื่อเขาฝ�กอบรมในเชิงลึกเก่ียวกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และฝ�ก
ปฏิบัติแบบ on the job training ในการติดต้ังโรงเรือนต อไป 
 

  
 

(๔) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝlกอบรม “หลักสูตรความรู1เพ่ือให1บริการสถานีประจุไฟฟ[าสําหรับ
ยานยนต+ไฟฟ[า รุ0นที่  2 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC2)” ร วมกับศูนย�
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห งชาติ (เนคเทค) ฝ�ายกิจการพิเศษ (ยานยนต�ไฟฟ&า) และโปรแกรม
อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม  สวทช. เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับยานยนต�ไฟฟ&า และการประจุไฟฟ&า รวมถึงกฎหมาย 
มาตรฐาน และขอกําหนดต าง ๆ ที่เก่ียวของในการติดต้ังสถานีประจุไฟฟ&า และเป�ดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการ
ติดต้ังสถานีประจุไฟฟ&า เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูที่สนใจติดต้ังสถานีประจุไฟฟ&าและส งเสริมใหเกิดการติดต้ัง
และใชงานอย างถูกตองและปลอดภัย รวมท้ังศึกษาดูงานการติดต้ังสถานีประจุไฟฟ&า ณ บริษัท พลังงานมหานคร 
จํากัด และศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ&า ณ บริษัท ฟอร�ท คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดย
มีผูเขาร วมอบรมจากหน วยงานภาครัฐและเอกชน จํานวนท้ังส้ิน ๓๖ คน 
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๓.๔.๗ 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 (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) มีโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๕๕๕ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
จํานวน ๓๐๘ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๕๕๔.๗๘ ลานบาท (แบ งเปLน สวทช. ๓,๐๖๖.๓๑ ลานบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๔๘๘.๔๗ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๓๘๕.๔๕ ลานบาท ดังตารางที่ ๔ โดยจํานวนเงิน
ใหกูในส วนของ สวทช. น้ันไดมีการเบิกจ ายแลว ๒,๓๗๐.๔๒ ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินกูแลว ๑,๙๑๙.๖๔ 
ลานบาท โดยยังมีลูกหน้ีคงคาง ๓๑๑.๕๗ ลานบาท 

ตัวอย างผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก  บริษัทเควี อิเลคทรอนิคส+ จํากัด ดําเนินกิจการผลิต 
จัดจําหน าย ส งออก หมอแปลงไฟฟ&า และขดลวดเหน่ียวนํา สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ�และ
เครื่องใชไฟฟ&า บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า จากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 
สวทช. จํานวนเงิน ๖.๑๒ ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตหมอแปลงขนาดเล็ก 
(transformer) และขดลวดเหน่ียวนํา (coil) ดวยระบบอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค�เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข งขันดานประสิทธิภาพการผลิต และเปLนตนแบบกระบวนการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ
และแขนกลอุตสาหกรรรม เพื่อรองรับผลิตภัณฑ� และเทคโนโลยีใหม  ๆ ปjจจุบันบริษัทฯ ดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล าวเสร็จเรียบรอยแลว ส งผลใหในป. ๒๕๖๐ บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาการผลิตต อหน่ึงหน วย หรือเพิ่ม
กําลังการผลิตไดโดยไม ตองลงทุนเพิ่ม ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนคิดเปLนมูลค า ๒.๘ ลานบาท/ป. 
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ตารางที่ ๔ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชนใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) จําแนกตามป�งบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ป�งบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล1านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล1านบาท) 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 ่๓/๒๕๖๑ ๖ ๗๔.๙๗ ๓๗.๔๘ ๑๑๒.๔๕ ๒๑๕.๙๙ 

รวม ๓๐๘ ๓,๐๖๖.๓๑ ๑,๔๘๘.๔๗ ๔,๕๕๔.๗๘ ๘,๓๘๕.๔๕ 
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๓.๔.๘ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ลงทุนในบริษัทร วมทุน รวมทั้งส้ิน ๔ บริษัท สามารถ
สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร วมทุนดังตารางที่ ๕ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร วมทุนท้ัง ๔ บริษัท 
ไดรับการอนุมัติวงเงินร วมทุนจาก สวทช. ท้ังส้ิน ๒๔๖.๖๐ ลานบาท เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท และยังมี
เงินลงทุนผูกพันรอจ าย ๑๙.๕๐ ลานบาท ส วนสถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร วมทุนทั้ง ๔ 
บริษัทที่ปรากฏในตารางท่ี ๖ เปLนผลการดําเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทป. ๒๕๖๐ โดยท้ัง ๔ บริษัทมีกําไรสุทธิ 
ดังน้ี (๑) บริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) มีกําไรสุทธิ ๓๗๕.๕๔ ลานบาท (๒) บริษัทเทรด
สยาม จํากัด (TS) มีกําไรสุทธิ ๑๔.๙๖ ลานบาท (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) มีกําไรสุทธิ ๑๑.๕๒ 
ลานบาท และ (๔) บริษัทเลิร�นเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๐๕ ลานบาท 
 
ตารางที่ ๕ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร0วมทุน 
ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม

ลงทุน 
ทุนท่ีเรียก

ชําระแล1ว/๑ 
(ล1านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล1านบาท) 

สัดส0วน 
การถือหุ1น 

(%) 

ผลประโยชน+ด1านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปRจจุบัน 

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

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เปLนเงิน

สดที่ 
สวทช.จ าย

จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลานบาท 
ส วนที่

เหลือได
จากแปลง
เงินปjนผล
มาเพ่ิมทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส งเสริมและตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชนในการใช
งานอินเทอร�เน็ตในเชิงพาณิชย� 
๒ . กระตุนภาคเอกชนให มีการ
ล ง ทุ น ใ น กา ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
วิศวกรรม เพ่ือสรางศักยภาพและ
เก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
๓. เอื้ ออํ านวยต อการวิจัยและ
พัฒนาเก่ียวกับ big data และ data 
analytics ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ใหบริการแลกเปล่ียน
ขอมูลการคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส� ตาม
มาตรฐาน EDIFACT 
และมาตรฐาน 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 



๗๑ | ส ว ท ช .  

ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป�ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล1ว/๑ 
(ล1านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล1านบาท) 

สัดส0วน 
การถือหุ1น 

(%) 

ผลประโยชน+ด1านเทคโนโลยี กลยุทธ+ 
การลงทุน
ปRจจุบัน 

สามารถใหบริการที่มีความสะดวก 
คล องตัวเช นเดียวกับภาคเอกชน 
๓ .  ส ง เ ส ริ มกา ร ใช เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศในประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย�และ
อาหารสัตว�หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เปLนโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เปLนแห งแรก 
๒. เปLนโครงการนําร องซ่ึงจะนําไป
ประ ยุกต� สู การวิจั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT เปLนที่ปรึกษาและ
ใหบริการทางการศึกษา 
การฝ�กอบรม และการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน�แบบครบวงจร 
(e-learning total 
solutions) โดย
ใหบริการ e-learning 
และระบบทีเ่ก่ียวของ
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(turnkey) และใหเช าใช
บริการ (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 แล ะ
รวดเร็วขึ้นจากความคล องตัวในการ
ดําเนินงาน  
๒ .  ก ร ะ ตุ น ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒน า
เทคโนโลยี e- learning ไดอย าง
รวดเร็วขึ้นจากการดําเนินงานใน
รูปแบบเอกชนเ พ่ือ รักษาความ
ไดเปรียบในการแข งขัน 
๓. ช วยสรางตลาด e-learning ให
เ พ่ิมมากขึ้น ส ง เสริมให เ กิดการ
แข งขันในอุตสาหกรรม e-learning 
อย า ง มีประ สิทธิภาพ เ กิดการ
กระจายความรูในหลายสาขาวิชา
ผ านระบบ e-learning ไปสู ผูเรียน
ไดอย างกวางขวาง 

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ไดรับ
อนุมัติ
จาก 

กวทช. ให
ถอนการ
ลงทุน

ภายใน ๓ 
ป. คือวันที่ 

๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

รวม  
 

๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐ 
   

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เปLนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)  
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ตารางที่ ๖ สถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร0วมทุน 

 

 (หน�วย: ล
านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร�วมทุน INET TS MICRO LT
ข
อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล
ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
สัดส�วนการเรียกชําระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร�วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ�าย - ๑๙.๕๐ - -
จํานวนเงินลงทุนที่ สวทช. ชําระค�าหุ
นแล
ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
สัดส�วนการถือหุ
นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐%

(หน�วย: ล
านบาท)
ผลการดําเนินงาน INET TS MICRO LT 
รอบบัญชีของบริษทัป) ๒๕๖๐ ตัง้แต� ๑ ม.ค.๖๐ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐

รายได
จากการขายและบริการ ๙๘๘.๔๕ ๕๙.๕๗ ๑๖๙.๔๘ ๑๘.๓๘
ต
นทุนขาย ๗๓๙.๓๓ ๓๓.๒๘ ๑๔๘.๗๕ ๑๐.๘๑

กําไรข้ันต
น ๒๔๙.๑๒ ๒๖.๒๙ ๒๐.๗๓ ๗.๕๗
ค�าใช
จ�ายในการขายและบริหาร ๓๓๑.๔๙ ๘.๙๓ ๙.๔๓ ๗.๓๐
กําไร (ขาดทุน) ก�อนดอกเบี้ยและภาษี ๔๗๔.๖๙ ๑๘.๘๔ ๑๑.๗๐ ๐.๒๙
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ๓๗๕.๕๔ ๑๔.๙๖ ๑๑.๕๒ ๐.๐๕

(หน�วย: ล
านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐  ๓๑ ธ.ค.๖๐

ทรัพย=สินรวม ๔,๒๐๖.๒๓ ๗๘.๙๔ ๑๑๕.๖๖ ๑๔.๕๗
หน้ีสินรวม ๒,๓๐๙.๙๑ ๑๐.๗๓ ๑๕.๑๘ ๖.๐๙
กําไร (ขาดทุน) สะสม ๔๒๐.๘๘ ๑๘.๒๑ ๐.๔๘ ๐.๒๗
ส�วนของผู
ถือหุ
น (Equity) ๑,๘๙๖.๓๒ ๖๘.๒๑ ๑๐๐.๔๘ ๘.๔๘

ความสามารถในการทํากําไร INET TS MICRO LT

อตัรากําไรข้ันต
น (Gross Profit Margin) ๒๕.๒๐% ๔๔.๑๓% ๑๒.๒๓% ๔๑.๑๙%
อตัรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๓๗.๙๙% ๒๕.๑๑% ๖.๘๐% ๐.๒๗%
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย= (ROA) ๘.๙๓% ๑๘.๙๕% ๙.๙๖% ๐.๓๔%
อตัราผลตอบแทนต�อส�วนของผู
ถือหุ
น (ROE) ๑๙.๘๐% ๒๑.๙๓% ๑๑.๔๖% ๐.๕๙%
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๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ0มสร1างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

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.  
ตํ่ากว าค าเฉล่ียอาชีพอ่ืนถึงหน่ึงเท าตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเปLนแนวทางหลักในการยกระดับ
รายได และลดความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหน่ึง สวทช. จึงจัดต้ัง "สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)" เพื่อใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (one stop 
service) ภายใตการทํางานร วมกับหน วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตร
ดวยเทคโนโลยี พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และลดความเหล่ือมลํ้า” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และ
พันธมิตรสู การใชงานจริงในพื้นท่ี ผ านการถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนอย างท่ัวถึง พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรดาน
การเกษตรและชุมชนใหกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเปLนแหล งความรูท่ีเขาถึงไดง ายและตอบโจทย�ความตองการ
ของเกษตรกรและชุมชน 

การถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประกอบดวย การจัดการความรูโดยนําความรู/
เทคโนโลยีมาจัดทําเปLนส่ือ/ระบบฐานขอมูลท่ีเขาใจง าย การถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต เพิ่มมูลค า รายได ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร ดวยการจัดฝ�กอบรม การปฏิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ดวยการ
สนับสนุนและประสานความร วมมือกับพันธมิตร ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สท. จัดทําชุดความรู/
เทคโนโลยี จํานวน ๗ ชุด ๙๔ รายการ ไดแก  โรงเรือน งา มันสําปะหลัง เมล็ดพันธุ� สารชีวภัณฑ� ชันโรง และการ
จัดการ ดิน นํ้า และปุ̂ย ถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน จํานวน ๑๗๗ ชุมชน ใน ๓๐ จังหวัด มีเกษตรกรไดรับถ ายทอด
องค�ความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๔,๙๖๕ คน รวมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๗๒๗ คน ประกอบดวย 
เกษตรกรแกนนํา ๒๐๐ คน เจาหนาที่ส งเสริม/เจาหนาท่ีเกษตร ๑๒๙ คน ครู/อาจารย�/นักศึกษา/นักวิชาการ ๒๐๕ 
คน ผูนําชุมชน ๔๘ คน ผูประกอบการ ๑๐๑ คน และภาคเอกชน ๔๔ คน โดยมีองค�ความรูและเทคโนโลยีท่ีนําไป
ถ ายทอด อาทิ 

(๑) เทคโนโลยีการผลิตปุ�ยอินทรีย+ด1วยไส1เดือนดิน เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สท. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิตปุ^ยอินทรีย�ดวยไสเดือนดิน” ณ ฟาร�มไสเดือนดินไมงาม ตําบลเทพารักษ� อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหกับเกษตรกรแกนนําผูผลิตสินคาชุมชนใหกับเซ็นทรัลกรุ�ป และท็อปส�
ซุปเปอร�มาร�เก็ต ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ� ๓ กลุ ม ไดแก  สหกรณ�ผลิตผักนํ้าดุกใต สหกรณ�รักษ�ศรีเทพ และ
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สหกรณ�รวมกลุ มการเกษตรนํ้าหนาว จํานวน ๑๑ คน และบุคลากรจากเซ็นทรัล กรุ�ป จํานวน ๓ คน โดยมีคุณนุจรี 
โลหะกุล เปLนวิทยากร การจัดอบรมฯ ครั้งน้ีเพื่อถ ายทอดและเผยแพร ความรูดานการกําจัดขยะอินทรีย�เพื่อผลิตปุ̂ย
มูลไสเดือนดิน สําหรับการผลิตผักปลอดภัยแก เกษตรกรแกนนําในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ� ท่ีผลิตสินคาชุมชนส งให
เซ็นทรัลกรุ�ป และท็อปส�ซุปเปอร�มาร�เก็ต นอกจากน้ีเพื่อส งเสริมใหเกิดการใชประโยชน�จากขยะอินทรีย� และวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรใหเกิดประโยชน� ลดมลภาวะต อส่ิงแวดลอม หลังจากการฝ�กอบรมฯ ผูเขาอบรมไดรับพ อแม 
พันธุ�ไสเดือนดินไปทดลองเล้ียงกลุ มละ ๑ ชุด โดยแต ละกลุ มจะตองร วมกันดูแล และส งขอมูลการทดลองเล้ียง 
รวมทั้งปjญหาที่เกิดข้ึนในกลุ มไลน�ท่ีประกอบดวย ตัวแทนผูท่ีเขารับการอบรมฯ บุคลากรจาก สวทช. เจาหนาท่ี
เซ็นทรัลกรุ�ป และวิทยากร ท้ังน้ี สท. มีแผนติดตามความกาวหนาการทดลองเล้ียงในพื้นท่ีจริง รวมท้ังวางแผนการ
สรางบ อเล้ียง เพื่อใหแต ละสหกรณ�ไดใชประโยชน�จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรที่แต ละชุมชนมีอยู ไปผลิตปุ̂ย
อินทรีย� เพื่อสนับสนุนเป&าหมายการปรับเปล่ียนการผลิตผักเปLนแบบออร�แกนิคตามความตองการของตลาด และ
ลดการใชสารเคมีของเกษตรกรในชุมชนต อไป 

   
 
(๒) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ+ข1าวหอมชลสิทธ์ิ ประชากรส วนใหญ ของบานคอกวัวและบานโคกฉิ่ง 

ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประกอบอาชีพทํานาซ่ึงใชภูมิปjญญาทองถ่ินที่สืบทอดกันมาต้ังแต  
บรรพบุรุษ โดยยังขาดองค�ความรูและเทคโนโลยีมาช วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส งผลต อคุณภาพผลผลิตและ
ตนทุนการผลิตที่สูง ปjญหาสําคัญของเกษตรกรที่ทําใหผลผลิตตํ่าและตนทุนสูง คือ การใชเมล็ดพันธุ�ไม มีคุณภาพ  
มีขาวดีดขาวเดงปนจํานวนมากทําใหผลผลิตต อไร ตํ่า อีกทั้งเกษตรกรทํานาหว านซึ่งใชเมล็ดพันธุ�ต อไร สูงเกินความ
จําเปLน (๒๕ - ๓๐ กิโลกรัมต อไร ) เน่ืองจากเกษตรกรกลัวไม งอกและตองการไดตนขาวในปริมาณที่มาก เพื่อใหมี
รวงเยอะ นอกจากน้ียังใชปุ̂ยมากข้ึน ดังน้ันการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต จึงตองเริ่มจากการใชเมล็ดพันธุ�ท่ีมีคุณภาพ 
เปLนพันธุ�ที่มีความบริสุทธ์ิสูง อัตราการงอกไดมาตรฐาน มีความตานทานโรคแมลง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
สท. ร วมกับศูนย�เมล็ดพันธุ�ขาวพัทลุง จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวหอมชลสิทธ์ิ” เมื่อวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาหมู บานโคกฉิ่ง เพื่อใหความรูการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิต 
และเปLนตนแบบการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวหอมชลสิทธ์ิท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเพื่อใชในชุมชน 
และสามารถจําหน ายได รวมถึงเปLนการเผยแพร งานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ใหเกิดการนําไปใชประโยชน�
จริง การอบรมครั้งน้ีไดรับเกียรติจากนายสนิท หนูพ วง และนางกุหลาบ สัจจะบุญทวี เจาหนาท่ีศูนย�เมล็ดพันธุ�ขาว
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พัทลุง เปLนวิทยากร บรรยายหัวขอการลดความช้ืนเมล็ดพันธุ�ขาว การผลิตพันธุ�ขาวคุณภาพดี และกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ�ขาว โดยมีเกษตรกรเขาร วมอบรม ๓๐ คน 

   
 

(๓) การจัดทํามาตรฐาน ThaiGAP (Train the Trainer) มาตรฐาน ThaiGAP เปLนมาตรฐานระบบ
การผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัยของภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักผลไมของไทยตลอดห วง
โซ การผลิตต้ังแต ตนทางถึงปลายทาง โดยมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เพื่อใหทราบถึงแหล งที่มาของ
ผลผลิต สรางความเช่ือม่ัน ยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพสินคาเกษตรของไทยใหเปLนที่ยอมรับ สวทช. มีความ
ร วมมือกับสภาหอการคาแห งประเทศไทย ผลักดันผูประกอบการเกษตรผักและผลไมไทยใหผ านการตรวจรับรอง
ตามมาตรฐาน ThaiGAP และเช่ือมโยงตลาดคุณภาพระดับสูงท้ังภายในประเทศและส งออกต างประเทศ อย างไรก็
ตามดวยจํานวนผูเช่ียวชาญเรื่องThaiGAP/PrimaryThaiGAP ยังไม เพียงพอต อความตองการของเกษตรกรท่ีมาก
ข้ึน สท. โดย สวทช. ภาคเหนือร วมกับหอการคาจังหวัดเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทํามาตรฐาน ThaiGAP (Train the Trainer)” เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมฮาร�โมไนซ� จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเพิ่มจํานวนผูเช่ียวชาญ การอบรมฯ ครั้งน้ีมีนักวิชาการและ
ผูประกอบการเกษตรภาคเหนือเขาร วม จํานวน ๗๔ คน โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย�วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
สินคาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน และผูประกอบการเกษตรสหกรณ�การเกษตรท า
ใหม  มาร วมแบ งปjนประสบการณ� นอกจากน้ีสถาบันส งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP Institute)  
สภาหอการคาแห งประเทศไทย ยังมีกิจกรรมต อยอดนําผูเช่ียวชาญในภาคเหนือท่ีผ านการอบรมฯ ครั้งน้ี ไปเปLนท่ี
ปรึกษาเกษตรกร และเปLนผูเช่ียวชาญในทองถ่ิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรในการดําเนินการตาม
มาตรฐาน ThaiGAP ต อไป 
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๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ0มพัฒนาและสร1างเสริมบุคลากรวิจัย 

การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเปLนปjจจัยพื้นฐานสําคัญประการหน่ึงสําหรับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีไดอย างเต็มท่ี จําเปLนตองมีกําลังคนอย างพอเพียง และไดรับการพัฒนาอย างต อเน่ือง ดังน้ันแผนกลยุทธ� 
สวทช. ฉบับท่ี ๖.๑ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 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 โดยมีการดําเนินการ
ต าง ๆ ดังน้ี 

การพัฒนาและส0งเสริมอาชีพนักวิจัย สวทช. สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สรางความรูและนวัตกรรม
ใหกับประเทศ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเขากับการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการทําวิจัยในการยกระดับการพัฒนาและสรางบุคลากรวิจัย ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม -ต อเน่ือง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวน ๘๑๗ คน (รูปท่ี ๗) ผ าน
โครงการต าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการทุน
สถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีข้ันสูงแห งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว (TAIST) โครงการทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สําหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม และโครงการทักษะวิศวกรรม
อาหาร (FEPs) 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 เคมีชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน 
ร วมทั้ ง  3 Integrated Technology Platform ได แ ก  Sensor, High-Performance Computing and Data 
Analytics และ Bio-based materials ร วมกับนักวิจัย สวทช.  

นอกจากน้ี สวทช. ยังสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยทั้งในและ
ต0างประเทศ ที่ไม ใช พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เขาร วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห งชาติรวม 
๒๗๑ คน เปLนนักศึกษาร วมวิจัย ๓๘ คน นักวิจัยร วมวิจัย ๓๘ คน และผูช วยปฏิบัติงานวิจัย ๑๙๕ คน 
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รูปที่ ๗ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม0 - ต0อเน่ือง)ผ0านโครงการต0าง ๆ 

 
การพัฒนาและส0งเสริมผู1มีความสามารถพิเศษ ภายใตการสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา

ศักยภาพและทักษะทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดานต าง ๆ ใหกับเยาวชนที่ผ านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระยะยาว เพิ่มศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ 
เพื่อพัฒนาสู การเปLนบุคลากรวิจัยท่ีมีคุณภาพต อไปในอนาคต โดยเยาวชนไดสรางสรรค�ผลงาน อาทิ 

• นายญาณภัทร นิคมรักษ+ (JSTP รุ0นที่ ๑๙) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖ โรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ไดรับรางวัล special award ดานการใหความช วยเหลือดานมนุษยธรรม
และการบรรเทาสาธารณภัย สาขาระบบสมองกลฝjงตัว (embedded science) จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร� เ ร่ือง Wireless sensor network for illegal logging and wildfire 
detection ใ น ง า น  The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel 
ISEF) ระหว างวันที่ ๑๓ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองพิตต�สเบิร�ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา (JSTP รุ0นที่ ๒๐) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ โรงเรียนกําเนิด
วิทย� ไดรับคัดเลือกโดยสถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคม
นักเรียนทุน สทวท. ใหเปLนตัวแทนนักเรียนไทยเขาร วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร�รุ นเยาว� 
ครั้ ง ท่ี  ๒๕ ( International Conference of Young Scientists: ICYS) สาขาคอมพิวเตอร� /
วิศวกรรมศาสตร� ระหว างวันที่ ๑๘ –  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร�เบีย 
โดยไดรับรางวัลเหรียญทอง Oral presentation จากการนําเสนอผลงานเรื่อง Development 
of bio-based PLA/NR blends and DIY mini-extruder for fabrication of 3D printing 
filaments 

JSTP

97 คน

TGIST

332 คน
TAIST 

152 คน

NUI-RC

14 คน

STEM

187 คน

FEPs

35 คน
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การพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข1าสู0อาชีพนักวิจัย โดยส งเสริมใหเยาวชนมีความรูความสามารถ 
และเกิดความสนใจวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีผ านกิจกรรมวิชาการและค าย จํานวน ๔๖ ครั้ง มีเด็กและเยาวชน
เขาร วม ๓,๖๗๗ คน มีตัวอย างกิจกรรม อาทิ 

• ค0ายวิทยาศาสตร+และคณิตศาสตร+ สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย 
ดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ผ านกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ�ในรูปแบบต าง ๆ ไม ว าจะ
เปLนการบรรยายพิเศษ การฝ�กอบรม การทําโครงงานวิทยาศาสตร� และกิจกรรมค าย เพื่อให
เยาวชนไดฝ�กฝน เรียนรู ดังน้ัน สวทช. สถาบันส งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(สสวท.) และองค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห งชาติ (อพวช.) จึงร วมกันจัดกิจกรรมค ายค าย
วิทยาศาสตร� ระหว างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และค ายคณิตศาสตร� ระหว างวันท่ี  
๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใหกับนักเรียนท่ีไดเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร� (วิชาวิทยาศาสตร�) ประจําป. ๒๕๖๐ เพื่อเปLนจุดเร่ิมตนที่ดีที่จะเช่ือมโยงกับกิจกรรม
พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของ สวทช. ตลอดจนช วยบ มเพาะเยาวชนเหล าน้ี
สู เสนทางการเปLนนักคณิตศาสตร�และนักวิทยาศาสตร�ต อไปในอนาคต 

 

 
 

• ค0าย STEAM Summer Camp สวทช.  โดยฝ� าย วิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
วิทยาศาสตร� (AYS) จัดกิจกรรมค าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ระหว างวันท่ี ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย�การ
เรียนรูตําบลกระแชง ศูนย�การเรียนรูพอเพียงบานพ อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบาน
วิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักเรียนเขาร วม
กิจกรรม จํานวน ๒๓ คน ร วมภารกิจเปLนเกษตรกรรุ นจ๋ิวกับเกษตรทฤษฎีใหม  เรียนรูวิทยาศาสตร�
กับภูมิปjญญาไทย วาดฝjนสู นวัตกรรมการเกษตร ค าย STEAM Summer Camp เปLนค ายที่เนน
ใหไดปฏิบัติจริง เรียนรูสภาพแวดลอมใหม  และไดคิดว าจะสามารถนํากลับไปใชประโยชน�ใน
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อนาคตไดอย างไร รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุก ๆ เก่ียวกับวิถีชีวิตพอเพียง และกิจกรรมส่ิงประดิษฐ�
และการทดลอง ท่ีจะสรางประสบการณ�เปLนแนวทางส งเสริมการเรียนรูผ านระบบ STEAM ท่ีได
เรียนรูจากประสบการณ� เห็นของจริง เกิดเปLนความคิดสรางสรรค� สามารถนําพาไปสู การเปLนนัก
ประดิษฐ�และนักสรางสรรค�นวัตกรรมในอนาคตไดต อไป 
 

  
 

๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ0มบริหารและส0งเสริมเขตนวัตกรรม 

สวทช. มีพันธกิจในการส งเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพท่ีสําคัญทางวิทยาศาสตร�และ
นิคมวิจัยของประเทศ เพื่อเปLนรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อย างมั่นคง 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต+แวร+ประเทศไทย 
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 ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ใหบริการพื้นท่ีเช าเพื่อทําวิจัยและพัฒนา ในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จํานวน ๘๕ ราย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) พื้นท่ีรวม ๔๑,๓๐๑.๒๒ ตาราง
เมตร หรือคิดเปLนรอยละ ๖๓.๖๐ ของการใชประโยชน�พื้นที่ใหเช า และบริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝ�กอบรม และ
สัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๕๖ ราย พื้นที่รวม ๗,๖๒๐.๔๒ ตารางเมตร หรือคิดเปLน
รอยละ ๙๕.๙๒ ของการใชประโยชน�พื้นที่ใหเช า โดยมีจํานวนผูเช ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน และสาขา
เทคโนโลยีแสดงดังรูปที่ ๘ และ ๙  
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รูปที่ ๘ จํานวนผู1เช0ารวมแยกตามลักษณะการดําเนินงาน 

 
 
 

 
รูปที่ ๙ จํานวนผู1เช0ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหจัดต้ังโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มุ งเป&าเพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล าวใหเปLนเขตเศรษฐกิจช้ันนําของเอเชีย ที่มีโครงสราง
พื้นฐานเช่ือมโยงกันอย างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกและสิทธิประโยชน�แก นักลงทุน รวมถึง
ส งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป&าหมาย เปLนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยดําเนินการใน ๓ จังหวัดภาค
ตะวันออก ไดแก  ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งการพัฒนากลุ มอุตสาหกรรมเป&าหมายน้ัน จําเปLนตองอาศัยองค�
ความรู ความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อปรับเปล่ียนภาคอุตสาหกรรมไปสู ประเทศไทย 
๔.๐ และเพื่อเช่ือมโยงระบบการคาและการขนส งสมัยใหม ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับการขยายขนาดผลงานวิจัยไปสู การใชประโยชน�ในภาคอุตสาหกรรมไดจริง 
(translational research) กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ จึงไดรับมอบหมายใหจัดทําแนวทางการยกระดับและพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ข้ึน 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปLนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมของ BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง โดย
ประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต างประเทศ การดําเนินงานเริ่มต้ังแต การวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi 
การจัดเตรียมกําลังคนเพื่อไปปฏิบัติงานที่ EECi ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว พัฒนาผังแม บทและ
ออกแบบกลุ มอาคาร EECi พัฒนาแผนที่นําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) 
รวมไปถึงการถ ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู ชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก และยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ มเพาะผูประกอบการฐานชีวภาพ 

ความคืบหนาการดําเนินการในภาพรวม ปjจจุบันพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไดรับการโปรดเกลาใหประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พรอมกันน้ีได
ประกาศให EECi เปLนเขตส งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยความคืบหนาในส วนโครงสรางพื้นฐานน้ัน ไดจัดจางที่ปรึกษา
ออกแบบกลุ มอาคาร EECi Phase 1A โดยจะเริ่มก อสรางในช วงปลายป. ๒๕๖๑ และคาดว าจะก อสรางแลวเสร็จ
ในช วงตนป. ๒๕๖๔ นอกจากน้ียังมีงานอ่ืน ๆ ที่กําลังดําเนินการควบคู กันไป คือ การก อสราง EECi Observation 
Desk สําหรับการเย่ียมชมพื้นที่โครงการฯ และโครงการหอศิลป¢เพื่อแสดงงานศิลปกรรม ซ่ึงสองส วนหลังน้ีเปLนส วน
ที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปLนผูดําเนินการ 

ดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมเพื่อใหเขาถึงพื้นที่ ปjจจุบันมีแผนการสรางระบบรถไฟฟ&าความเร็วสูง 
เช่ือมต อ ๓ สนามบิน ไดแก  ท าอากาศยานดอนเมือง ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท าอากาศยานอู ตะเภา 
เขาดวยกัน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ กําลังผลักดันใหมีการสรางเสนทางเดินรถไฟฟ&าเช่ือมต อจากท าอากาศยาน
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อู ตะเภาเขาสู พื้นท่ีวังจันทร�วัลเล ย� ดังน้ันในอนาคตการเดินทางไป EECi จะมีความสะดวกในการเดินทางมากย่ิงข้ึน 
ซึ่งอาจจะใชเวลาเดินทางเพียงช่ัวโมงเศษจากกรุงเทพฯ 

ดานการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ EECi ในป. ๒๕๖๑ สวทช. มีแผนใชศักยภาพของโปรแกรม ITAP ลงพื้นท่ี
ทํางานร วมกับ SMEs ในพื้นที่ นอกจากน้ียังนํางานวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรของ สท. ลงพื้นที่ ๕๐ ชุมชน ใน
รูปแบบ area base สํารวจพื้นท่ีและนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีลงไปจัดกลุ ม พรอมท้ังเช่ือมโยงกับเกษตรกร
รุ นใหม  และพยายามผลักดันพื้นท่ีในระยะยาวต อไป ณ ไตรมาสที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. พัฒนา 
EECi ผ านการดําเนินงานต าง ๆ ดังน้ี 

(๑) ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ0มเพาะผู1ประกอบการฐานชีวภาพ 
(เป&าหมาย ๑๐๐ ราย) ใหการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก ผูประกอบการ SMEs ในพื้นที่ EECi จํานวน ๖๐ ราย  
เปLนผูประกอบการฐานชีวภาพ จํานวน ๓๘ ราย โดยเทคโนโลยีท่ีนําเขาไปช วยเหลือ เช น การพัฒนากระบวนการ
ผลิต การประยุกต�ใชสายพานลําเลียงในกระบวนการหมัก การประเมินดานส่ิงแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการแปรรูปไม การพัฒนาตนแบบบรรจุภัณฑ� และการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ�อาหาร 
เปLนตน นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมเพื่อส งเสริมผูประกอบการในพื้นท่ี EECi ผ านกลไกการจัดฝ�กอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย (ซอฟต�แวร�พาร�ค) อาทิ 

• ซอฟต+แวร+พาร+ค สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข1อ “การบริหารจัดการการผลิต 
ยุคใหม0” โดยมีกลุ มเป&าหมายเปLนผูประกอบการในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ณ หองประชุม The Ace พัฒนากอล�ฟคลับแอนด�รีสอร�ท จังหวัดชลบุรี มีผูสนใจเขา
ร วมงาน จํานวน ๓๐ คน และกลุ มเป&าหมายเปLนผูประกอบการจังหวัดชลบุรี เ ม่ือวันท่ี  
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมแสนสุข ๑ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี มีผูสนใจ
เขาร วมงาน จํานวน ๓๒ คน การจัดสัมมนาฯ คร้ังน้ีเพื่อใหความรูและพัฒนาศักยภาพแก 
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งดานการบริหารจัดการการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ  
และลดตนทุน รวมทั้งการนําเอาไอทีไปใชในจัดการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม พรอมพา
ผูประกอบการซอฟต�แวร�ออกบูธแสดงสินคาและบริการใหแก ผูเขาร วมงาน จํานวน ๖ บริษัท 
ไดแก  บริษัทซอฟต�โปรดัคท� จํากัด บริษัทซิสเต็มส�สโตน จํากัด บริษัทไทย ดอท คอม จํากัด 
บริษัทเซ็นเซอร�-นิกส� จํากัด soffico (Thailand) Limited และบริษัท MES จํากัด 
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(๒) ถ0ายทอดเทคโนโลยีและองค+ความรู1ด1านการเกษตรสู0ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก (เป&าหมาย 50 
ชุมชน) ไดถ ายทอดเทคโนโลยีใหแก ชุมชนแลว ๓๘ ชุมชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ไดแก  ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี 
ตราด และสระแกว มีเกษตรกรไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยี ๔๑๖ คน เทคโนโลยีที่นําไปถ ายทอด ไดแก  
เทคโนโลยีการผลิตหัวเช้ือบิวเวอเรียและเช้ือสดระดับมาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตอินทรีย�วัตถุบํารุงดินและปุ̂ย 
การปลูกพืชผักในโรงเรือนพลาสติกเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต การตลาดออนไลน�ธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพื่อการเล้ียงโคเน้ือ การเตรียมการติดต้ังระบบเซ็นเซอร�ไรสาย
สําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมในฟาร�มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ การจัดการแปลงเพื่อผลิตลําไย
คุณภาพดวยวิธีการตัดแต งก่ิงและควบคุมทรงพุ ม เทคโนโลยีการจัดการมะม วงการรักษาคุณภาพและยืดอายุหลัง
การเก็บเก่ียวผลสด ระบบการติดตามสภาวะแวดลอมและใหนํ้าแบบอัติโนมัติในสวนทุเรียน การผลิตปุ^ยอินทรีย�
ดวยไสเดือน การยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต งพรอมบริโภคและการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากสับปะรด และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ�ลําไยดวยการอบแหงแบบโฟมเมท 
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๓.๘ ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 

โครงการภายใต1งบประมาณรายจ0ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (Big Rock) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณรายจ ายเพิ่มเติมประจําป. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค าใชจ ายส งเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งท่ี ๓ หรือ Big 
Rock Project สวทช. ไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑,๘๑๕.๓๕  
ลานบาท โดยมีความกาวหนาดําเนินงาน ดังน้ี 

โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 
โครงการส่ือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
(“Coding at School” Project) 

• KidBright ๒๐๐,๐๐๐ ชุด 

• อบรม trainner ๕๐๐ คน 

• ประกวดโครงงานวิทย�ฯ โดยใช 
KidBright ๑๐๐ โครงการ 

• ส งมอบ KidBright ให ๑,๐๐๐ โรงเรยีน 

KidBright เปLนบอร�ดสมองกลฝjงตัวท่ีทํางานตามชุดคําส่ัง ท่ีมาพรอมกับชุด
เซ็นเซอร�แสงและอุณหภูมิ สามารถเรียนรูการใชงานง าย ส งเสริมการเรียน
โปรแกรมมิ่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหมีการคิดเชิงระบบและการ
คิดเชิงสรางสรรค�ผ านการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ KidBright 
มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ ๕๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• จัดประชาสัมพันธ�เป�ดตัวโครงการ KidBright เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ ศูนย�ประชุมธรรมศาสตร�รังสิต จังหวัดปทุมธานี พรอมลง
นามความร วมมื อ กับ  ๕  ศู นย� ประสานง าน ภูมิ ภาค  ไ ด แก  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

• จัดทําคู มือสําหรับ trainer จํานวน ๒,๕๐๐ เล ม พรอมท้ังจัดอบรม
การใชบอร�ด KidBright สําหรับ maker เพ่ือทดสอบการใชงาน เมื่อ
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผูเขาร วม จํานวน ๑๐๗ คน และจัด
อบรมการใชบอร�ด KidBright สําหรับ trainer เพื่อทดสอบการใชงาน 
เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผูเขาร วม จํานวน ๘๖ คน 

• ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพ่ือผลิตบอร�ด KidBright จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บอร�ด โดยผลิตบอร�ด จํานวน ๓๐๐ บอร�ด ส งมอบให trainer 
เรียบรอยแลว 

• จัดทําคู มือการประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ�ดวยบอร�ด KidBright 
พรอมประกาศรับนักเรียนเขาร วมการแข งขัน “Youth’s Coding 
Competition by KidBright (YCCK 2018)” 

• จัดทําเว็บไซต� www.kid-bright.org และอยู ระหว างจัดทําส่ือการ
เรียนการสอนแบบออนไลน� จํานวน ๘ เรื่อง 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

โครงการโรงประลองต1นแบบทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) เพื่อพฒันาทักษะความ
เปZนนวัตกรแก0เด็กและเยาวชนไทย 

• เด็กและเยาวชนเขาร วมกิจกรรม
มากกว า ๑๕,๐๐๐ คน (๓ ป.) 

• ครูเขาร วมกิจกรรมมากกว า ๑,๐๐๐ คน  
(๓ ป.) 

• เด็กและเยาวชนท่ีร วมกิจกรรมเรยีนต อ
ดานวิศวกรรมมากกว า ๕๐ เปอร�เซ็นต� 

• โรงเรียนเขาร วมกิจกรรมมากกว า ๑๕๐ 
โรงเรียน 

• ช้ินงานท่ีใชไดจรงิมากกว า ๓๐๐ ช้ินงาน 
และช้ินงานท่ีส งประกวดมากกว า ๑๕๐ 
ช้ินงาน 

Fabrication Lab เนนการส งเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ
เรียนรูดาน STEM พัฒนากิจกรรมสําหรับนักเรียนและครู ใหเรียนรู
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฝ�กทักษะดานวิศวกรรม และสามารถนําความรู
มาทดลองพัฒนาเปLนช้ินงานได รวมท้ังเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจท่ีจะมี
อาชีพเปLนวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต มีความกาวหนาการดําเนินงาน 
รอยละ ๔๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• การปรับปรุงบานวิทยาศาสตร�สิรินธร สําหรับเปLนโรงประลอง
ตนแบบทางวิศวกรรม บริษัท Design + Development Co., 
Ltd. ส งแบบก อสรางเรียบรอยแลว ซ่ึงฝ� ายอาคารสถานท่ี  
อยู ระหว างตรวจแบบก อสราง และเตรียมการประมูลงานก อสราง
ต อไป และอยู ระหว างการจัดซื้อครุภัณฑ� เพื่อติด ต้ัง ท่ีบาน
วิทยาศาสตร�สิรินธร 

• ประกาศรายช่ือโรงเรียนท่ีผ านการคัดเลือกเพื่อเขาร วมโครงการ 
Fabrication Lab จํานวน ๑๕๐ แห ง เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ และจัดปฐมนิ เทศโรงเรียนท่ีผ านการคัดเลือกและ
มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง (๑๐ แห ง) เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

• จัดประชาสัมพันธ�เป�ดตัวโครงการ Fabrication Lab เมื่อวันท่ี  
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย�ประชุมธรรมศาสตร�รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี พรอมลงนามความร วมมือกับมหาวิทยาลัยพ่ีเ ล้ียง  
๘ แห ง ไดแก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

• การดําเนินงานร วมกับมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง อยู ระหว างติดตาม
บันทึกขอตกลง (MOU) ของมหาวิทยาลัย และติดตามแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมเบิกจ ายงบประมาณงวด
แรกใหกับมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง 

• จัดกิจกรรมอบรมใหแก นักเรียนและครูท่ีบานวิทยาศาสตร�สิรินธร 
โดยมีนักเรียนเขาร วม จํานวน ๒๙๕ คน และครู ๒๖ คน 



๘๖ | ส ว ท ช .  

โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

โครงการธนาคารทรพัยากรชีวภาพแห0งชาติเพื่อ
อนุรักษ+ วิจัย และใช1ประโยชน+ 

• ลดความเส่ียงการสูญเสียตลาดสมนุไพร 
มากกว า ๑,๘๐๐ ลานบาท/ป. 

• ลดการนําเขาเอนไซม�และสารเคมี
ชีวภาพมากกว า ๘,๐๐๐ ลานบาท/ป. 

• Biobank จุลินทรีย� ขอมูล DNA 
barcoad ๘,๐๐๐ รายการ 

• Biobank สมุนไพร ขอมูล DNA 
barcoad ๒๐๐ สป.ชีส� 

• Biobank เซลล�ไลน�สัตว� จํานวน ๒๐ 
ชนิด 

• Biobank สาหร าย ขอมูล DNA 
barcoad ๕๐ รายการ 

• Digital Biobank จุลินทรีย� สมุนไพร 
และ Human Genome Bank 

National Biobank เปLนโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญของประเทศ เปLนแหล ง
เก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพไวนอกสภาพธรรมชาติ เพื่อควบคุมคุณภาพ และ
บํารุงรักษาใหคงสภาพมีชีวิตไดยาวนาน สําหรับเปLนแหล งวัตถุดิบตนทางท่ีมี
ขอมูลวิทยาศาสตร�ครบถวน เพื่อการใชประโยชน�ในอุตสาหกรรมและใน
ระดับชุมชน ไดอย างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน มีความกาวหนาการ
ดําเนินงานรอยละ ๓๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• อยู ระหว างดําเนินการออกแบบ/ก อสรางปรับปรุงพื้นท่ีอาคารกลุ ม
นวัตกรรม ๒ (Tower A) ช้ัน ๑, ๓ และ ๔ โดยคาดว าจะแลวเสรจ็
และส งมอบพื้นท่ีไดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และอยู ระหว าง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ�/เครื่องมือ จํานวน ๔๑ รายการ 

• ดานการสรางเครือข ายพันธมิตร เพื่อการเก็บรักษาทรัพยากร
ชีวภาพ ทําบันทึกขอตกลงความร วมมือกับหน วยงานในประเทศ 
แลวเสร็จ ๕ หน วยงาน ไดแก  

o สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การ
มหาชน) เพื่อดําเ นินการสํารวจ จําแนก และเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชนใน
รูปแบบของธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ชุมชน (community biobank) และปลูกขยายเพ่ือส ง
ส วนขยายพันธุ�มาจัดทํา DNA barcode และจัดเก็บ
ตัวอย างใน Biobank 

o องค�การสวนพฤกษศาสตร� (อสพ.) จงัหวัดเชียงใหม  เพื่อ
ดําเนินการเก็บรักษาพืชสมุนไพรในสภาพปลอดเช้ือ ใน
ระบบ plant factory ในรูปแบบเมล็ดพันธุ� หัว/เหงา 
และตนพืช (plantlets) 

o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งประเทศไทย 
(วว.) เพ่ือการสํารวจ รวบรวมและจัดจําแนกสายพันธุ�
จุลินทรีย� ท้ังทางดานสัณฐานวิทยา พันธุกรรม และ
คุณสมบัติเฉพาะ เพ่ือเก็บรักษาและใหบริการในการ
สนับสนุนการวิจัย และใชประโยชน� 

o มหาวิทยาลัยขอนแก น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เพื่อประเมินลักษณะและขยายเมล็ดพันธุ�
ของสายพันธุ�ดีของพืชเศรษฐกิจ เพ่ือเก็บรักษาเช้ือ
พันธุกรรมในระยะยาวในสภาพควบคุมของ Biobank 
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

• เริ่ ม ดํา เนินการ สํารวจ จําแนกชนิด จัด ทํา  DNA barcode 
ตรวจสอบสายพันธุ� และคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย างท่ีจัดเก็บ 
แ ละ ทํ า กา ร เ ก็บ ตั วอย า ง  ร วม ท้ั ง จั ด ทํ า  Digital Biobank 
(ความกาวหนารอยละ ๓๑) ดังน้ี 

o จํ านวนจุ ลินทรี ย� ในคลั ง ท่ีมี ข อมูล  DNA barcode 
๑,๖๐๐ รายการ 

o จํานวนสมุนไพรท่ีมีขอมูล DNA barcode ๑๕๐ สป.ชีส� 
o จํานวนเซลล�ไลน�สัตว� ๕ ชนิด (clone)  
o Digital Biobank จุ ลินทรี ย�  มี ข อมูลจุ ลินทรี ย� ท่ี จั ด

ประเภทตามการใชประโยชน�ท่ีใหบริการบน TBRC 
online catalog จํานวนเพ่ิมข้ึน ๒๓๐ รายการ 

o Digital Biobank สมุนไพร มีขอมูลรหัสพันธุกรรม (DNA 
Barcode) ของสมุนไพร จํานวน ๑๐๐ สป.ชีส� 

โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก1าวหน1าเพื่อการ
ผลิตสมุนไพร 

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

• Plant Factory เพื่อการวิจัยพฒันา ๓ ยู
นิต 

• Production Unit ผลิตพืชจํานวนมาก 
เพื่อสกัดสารออกฤทธ์ิ ๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Solar Plant Factory เพ่ือการ
วิจัยพัฒนา ๑ ยูนิต 

• ตนแบบ Plant Factory ประหยัด
พลังงาน สําหรับชุมชน ๑ ยูนิต 

Plant Factory เปLนการผลิตพืชในระบบป�ด ท่ีควบคุมสภาพแวดลอมภายใน
ใหเหมาะต อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงเปLนการต อยอดองค�ความรูของ 
สวทช. ท้ังดานสรีรวิทยาพืช เกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี 
โดยจุดเด นของเทคโนโลยีนี้ คือ สามารถผลิตพืชไดอย างมีประสิทธิภาพสูง 
(ผลผลิตต อพื้นท่ีต อเวลา) ผลผลิตท่ีไดสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสาร
ปนเป��อน มีความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ในช วงแรกจะมุ ง เนนเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ไดแก   
ใบบัวบก และขมิ้นชัน 

• อยู ระหว างการออกแบบ/ก อสรางปรับปรุงพื้นท่ีอาคารกลุ ม
นวัตกรรม ๒ (Tower A) ช้ัน ๗ และโรงเรือนสําหรับ Solar Plant 
Factory โดยคาดว าจะแลวเสร็จและส งมอบพ้ืนท่ีไดในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมท้ังอยู ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ�/
เครื่องมือ (๑๕ รายการ) ความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ ๗๗ 

• นอกจากนี้ ไดจัดทํารายงานขอมูลสภาวะแวดลอมต าง ๆ ท่ี
เ หมาะสม กับการ เ จ ริญ เติบ โตของพื ช  และรายง านต อ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายวิทย�เสริมแกร ง ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ รวมท้ังมีการหารอื
กับ stakeholder และจัดทํา consortium ท่ีมี ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อวางแผนการทํางานวิจัยและขยายผลร วมกัน พรอมท้ัง
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โครงการ Big Rock/ผลกระทบและผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

แผนการสรางบุคลากร ผ านการทํางานร วมกับหน วยงาน
ต างประเทศ และอยู ระหว างการจัดทําแผนงานวิจัย 

โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย+ไทย 

• เครื่อง DentiiScan ติดตัง้และใชงานใน
โรงพยาบาลรัฐ ๕๐ เครื่อง (๓ ป.) 

• ทันตแพทย�เขารับการอบรม จํานวน 
๕๐๐ คน (๓ ป.) 

• จํานวนผูใชบริการเครื่อง DentiiScan 
๑๐,๐๐๐ ราย (๓ ป.) 

• ฝjงรากฟjนเทียม ๓,๐๐๐ ราก (๓ ป.) 

DentiiScan เครื่องเอกซเรย�คอมพิวเตอร�สามมิติทางทันตกรรม เปLน
แพลตฟอร�มดิจิทัลทางทันตกรรม ท่ีจะช วยลดความเหล่ือมลํ้า เพิ่มการเขาถึง
บริการทางทันตกรรมของประชาชน เพ่ิมคุณภาพการบริการทางทันตกรรม
รากเทียม รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ โดยสราง
อุตสาหกรรมใหม และส งเสริมการใชบัญชีนวัตกรรม มีความกาวหนาการ
ดําเนินงานรอยละ ๓๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• การจัดซื้อจัดจางผลิตและติดตั้งเครื่องเดนตีสแกน รุ น ๒.๐ จํานวน 
๕๐ เครื่อง ทําสัญญากับบริษัทพิกซาเมด จํากัด เมื่อวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ (ผลิตเดือนละ ๔ เครื่อง) ปjจจุบันอยู ระหว างการ
วางแผนการผลิตและส่ังซื้อช้ินส วนต าง ๆ  

• การสรรหาโรงพยาบาล จํานวน ๕๐ แห ง ไดจัดทําสัญญากับ
บริษัทคัสตอมไมซ�เทคโนโลยี เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อ
ดําเนินการ โดยบริษัทฯ ไดประสานติดต อโรงพยาบาลต าง ๆ เพื่อ
เขาประเมินโรงพยาบาลท่ีจะเขาร วมโครงการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาโรงพยาบาลฯ ไดคัดเลือกโรงพยาบาลเขาร วมโครงการแลว
จํานวน ๗ โรงพยาบาล ปjจจุบันไดส ง (ร าง) บันทึกขอตกลง 
(MOU) ใหโรงพยาบาลพิจารณาแลว นอกจากนี้คณะทํางานฯ ได
เข าพบผูบริหารและทันตแพทย� เ พ่ือประเ มินความพรอม
โรงพยาบาลแลว จํานวน ๒๑ โรงพยาบาล (ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) และเตรียมนําเสนอรายช่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือกในการประชุมครั้งต อไป 

• การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคแก ทันตแพทย�และผูช วย
ทันตแพทย�ในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม และจัด
สัมมนาเพื่อสรางความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลทาง 
ทันตกรรม ทําสัญญากับบริษัทคัสตอมไมซ�เทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อดําเนินการ ปjจจุบันอยู ระหว างวาง
แผนการดําเนินงาน 

• นอกจากน้ีอยู ระหว างพัฒนาซอฟต�แวร�และระบบเช่ือมต อกับ
ระบบของโรงพยาบาล 
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๔. ผลการดําเนินงานด1านทรัพยากร 

๔.๑ ผลการใช1จ0ายงบประมาณ (ข1อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

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

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

ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีผลการใชจ ายงบบุคลากร ๑,๕๗๘.๖๒ ลานบาท คิดเปLน 
รอยละ ๗๐.๘๒ ของแผน มีผลการใชจ ายงบดําเนินงาน ๓,๒๙๑.๑๐ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๖๐.๐๘ ของแผน และมี
ผลการใชจ ายงบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๙๑๘.๓๖ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๗๐.๑๐ ของแผน รวม 
สวทช. มีผลการใชจ ายงบประมาณ ๕,๗๘๘.๐๘ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๖๔.๑๙ ของแผนรายจ าย ๙,๐๑๗ ลานบาท 
ดังตารางที่ ๗ 
 
ตารางที่ ๗ การใช1จ0ายงบประมาณตามแผนรายจ0ายงบประมาณ (หน0วย: ล1านบาท) 

รายการ 
แผนต1นป� 

(๒๘ ส.ค.๖๑) 
แผนปรับ 

(๒๖ มี.ค. ๖๑) 

ผลการใช1จ0ายงบประมาณ ผลการใช1จ0าย งปม. 
เทียบแผนปรับ (%) จ0ายจริง ผูกพัน รวม 

งบบุคลากร ๒,๒๒๙.๐๐ ๒,๒๒๙.๐๐ ๑,๕๗๘.๖๒ - ๑,๕๗๘.๖๒ ๗๐.๘๒ 

งบดําเนินงาน ๔,๔๖๓.๐๐ ๕,๔๗๘.๐๐ ๒,๑๘๒.๒๕ ๑,๑๐๘.๘๕ ๓,๒๙๑.๑๐ ๖๐.๐๘ 

งบก อสรางและครุภัณฑ�อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ ๒๕๒.๖๙ ๖๖๕.๖๗ ๙๑๘.๓๖ ๗๐.๑๐ 

รวม ๗,๒๐๒.๐๐ ๙,๐๑๗.๐๐ ๔,๐๑๓.๕๖ ๑,๗๗๔.๕๒ ๕,๗๘๘.๐๘ ๖๔.๑๙ 

รายจ ายงบสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒.๐๐ ๔๘๒.๐๐ - - - - 

รายจ ายลงทุนฯ หน วยบริการ และเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๔๓.๙๒ - ๔๓.๙๒ ๑๗.๕๗ 

รายจ ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒๙๑.๐๐ ๒๙๑.๐๐ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๘,๒๒๕.๐๐ ๑๐,๐๔๐.๐๐ ๔,๐๕๗.๔๘ ๑,๗๗๔.๕๒ ๕,๘๓๒.๐๐ ๕๘.๐๙ 
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๔.๒ ผลการหารายได1จากการดําเนินงาน (ข1อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

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

การดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๓ สวทช. มีรายไดที่เกิดจากความสามารถ จํานวน ๑,๖๗๘.๕๕ ลานบาท  
คิดเปLนรอยละ ๙๖.๔๓ ของแผน และมีรายไดจากการดําเนินงานท้ังส้ิน ๑,๗๔๔.๐๔ ลานบาท คิดเปLนรอยละ 
๙๔.๒๗ ของแผน 

 

ตารางที่ ๘ รายได1แยกตามประเภท 

รายได1แยกตามประเภท 
จํานวนเงิน (ล1านบาท) ผลรายได1

เทียบแผน 
(%) แผน ผล 

รายไดจาก
ความสามารถ 

อุดหนุนรับ ๖๗๑.๒๐ ๑,๐๖๔.๕๙ ๑๕๘.๖๑ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๒๘.๘๐ ๑๐๔.๘๑ ๔๕.๘๑ 

รับจาง/ร วมวิจัย ๒๖๐.๐๐ ๑๔๘.๖๔ ๕๗.๑๗ 

ผลงานวิจัยและองค�ความรู ๔๐.๐๐ ๓๒.๗๕ ๘๑.๘๘ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๖๐.๐๐ ๙๗.๕๐ ๖๐.๙๔ 

ฝ�กอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๒๐๐.๐๐ ๘๕.๖๒ ๔๒.๘๑ 

ค าเช าและบริการสถานท่ี ๑๙๐.๐๐ ๑๕๓.๖๔ ๘๐.๘๖ 

รวมรายได1จากความสามารถ ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๖๘๗.๕๕ ๙๖.๔๓ 

รายไดอื่น ๆ อื่น ๆ เช น ดอกเบ้ีย ค าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๐๐ ๕๖.๔๙ ๕๖.๔๙ 

รวมรายได1ท้ังส้ิน ๑,๘๕๐.๐๐ ๑,๗๔๔.๐๔ ๙๔.๒๗ 
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๔.๓ สถานภาพด1านบุคลากร (ข1อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป&าหมายตามแผนกลยุทธ� สวทช.  
ฉบับท่ี ๖.๑ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ต อ กวทช. ไวที่ ๓,๕๑๓ คน โดยอัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย างต อเน่ืองมา
ตลอด นับต้ังแต เริ่มดําเนินการ ในป. พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนไม ก่ีรอยคน เปLนจํานวนพันกว าคนใน
ระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป. ซึ่ง สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต อความตองการของ
ประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน ๒,๘๕๑ คน ดังรูปท่ี ๑๐ 

 
รูปที่ ๑๐ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป�งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต าง ๆ แสดงใหเห็นว า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเปLนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๕๖ คน คิดเปLนรอยละ ๖๘.๖๑ ต อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม ใช สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๘๙๕ คน คิดเปLนรอยละ ๖๘.๖๑ ต อบุคลากรท้ังหมด เทียบเปLนสัดส วนสายวิจัยและวิชาการต อสายท่ีไม ใช สายวิจัย
และวิชาการเท ากับ ๒.๑๙ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๑ 
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รูปที่ ๑๑ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน0วยงาน และกลุ0มตําแหน0ง 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเปLนรอยละ ๖๗ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปท่ี ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๒%

๔๕%

๓๓%

ปริญญาเอก

๖๒๖ คนปริญญาตรี

และต่ํากว่า

๙๕๕ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๗๐ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน ๒,๕๓๗ คน คิดเปLนรอยละ ๘๙ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งส้ิน ๓๑๔ คน  
คิดเปLนรอยละ ๑๑ ดังรูปที่ ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจ1าง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เท ากับ ๓.๑๒ ดังรูปที่ ๑๔ เมื่อเปรียบเทียบกับป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓.๒๐) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว า turnover rate ของป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงรอยละ ๐.๐๘ ดังรูปท่ี ๑๕ 

 
รูปที่ ๑๔ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ 

๑๑%

๘๙%

๒,๕๖๙ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๕๑

๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๘๙

๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๑๒

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 

๓๑๔ คน 

พนักงาน 

๒,๕๓๗ คน 
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รูปที่ ๑๕ แนวโน1ม 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

๒.๒๒

๓.๑๒

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. รายชื่อบทความตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๑๒๙ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑ ACS Applied Materials & 

Interfaces 

Piezoelectric-Induced Triboelectric Hybrid Nanogenerators Based on the ZnO 

Nanowire Layer Decorated on the Au/polydimethylsiloxane-Al Structure for 

Enhanced Triboelectric Performance 

๗.๕๐๔ 

๒ Acta Physiologiae Plantarum Proteomic analysis of drought-responsive proteins in rice reveals 

photosynthesis-related adaptations to drought stress 
๑.๓๖๔ 

๓ Advanced Materials 2D Porous TiO2 Single-Crystalline Nanostructure Demonstrating High Photo-

Electrochemical Water Splitting Performance 
๑๙.๗๙ 

๔ Analytical chemistry Highly Sensitive and Exceptionally Wide Dynamic Range Detection of Ammonia 

Gas by Indium Hexacyanoferrate Nanoparticles Using FTIR Spectroscopy 
๕.๗๑๒ 

๕ Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy 

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

extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolated in Thailand  
๔.๓๐๒ 

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

the micronutrient hosts for agricultural application. 
๓.๑๐๑ 

๗ Applied Surface Science A novel catalyst of Ni hybridized with single-walled carbon nanohorns for 

converting methyl levulinate to γ-valerolactone 
๓.๓๘๗ 

๘ Applied Surface Science Conductive scanning probe microscopy of the semicontinuous gold film and its 

SERS enhancement toward two-step photo-induced charge transfer and effect 

of the supportive layer 

๓.๓๘๗ 

๙ Applied Surface Science Rapid and simple preparation of rhodamine 6G loaded HY zeolite for highly 

selective nitrite detection 
๓.๓๘๗ 

๑๐ Applied Surface Science Structural development of nanosilver on metal oxide nanofibrous membrane by 

plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) 
๓.๓๘๗ 

๑๑ Aquaculture Bioassay for spore polar tube extrusion of shrimp Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP) 
๒.๕๗ 

๑๒ Aquaculture Construction of an infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus from cDNA 

clones in Sf9 cells and improved recovery of viral RNA with AZT treatment 
๒.๕๗ 

๑๓ Aquaculture In vitro neutralization of yellow head virus infection in shrimp using 

recombinant PmYRP65 protein 
๒.๕๗ 

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

๑๕ Archives of Microbiology Secretome profile analysis of multidrug-resistant, monodrug-resistant and drug-

susceptible Mycobacterium tuberculosis 
๑.๖ 

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

fowl cholera vaccine 
๑.๒๕๗ 

๑๗ Biochemical and Biophysical 

Research Communications 

Anticancer activity of arborinine from Glycosmis parva leaf extract in human 

cervical cancer cells 
๒.๗๔๙ 

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

dental and maxillofacial applications based on Monte Carlo simulation 
๒.๔๗๖ 

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

isobutyl acetate 
๕.๒๐๓ 

๒๐ Biotropica High interannual variation in the diet of a tropical forest frugivore (Hylobates 

lar) 
๑.๗๓ 

๒๑ BMC Bioinformatics SpirPep: an in silico digestion-based platform to assist bioactive peptides 

discovery from a genome-wide database 
๒.๔๔๘ 

๒๒ BMC Oral Health Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: a 

case-control study 
๑.๔๘๑ 

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

clinical features and laboratory indicators: application of classification tree 

analysis 

๒.๐๗๑ 

๒๔ Chemical Engineering Science Development of a diffusion-limited shrinking particle model of cellulose 

dissolution in a carbon dioxide switchable system 
๒.๘๙๕ 

๒๕ Chemical Engineering Science NiAl2O4 spinel-type catalysts for deoxygenation of palm oil to green diesel ๖.๒๑๖ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๒๖ Chemical Engineering Science Recent Membrane Developments for CO2 Separation and Capture ๒.๐๕๑ 

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

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

motifs 

๕.๓๑๗ 

๒๘ Chiang Mai Journal of Science Characteristics and flavor retention of structured emulsion from pomelo (Citrus 

maxima) residue 
๐.๔๓๗ 

๒๙ Chiang Mai Journal of Science Cooperative Decomposition of Rice Straw by Co-cultivation of Cellulolytic Fungi ๐.๔๓๗ 

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

๓๑ Chiang Mai Journal of Science Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High β-carotene Production in 

Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample 
๐.๔๓๗ 

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

hydroxide impregnation: effects of processing parameters 
๐.๔๓๗ 

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

tropical sweet corn (Zea mays var. saccharata) 
๐.๔๓๗ 

๓๔ Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces 

Characterization of liposome-containing SPIONs conjugated with anti-CD20 

developed as a novel theranostic agent for central nervous system lymphoma 
๓.๘๘๗ 

๓๕ Crystal Growth & Design Control of Polymorphism of Metal-Organic Frameworks Using Mixed-Metal 

Approach 
๔.๔๒๕ 

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

๓๗ Desalination and Water 

Treatment 

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

removal of the ceramic membranes 
๑.๖๓๑ 

๓๘ Developmental & Comparative 

Immunology 

A cytosolic sensor, PmDDX41, mediates antiviral immune response in black tiger 

shrimp Penaeus monodon 
๓.๒๑๘ 

๓๙ Energy & Fuels Alternative Hydrocarbon Biofuel Production via Hydrotreating under a Synthesis 

Gas Atmosphere 
๓.๐๙๑ 

๔๐ Energy Conversion and 

Management 

Deoxygenation of oleic acid under an inert atmosphere using molybdenum 

oxide-based catalysts 
๕.๕๘๙ 

๔๑ Energy Conversion and 

Management 

Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid 

catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: 

Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content 

๕.๕๘๙ 

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

centric networks 
๐.๘๑๔ 

๔๓ EURASIP Journal on Audio, 

Speech, and Music Processing 

Classification-based spoken text selection for LVCSR language modeling ๑.๕๗๙ 

๔๔ EURASIP Journal on Wireless 

Communications and 

Networking 

Performance limit of AOA-based localization using MIMO-OFDM channel state 

information 
๐.๖๒๗ 

๔๕ EXCLI Journal Comparative proteomics analysis of Neisseria gonorrhoeae strains in response 

to extended-spectrum cephalosporins 
๑.๔๖๒ 

๔๖ FEMS Microbiology Ecology CRISPR-Cas9 enabled targeted mutagenesis in the thermotolerant 

methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 
๑.๗๖๕ 

๔๗ Fibers and Polymers A novel and practical process to sustainable mosquito-borne disease prevention ๑.๑๑๓ 

๔๘ Fish and Shellfish Immunology Comparative proteomic analysis of hepatopancreas in Macrobrachium 

rosenbergii responded to Poly (I: C) 
๓.๑๔๘ 

๔๙ Fish and Shellfish Immunology C-terminal domain of WSSV VP37 is responsible for shrimp haemocytes binding 

which can be inhibited by sulfated galactan 
๓.๑๔๘ 

๕๐ Fish and Shellfish Immunology Shrimp hemocyte homeostasis-associated protein (PmHHAP) interacts with 

WSSV134 to control apoptosis in white spot syndrome virus infection 
๓.๑๔๘ 

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

dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis mice 
๓.๒๔๗ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๕๒ Food Chemistry Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of angiotensin 

converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro 

gastrointestinal digestion of cooked chicken muscles 

๔.๕๒๙ 

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

determinants by proteomics 
๒.๑๘๔ 

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

and species 
๑๓.๔๖๕ 

๕๕ Fungal Ecology Ant-produced chemicals are not responsible for the specificity of their 

Ophiocordyceps fungal pathogens 
๓.๒๑๙ 

๕๖ Fungal Ecology Experimental infection of the ant Polyrhachis furcata with Ophiocordyceps 

reveals specificity of behavioural manipulation 
๓.๒๑๙ 

๕๗ Geomicrobiology Bacterial Diversity and Phylogenetic Analysis of Type II Polyketide Synthase 

Gene from Manao-Pee Cave, Thailand 
๑.๔๘๕ 

๕๘ GigaScience The global catalogue of microorganisms 10K type strain sequencing project: 

closing the genomic gaps for the validly published prokaryotic and fungi species 
๖.๘๗๑ 

๕๙ Horticulture, Environment, and 

Biotechnology 

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

organogenesis produces true-to-type oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) plantlets 
๐.๘๑๒ 

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

product 
๓.๑๘๑ 

๖๑ Industrial Crops and Products Optimized feeding schemes of simultaneous saccharification and fermentation 

process for high lactic acid titer from sugarcane bagasse 
๓.๑๘ 

๖๒ International Journal of Food 

Sciences and Nutrition 

Safety assessment of Plukenetia volubilis (Inca peanut) seeds, leaves, and their 

products 
๑.๔๔๔ 

๖๓ International Journal of 

Hematology 

Genetic variation of Krüppel-like factor 1 (KLF1) and fetal hemoglobin (HbF) 

levels in β0-thalassemia/HbE disease 
๑.๖๑ 

๖๔ International Journal of 

Pharmaceutics 

Controllable encapsulation of α-mangostin with quaternized β-cyclodextrin 

grafted chitosan using high shear mixing 
๓.๖๔๙ 

๖๕ International Journal of 

Pharmaceutics 

Efficiency of resveratrol-loaded sericin nanoparticles: Promising bionanocarriers 

for drug delivery 
๓.๖๔๙ 

๖๖ International Journal on 

Document Analysis and 

Recognition (IJDAR) 

Recognition-based character segmentation for multi-level writing style ๐.๙๐๒ 

๖๗ JMIR mHealth and uHealth A breastfeed-promoting mobile app intervention: usability and usefulness study ๔.๖๓๖ 

๖๘ Journal of Agricultural and 

Food Chemistry 

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

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

solution culture 

๓.๑๕๔ 

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

clonostachydiol, from the hopper pathogenic fungus Cordyceps sp. BCC 49294: 

revision of the absolute configuration of clonostachydiol 

๒.๒๓๗ 

๗๐ Journal of Applied 

Microbiology 

Genome characterization of piscine 'Scale drop and Muscle Necrosis syndrome'-

associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinants 
๒.๐๙๙ 

๗๑ Journal of Applied Polymer 

Science 

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

Mechanical and thermal properties 
๑.๖๔ 

๗๒ Journal of Bioscience and 

Bioengineering 

Characterization of cellulolytic microbial consortium enriched on Napier grass 

using metagenomic approaches 
๒.๒๔ 

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

chain polyunsaturated fatty acids: A potential tool for reconstituting lipids with 

nutritional value 

๒.๕๙๙ 

๗๔ Journal of Drug Delivery 

Science and Technology 

Cell-based assay for characterizing cell adhesion properties of active targeted 

nanoparticles under static and flow condition using an integrated flow chamber 
๑.๑๙๔ 

๗๕ Journal of Ecology Spatial patterns of local species richness reveal importance of frugivores for 

tropical forest diversity 
๕.๘๑๓ 

๗๖ Journal of Food Science and 

Technology 

Multiplex PCR assay and lyophilization for detection of Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in pork products 
๐.๖๙๙ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๗๗ Journal of Functional Foods A synergistic combination of Phyllanthus emblica and Alpinia galanga against 

H2O2-induced oxidative stress and lipid peroxidation in human ECV304 cells 
๓.๑๔๔ 

๗๘ Journal of Lightwave 

Technology 

Design and Characterization Low-Loss Modes in Dielectric-Coated Hollow-Core 

Waveguides at THz Frequency 
๓.๖๗๑ 

๗๙ Journal of Mechanical Science 

and Technology 

Focusing and sorting of multiple-sized beads and cells using low-aspect-ratio 

spiral microchannels 
๑.๑๒๘ 

๘๐ Journal of Medical and 

Biological Engineering 

Gradient directional second derivative pseudo-enhancement correction and 

modified local roughness response estimation for electronic cleansing in CT 

colonography 

๐.๙๙ 

๘๑ Journal of Molecular Modeling Effects of shape, size, and pyrene doping on electronic properties of graphene 

nanoflakes 
๑.๔๒๕ 

๘๒ Journal of Plant Biotechnology In vitro photoautotrophic acclimatization, direct transplantation and ex vitro 

adaptation of rubber tree (Hevea brasiliensis) 
๒.๐๐๒ 

๘๓ Journal of Plant Physiology Heterologous expression and antimicrobial activity of OsGASR3 from rice (Oryza 

sativa L.) 
๓.๑๒๑ 

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

switchable solution 
๒.๙๙๑ 

๘๕ Journal of the Korean Physical 

Society 

Enhanced specific capacitance of an electrophoretic deposited MnO2-carbon 

nanotube supercapacitor 
๐.๔๖๗ 

๘๖ Journal of the Neurological 

Sciences 

Tremor's glove-an innovative electrical muscle stimulation therapy for 

intractable tremor in Parkinson's disease: A randomized sham-controlled trial 
๒.๒๙๕ 

๘๗ Materials Chemistry and 

Physics 

Improved CeCuOx catalysts for toluene oxidation prepared by aqueous cationic 

surfactant precipitation method 
๒.๐๘๔ 

๘๘ Materials Research Express Melamine-formaldehyde microcapsules filled sappan dye modified 

polypropylene composites: encapsulation and thermal properties 
๑.๐๖๘ 

๘๙ MicrobiologyOpen Dynamics of coral-associated microbiomes during a thermal bleaching event ๒.๗๔๗ 

๙๐ Micromachines The Viability of Single Cancer Cells after Exposure to Hydrodynamic Shear 

Stresses in a Spiral Microchannel: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model 
๑.๘๓๓ 

๙๑ Molecules A novel antibiotic mechanism of L-cyclopropylalanine blocking the biosynthetic 

pathway of essential amino acid L-leucine 
๒.๘๖๑ 

๙๒ Nanomedicine: 

Nanotechnology, Biology and 

Medicine 

Paper-based immunosensor with signal amplification by enzyme-labeled anti-

p16INK4a multifunctionalized gold nanoparticles for cervical cancer screening 
๕.๗๒ 

๙๓ Natural Product Research Maleic anhydride and chromone derivatives from the endophytic fungus BCC 

54265 (Botryosphaeriaceae) 
๑.๘๒๘ 

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

๙๕ Organic electronics Improvement of photovoltaic performance of polymer and fullerene based bulk 

heterojunction solar cells prepared by the combination of directional 

solidification and convective deposition techniques 

๓.๓๙ 

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

males 
๒.๑๗๗ 

๙๗ Physical Chemistry Chemical 

Physics 

Enhancement of the selectivity of MXenes (M2C, M = Ti, V, Nb, Mo) via oxygen-

functionalization: promising materials for gas-sensing and -separation 
๔.๑๒๓ 

๙๘ Physical Communication Performance of a frequency-domain OFDM-frame detector ๑.๕๘๕ 

๙๙ Phytochemistry Letters Anthrone derivatives from the terrestrial actinomycete, Actinomadura sp. 

BCC47066 
๑.๔๑๘ 

๑๐๐ Phytochemistry Letters Bioactive hydroanthraquinones from endophytic fungus Nigrospora sp. BCC 

47789 
๑.๔๑๘ 

๑๐๑ Phytochemistry Letters Curvularin derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus polyporicola PSU-

RSPG187 
๑.๔๑๘ 

๑๐๒ Phytochemistry Letters Cytosporone derivatives from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-H188 ๑.๔๑๘ 

๑๐๓ Phytochemistry Letters Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 

analogues 
๑.๔๑๘ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑๐๔ Phytotaxa Laurobasidiaceae fam. nov. (Exobasidiales, Basidiomycota), a new family for 

fungi causing galls with aerial root-like outgrowths, with a new record from 

Thailand of Laurobasidium hachijoense on a new host, Cinnamomum 

subavenium 

๑.๒๔ 

๑๐๕ Plant Foods for Human 

Nutrition 

Potential prebiotic oligosaccharide mixtures from acidic hydrolysis of rice bran 

and cassava pulp 
๒.๓๖๘ 

๑๐๖ Production and Operations 

Management 

Using contingent markdown with reservation to profit from strategic consumer 

behavior 
๑.๘๕ 

๑๐๗ Protein Expression and 

Purification 

Purification, characterization, and stabilization of alcohol oxidase from Ogataea 

thermomethanolica 
๑.๓๕๑ 

๑๐๘ Radio Science Automatic Detection and Classification of Buried Objects Using Ground-

Penetrating Radar for Counter-Improvised Explosive Devices 
๑.๒๗๓ 

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

reconfigurable high power RF circuits 
๐.๙๔๕ 

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

types 
๓.๓๖๑ 

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

System 
๓.๗๓๙ 

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

applying the transparent composite films for organic photovoltaic encapsulation 
๒.๒๔๓ 

๑๑๓ RSC Advances Mechanically robust, multifunctional and nanofibrous membranes for 

tuberculosis elimination 
๓.๑๐๘ 

๑๑๔ Scientific Reports Comparative whole-genome sequence analysis of Mycobacterium tuberculosis 

isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients 
๔.๒๕๙ 

๑๑๕ Scientific Reports Nanocarrier-mediated delivery of α-mangostin for non-surgical castration of 

male animals 
๔.๒๕๙ 

๑๑๖ Scientific Reports Prediction of cassava protein interactome based on interolog method ๔.๒๕๙ 

๑๑๗ Scientific Reports Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps 

militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysis 
๔.๒๕๙ 

๑๑๘ Sensors Verifying safety messages using relative-time and zone priority in vehicular ad 

hoc networks 
๒.๒๔๕ 

๑๑๙ Solid-State Electronics Hybrid solar cells composed of perovskite and polymer photovoltaic structures ๑.๕๘ 

๑๒๐ Studies in Mycology Novel and interesting Ophiocordyceps spp. (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales) 

with superficial perithecia from Thailand 
๑๓.๘๘๙ 

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

Ligands as Potential PET Radiotracers for σ Receptors 
๒.๑๕๑ 

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

44534 
๒.๖๕๑ 

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

BCC 71382 
๒.๑๙๓ 

๑๒๔ The Energy Journal Comparative techno-economic assessment and environmental impacts of rice 

husk-to-fuel conversion technologies 
๔.๕๒ 

๑๒๕ Theriogenology Formulation, physical, in vitro and ex vivo evaluation of nanomedicine-based 

chemosterilant for non-surgical castration of male animals 
๑.๙๘๖ 

๑๒๖ Toxicon Analysis of snake venom metalloproteinases from Myanmar Russell's viper 

transcriptome 
๑.๙๒๗ 

๑๒๗ Tuberculosis Tuberculosis Determination Using SERS and Chemometric Methods ๒.๘๗๓ 

๑๒๘ Tumor Biology Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation 

of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma 
๓.๖๕ 

๑๒๙ Turkish Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences 

Piper betle leaf extract inhibits multiple aquatic bacterial pathogens and in vivo 

Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia 
๐.๔๘๔ 
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ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต0างประเทศ จํานวน ๕๕ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ 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 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๓ อุปกรณ�แลกเปล่ียนความรอนแบบแผ นหยาบ
สมรรถนะการถ ายเทความรอนสูง 

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

CPMO 

๑๔ คอนเดนเซอร�ทรงกระบอกสมรรถนะการถ าย 
เทความรอนสูง 

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

CPMO 

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

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๐๒๓๒ ไทย กอบกุล เหล าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

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

๑๗ ระบบช วยติดต อส่ือสารทางไกลสําหรับผูพิการทาง
สมอง 

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

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๘ เคร่ืองห่ันย อยวัสดุแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาด
เล็ก 

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

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

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

เสาวภาคย� 

เอ็มเทค 

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

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๐๗๖ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

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

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

๒๓ อุปกรณ�การเรียนการสอนการเคล่ือนที่แบบ 
โพรเจกไทล� 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๐๘๘๙ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

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

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๔๖๕๗ ไทย ชูศักด์ิ ธนวัฒโน  
และคณะ 

ส วนงาน
กลาง 

๒๕ ระบบและวิธีการช วยเรียงอักขระไทยเปLนคําท่ีมี
ความหมายสําหรับผูที่บกพร องทางการเรียนรู 

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

เนคเทค 
CPMO 

๒๖ ชุดไพรเมอร�และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะสําหรับ
ตรวจสอบเอกลักษณ�ของพันธุ�แตงเทศและ
กระบวนการตรวจสอบนั้น 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๒ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  
และสิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

๒๗ องค�ประกอบนาโนวัคซีนต อตานเช้ือฟลาโว
แบคทีเรียมคอลัมนาริสในปลา และกรรมวิธีการ
เตรียมนาโนวัคซีนดังกล าว 

๒/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๓ ไทย ธีรพงศ� ยะทา  
และคณะ 

นาโนเทค 
ส วนงาน
กลาง 

๒๘ ระบบแนะนาํการจัดชุดสินคาดวยการวิเคราะห�
ธุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูงและวิธีการดังกล าว 

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

เนคเทค 

๒๙ วิธีการจําลองสัดส วนรูปร างมนุษย�ดวยนํ้าหนักและ
ส วนสูง 

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

เนคเทค 
CPMO 

ไตรมาสท่ี ๓  

๓๐ เซ็นเซอร�ทางเคมีสําหรับตรวจจับไอออนฟลูออไรด�
ท่ีไดจากอนุพันธ�ของคูมาริน 

๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๕๐๗ ไทย กันตพัฒน� จันทร�แสนภักด์ิ 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๑ อุปกรณ�แขนกลจับช้ินงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๑๕๙๗ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๒ เคร่ืองสแกนของเรดาร�แบบลดจํานวนลําสัญญาณ
และกระบวนการดังกล าว 

๒๒/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๑๐๐๗๖๖๙ ไทย จาตุวัฒน� ราชเรืองระบิน 
และคณะ 

เนคเทค 

๓๓ ระบบประมวลผลพฤติกรรมบุคคลและกระบวนการ
ดังกล าว 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๖๖๒ ไทย อภิวดี ป�ยธรรมรงค�  
และคณะ 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๓๔ ระบบคัดกรองและซ อมแซมขอมูลเชิงพ้ืนที่แบบมี
การแบ งลําดับช้ันและวิธีการดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๗๙๐ ไทย ฐิติรัตน� บุญช วยชู  
และคณะ 

เนคเทค 

๓๕ ระบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและจําแนก
พันธุ�ขาวแบบไม ทําลาย 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๒๖๕๙ ไทย อิทธิ ฉัตรนันทเวช  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๖ กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโปร งแสง โดย
ปราศจากแม พิมพ� 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๒๑๗ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๗ กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจาก
แม พิมพ� โดยใชวัสดุคาร�บอน 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๒๑๘ ไทย ปณิธิ วิรุฬห�พอจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๘ ระบบกําหนดจํานวนรอบของการสแกนถ ายภาพ
ของเคร่ืองเอกซเรย�คอมพิวเตอร� และวิธีการ
ดังกล าว 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๕๒๓ ไทย ชาลินี ธนทรัพย�สมบัติ  
และคณะ 

เอ็มเทค, 
เนคเทค 

๓๙ กระบวนการเตรียมวัสดุซีเมนต�กระดูกชนิด
แคลเซียมฟอสเฟตที่สามารถควบคุมเวลาในการ
เซ็ทตัวได 

๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๗๓๖ ไทย กันนาพร พู พุฒ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๐ ระบบทวนสอบการใชประโยชน�ที่ดินจากภาพถ าย ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๘๕๔ ไทย ธานี ดีมีชัย และคณะ เนคเทค 

๔๑ เคร่ืองบบีแบบลูกสูบทางออกเด่ียวสําหรับสกัด
นํ้ามันจากเนือ้ปาล�มตัวอย าง 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๑ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๒ วิธีการทดสอบตัวอย างเพ่ือวัดปริมาณน้าํมันในเน้ือ
ปาล�มโดยการบีบแบบลูกสูบทางออกเด่ียว 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๒ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๓ สูตรอาหารสําหรับเพาะเล้ียงสับปะรดและวิธีการ
เพาะเล้ียงเอ็มบริโอสับปะรดโดยใชสูตรอาหารนั้น 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๓๙๕๓ ไทย อรนุช ลีลาพร  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๔ หัวฉีดพอลิเมอร�เมมเบรนชนิดเสนใยท อกลวง ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๑๙๒ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร  
และวรายุทธ สะโจมแสง 

นาโนเทค 

๔๕ เคร่ืองบบีแบบลูกสูบทางออกเด่ียว ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๐ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๖ อุปกรณ�สําหรับควบคุม ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๑ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ เอ็มเทค 

๔๗ อุปกรณ�สําหรับวินิจฉัยทางการแพทย� ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๒ ไทย ก อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะ เอ็มเทค 

๔๘ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๓ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน และคณะ เอ็มเทค 

๔๙ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๔ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน และคณะ เอ็มเทค 

๕๐ โครงหลังคาครอบทายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๕ ไทย ณรงค� พิทักษ�ทรัพย�สิน และคณะ เอ็มเทค 

๕๑ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๖ ไทย ฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๒ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๗ ไทย ฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๓ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๘ ไทย ฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๔ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๓๙ ไทย ฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ และคณะ เอ็มเทค 

๕๕ อุปกรณ�สําหรับกระตุนพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๒๖๔๐ ไทย ฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ และคณะ เอ็มเทค 
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ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได1รับคู0มือในและต0างประเทศ จํานวน ๓๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ 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 

๒ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

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

เอ็มเทค 

๓ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

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

เอ็มเทค 

๔ อุปกรณ�ยกเทกระบะทายสําหรับ
ยานพาหนะ 

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

เอ็มเทค 

๕ อุปกรณ�ทดสอบการขับเคล่ือนสําหรับ
ยานพาหนะ 

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

เอ็มเทค 

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

เอ็มเทค 

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

เอ็มเทค 

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

เนคเทค 

๙ ผลิตภัณฑ�โฟมนําไฟฟ&าประเภทเทอร�
โมพลาสติกอิลาสโตเมอร� 

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

เอ็มเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

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

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

ไบโอเทค 

๑๑ วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ&าและตัด
การจ ายกระแสใหกับโหลดเม่ือแรงดัน
ตํ่ากว าค าที่กําหนด 

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

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

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

เอ็มเทค 

๑๓ แท นวางอปุกรณ�พรอมช องทางเดิน
สายไฟ 

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

เอ็มเทค 

๑๔ แท นวางตัวอย างสําหรับกลองดิจิทัล
แบบพกพา 

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

เนคเทค 

๑๕ ชุดทดสอบความหนาแน นและความ
หนืดของไบโอดีเซล 

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

เอ็มเทค 

๑๖ เคร่ืองหีบน้ํามันสบู ดําแบบต อเนื่อง 
ชนิดสกรูอัดเด่ียว 

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

เอ็มเทค 

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

๑๘ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะต อไวรัสในกลุ มเจมินี
ไวรัสที่ถูกถ ายทอดโดยแมลงหว่ีขาว
และการใชในการตรวจหาไวรัส
ดังกล าวในพืชและแมลง 

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

ไบโอเทค 

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

เอ็มเทค 

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

เอ็มเทค 

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

เอ็มเทค 

๒๒ วิธีการบันทึกลายนิ้วมือดวยเทคนิค
ทางแสง 

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

๒๓ วิธีการรูจําตัวอักษรจากภาพดวยวิธี
ทางสถิติที่มีความสามารถระบุภาษา 

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

เนคเทค 

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

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

เนคเทค 

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

สํานักงาน
กลาง 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๒๗ อุปกรณ�สําหรับตรวจสอบภาพของแสง
เล้ียวเบนที่ไดจากฮอโลแกรม 

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๔ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๘ เคร่ืองกําเนิดฟองแบบควบคุมทิศ
ทางการป&อนฟอง 

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๓ ไทย สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� เอ็มเทค 



๑๐๖ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๒๙ การแยกลําดับเบสและกรดอะมิโน 
ของยีน 12 DESATURASE ของ 
MUCOR ROUXII ATCC 24905 

๗/๐๖/๒๕๔๒ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๕๑๘ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร�  
และสุภาภรณ� ชีวะธนรักษ� 

ไบโอเทค 

๓๐ อิเลคโทรดสําหรับตรวจวัด
สารประกอบในกลุ มออร�กาโน
ฟอสเฟต และกรรมวิธีการเตรียมอิเลค
โทรดดังกล าว 

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๖๒๐๗๐ ไทย อนิรุทธ เอกคุณธรรม  
และคณะ 

CPMO 

๓๑ กระเบื้องแกรนิตจากของเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการถลุงโลหะสังกะสีและ
กระบวนการผลิต 

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๒ ไทย ปาจรีย� ถาวรนิติ เอ็มเทค 

๓๒ เซลล�แสงอาทิตย�ชนิดฟ�ล�มบางอะมอร�
ฟjสซิลิคอนประสิทธิภาพสูงและวิธีสราง 

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๓ ไทย พอพนธ� สิชฌนุกฤษฏ�  
และคณะ 

เนคเทค 

๓๓ แผ นรองสําหรับป&องกันแผลกดทับที่มี
ระบบควบคุมความดันและระดับการ
จมของร างกายผูป�วย 

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๖๓๑๕๑ ไทย ดนุ พรหมมินทร�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๔ เคร่ืองมัดรวบลําไมไผ  ๕/๐๙/๒๕๕๖ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๖๒๗๕๕ ไทย พงษ�ศักด์ิ วิลา และคณะ เอ็มเทค 

๓๕ กังหันลม ๑๐/๐๖/๒๕๕๙ ๘/๐๖/๒๕๖๑ ๖๒๗๙๙ ไทย เกียรติกอง สุวรรณกิจ 
และศุภกิจ วรศิลป¢ชัย 

เอ็มเทค 

๓๖ อุปกรณ�สําหรับตรวจสอบภาพของแสง
เล้ียวเบนที่ไดจากฮอโลแกรม 

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๔ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๓๗ เคร่ืองกําเนิดฟองแบบควบคุมทิศ
ทางการป&อนฟอง 

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๖๒๒๖๓ ไทย สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� เอ็มเทค 

 

ง. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต0างประเทศ จํานวน ๕๓ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ 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 



๑๐๗ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

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

๒๖/๑๒/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๕๗๓ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖ ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช าและกรรมวิธี
การผลิต 

๓๐/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๔๐๐ ไทย ธีรพงศ� ยะทา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๗ กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลดวยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟ&า สําหรับตรวจวัดเช้ือไวรัสซิกา 

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

ไตรมาสท่ี ๒ 

๘ องค�ประกอบของอนุภาคไมเซลล�ท่ีกักเก็บสารสกัดลูก
ซัด และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

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

นาโนเทค 

๙ กรรมวิธีเตรียมถ านกัมมันต�ท่ีเจือดวยอนุภาคนาโนของ
โลหะเงินสําหรับการฆ าและยับย้ังเช้ือแบคทีเรียในน้ํา 

๑๒/๐๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๐๘๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๐ โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร�ชีวภาพ-ถ านกัมมันต� 
สําหรับยืดอายุพืชผลการเกษตร 

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

เอ็มเทค 

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

สํานักงาน
กลาง 

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

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๘ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๓ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�ส่ีเหล่ียมผืนผา
สําหรับตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔ อุปกรณ�ไมโครฟลูอิดิกชิปแบบฟ�ลเตอร�สไปรัลสําหรับ
ตรวจไมโครฟ�ลาเรียในเลือด 

๘/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๑๔๗๖ ไทย วุฒินันท� เจียมศักด์ิศิริ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕ อุปกรณ�เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียด
ถูกตองสูง RTK 

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

ไพบูลย� 

สํานักงาน
กลาง 

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

๑๗ วัสดุขั้วอิเล็กโทรด และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุขั้ว
อิเล็กโทรดดังกล าว 

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

กลาง 

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

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

กลาง 

๑๙ ชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags พลาสมิดลูกผสมและ
เช้ือราเสนใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของยีนสําหรับ
ทําลายยีน Ags ดังกล าว 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๑๔ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 



๑๐๘ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๒๐ ชุดตรวจหาเช้ือก อโรคสครับไทฟjส โรคเลปโตสไปโรซิส 
โรคมิวรีนไทฟjสดวยวิธีมัลติเพล็กซ�พีซีอาร� (Muliplex 
PCR)  

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

สํานักงาน
กลาง 

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

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๖ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๒ กระบวนการสังเคราะห�โลหะออกไซด�ดวยเทคนิคโซล-
เจล โดยใชเซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๕๘๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ ตูกําเนิดแสงยูวี ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๖๕๙ ไทย ชูชาติ วารินทร� และคณะ นาโนเทค 

๒๔ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๗๐ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๕ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส จอห�นโซนอ ิ

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๓ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๖ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทเีรีย 
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๕๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๒๗ กรรมวิธีการผลิตอาหารเสริมสุขภาพน้ํามันงาขี้มอน ๒๗/๐๓/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๗๑๙ ไทย กิตติวุฒิ เกษมวงศ�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๘ ชุดตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาในชาง และ
กรรมวิธีการตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาดวยชุด
ตรวจดังกล าว 

๑๑/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๘๙๗ ไทย วันดี ยินดีย่ังยืน และคณะ ไบโอเทค 
CPMO 

๒๙ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของเอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลต 
รีดักเตสของเช้ือวัณโรค และระบบ อโีคไลทดแทนที่มีพ
ลาสมิดดังกล าว และกรรมวิธีการตรวจหาฤทธ์ิของสาร
ทดสอบท่ีเก่ียวของกับเอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเตส
ของเช้ือวัณโรค ดวยระบบอีโคไลทดแทนดังกล าว 

๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๔๘ ไทย กาญจนา ดอกลัดดา  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๓๐ พลาสมิดพาหะท่ีมีการดัดแปลงยีนไธเออย างจาํเพาะ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๔๙ ไทย ณัฐิดา สุวรรณกิตติ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๓๑ เคร่ืองห่ันย อย ๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๙๙ ไทย บัณฑิต หิรัญสถิตย�พร 
และพันธวัฒน� ไชยวรรณ� 

สํานักงาน
กลาง 

๓๒ วิธีการควบคุมการชาร�จและดิสชาร�จตัวเก็บประจุ
ย่ิงยวดที่ใชคอนเวอร�เตอร�แบบบัค-บูสต� 

๕/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๘๒๖ ไทย ณัชพงศ� หัตถิ  
และสุรศักด์ิ นุยเลิศ 

เนคเทค 

๓๓ แผ นกรองที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด� สําหรับ
กําจัดสารอินทรีย�ระเหยในอากาศ และกรรมวิธีการ
เตรียมแผ นกรองท่ีเคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด�
ดังกล าว 

๒๗/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๙๘ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๓๔ สารเคลือบที่มอีงค�ประกอบของสารประกอบอะลูมิโนซิ
ลิเกตของเกลือเชิงซอนไทเอโซลีนและสังกะสีที่มีฤทธ์ิ
ตานเช้ือแบคทเีรียและเช้ือรา 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๐๕๔ ไทย ชุติมา ศรีสิทธิรัตน�กุล 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๕ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนสตรักเจอร�ลิป�ดแคริ
เออร�กักเก็บสารสกัดจากว านเพชรหึง และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล าว 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๐๕๓ ไทย สกาว ประทีปจินดา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๖ อุปกรณ�แยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวแบบ
เคล่ือนยายได 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๐๙ ไทย ประธาน วงศ�ศริเวช  
และพิชัย สรอยสน 

นาโนเทค 

๓๗ การเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย� 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๑ ไทย นพดล อรุณยะเดช  
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 

๓๘ ระบบปรับค าสัญญาณเสียงและทดสอบประเมิน
คุณภาพเสียงเพ่ือแนะนําชุดหูฟjงใหกับผูใชงานสําหรับ
ตรวจคัดกรองการไดยิน และวิธีการดังกล าว 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๑๐ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 
และคณะ 

เนคเทค 

๓๙ วิธีการสกัดสารสําคัญจากตนหม่ี และ อนุภาคนาโน
ของสารสกัดจากตนหม่ีและตนบัวบก 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๒ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๐ องค�ประกอบอนุภาคนาโน-ลิโปดอล แคริเออร� และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๓ ไทย คุณัช สุขธรรม  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๑ เม็ดมวลรวมเบาจากการใชกากตะกอนจากโรงงานผลิต
สุราและเบียร�และกรรมวิธีผลิตเม็ดมวลรวมเบาดังกล าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๐ ไทย พิทักษ� เหล ารัตนกุล 
และศุธีรพันธ� พันธ�เลิศ 

เอ็มเทค 

๔๒ กรรมวิธีการตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก อโรค
อาหารเปLนพิษ 

๒๖/๐๔/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๐๙๘๔ ไทย จิราภรณ� อนันต�ชัยพัทธนา 
และคณะ 

ไบโอเทค
,สก. 

๔๓ ชุดแถบตรวจโรคแบบเลทเทอรัลโฟลว�จากอนุภาค
ทองคําระดับนาโนเมตรเพ่ือตรวจคัดกรองโรคเลปโตส
ไปโรซีส 

๑/๑๑/๒๕๖๐ ๑๗๐๓๐๐๒๑๕๙ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และคณะ 

นาโนเทค 
CPMO 

๔๔ องค�ประกอบของตัวพาไขมันโครงสรางนาโนที่ประกอบ
ไปดวยไขเมล็ดเงาะสําหรับเปLนส วนประกอบของ
เคร่ืองสําอางหรือเภสัชภัณฑ� 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๕ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธี 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๕ กรรมวิธีการเพาะเล้ียงเซลล�เน้ือเย่ือหลายช้ันโดยไม ตอง
ใชวัสดุที่เปLนโครงสรางใหเซลล�ยึดเกาะ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๖ ไทย ภาณินี เชษฐ�ประยูร  
และรวิวรรณ มณีรัตนโชติ 

นาโนเทค 

๔๖ วิธีการตรวจเช้ือไมโครแบคทีเรียม ทเูบอร�คูโลสิส ดวย
เทคนิคเคมีไฟฟ&าร วมกับพีเอ็นเอ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๒๕๗ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๗ สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาโฟมฟ�ลเตอร� ๘/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๐๘ ไทย กฤชแกว สมตน และคณะ เอ็มเทค 

๔๘ กระบวนการเตรียมกลาเช้ือยีสต� Pichia pastoris 
สําหรับกระบวนการหมักแบบเหลวในระดับขยายขนาด 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๐๙ ไทย นกุล รัตนพันธ� และคณะ ไบโอเทค 

๔๙ อนุภาคเชลแล็คที่มีสารสําคัญกักเก็บอยู ภายในและ
กรรมวิธีการผลิตอนุภาคเชลแล็คที่มีสารสําคัญกักเก็บ
อยู ภายในดังกล าว 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๗ ไทย ดวงพร เครสป.�  
และวิยงค� กังวานศุภมงคล 

นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๕๐ ชุดไพรเมอร�และวิธีการสําหรับตรวจหาเช้ือไวรัสเอสดีดี
วีก อโรคเกล็ดหลุดในปลากะพง 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๘ ไทย ศิรินทิพย� แดงต๊ิบ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๑ กรรมวิธีการยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดวย
การใชยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซินร วมกับการควบคุม
แรงดันบรรยากาศ 

๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๓๕๙ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๒ ขอเข าเทียมแบบส่ีจุดหมุน ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๔๐๗ ไทย จักรพงศ� พิพิธภักดี  
และคณะ 

เนคเทค 

๕๓ ผลิตภัณฑ�สําหรับการแสดงออกของยีนเพ่ือผลิตโปรตีน
เป&าหมายจากอาหารที่มีนํ้าตาลซูโครสเปLน
องค�ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ�ดังกล าว 

๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๑๔๖๕ ไทย นิรันดร� รุ งสว าง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได1รับคู0มือในและต0างประเทศ จํานวน ๕๕ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ 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 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

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

ทีเอ็มซี 

๙ เม็ดบีดติดดีเอ็นเอโพรบที่จาํเพาะต อยีนใน
ระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา และกรรมวิธีการ
ตรวจวัดการแสดงออกของยีนหลายชนิดใน
ระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําพรอมกันในเวลา
เดียวกันดวยการใชเม็ดบีดดังกล าวกับเทคนิค
บีดอะเรย� 

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

ไบโอเทค 

๑๐ กระเบ้ืองเซรามิกที่มีเถาลิกไนต�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 เสนใยอิเล็กโตรสปjนที่มีอนุพันธ�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 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๘ สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร�จากดินแดงและของ
เสียอุตสาหกรรม 

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

เอ็มเทค 

๑๙ ชุดทดสอบสําหรับตรวจหาเช้ือวัณโรคด้ือยา
หลายขนานดวยวิธีนิวคลีอิกแอซิดอิมมูโนโครมา

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

ไบโอเทค
นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

โตกราฟ.ชนิดการไหลดานขางและกรรมวิธีการ
ตรวจดังกล าว 

๒๐ กระบวนการสรางขั้วนําไฟฟ&าฟ�ล�มบางชนิด
โปร งแสง 

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

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๒๑ เครื่องกรองน้าํที่มีท อยางพลาสติกซิลิโคน
สําหรับยึดไสกรอง 

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

เอ็มเทค 

๒๒ ซองบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธ์ิยับย้ัง
การเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย� 

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

นาโนเทค 

๒๓ สารออกฤทธ์ิไล ยุงไรกล่ินชนิดเขมขนสําหรับ
การประยุกต�ใชในผลิตภัณฑ�ไล ยุง 

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

นาโนเทค 

๒๔ สูตรส วนผสมสําหรับผลิตภัณฑ�ไล ยุงชนิดเกิด 
นาโนอิมัลช่ันไดเอง 

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

นาโนเทค 

๒๕ แผ นเสนใยนาโนเรืองแสงสําหรับทดสอบ
ไอออนโลหะหนักในน้ํา และกรรมวิธีการเตรียม
แผ นเสนใยดังกล าว 

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

นาโนเทค 

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

สํานักงาน
กลาง 

๒๗ อุปกรณ�ปรับค าความถูกตองของตัวแปลง
สัญญาณอนาล�อคเปLนดิจิตอล 

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

เนคเทค 

๒๘ อุปกรณ�จับยึดเคร่ืองมือในสถานเล้ียงสัตว�ขนาด
เล็ก 

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

เอ็มเทค 

๒๙ อุปกรณ�กระตุนการขยายรูเย่ือหุมผนังเซลล�ไข 
สัตว�น้ําดวยสัญญาณไฟฟ&า 

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

เนคเทค 

๓๐ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของ
วัสดุดูดซับพอลิเมอร�สําหรับดูดซับโลหะหนัก 

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

เลิศอําพล 

นาโนเทค 

๓๑ สูตรผสมเอนไซม�สําหรับปรับสมบัติรีโอโลยีของ
มันสําปะหลังในการหมักแบบปริมาณของแขง็
สูงเพ่ือการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและสารเคมี 

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

ไบโอเทค
เอ็มเทค 

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

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

นาโนเทค
สํานักงาน

กลาง 

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

๓๔ โมโนโคลนอลแอนติบอดีจาํเพาะเจาะจงต อเช้ือ 
L.monocytogenes 

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

ไบโอเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๓๕ กระบวนการผลิตเซรามิกส�แบบแผ นแหวน
ขนาดใหญ ชนิดอลูมินาดวยเทคนิคหล อแบบตัน 

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

เอ็มเทค 

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

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

ไบโอเทค
สํานักงาน

กลาง 

๓๗ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต อเช้ือแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส เบรวิส 

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

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๓๘ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชใหทนทานต อสภาพ
ดินเปLนกรด (ดินเปร้ียว) ดวยการใชกรดร วมกับ
สารก อการกลายพันธุ�และคล่ืนอุลตราโซนิก 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๓๗๖๘ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๙ องค�ประกอบเนื้อดินสําหรับขึ้นรูปโดยวิธีการหล อ ๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๑๓๗๖๖ ไทย อนุชา วรรณกอน และคณะ เอ็มเทค 

๔๐ กระบวนการควบคุมการใหบริการผ าน
เครือข ายคอมพิวเตอร� 

๒๘/๑๒/๒๕๕๙ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๖ ไทย ชาญชัย จันฤาชัย  
และคณะ 

เนคเทค 

๔๑ กรรมวิธีการสังเคราะห�อนุพันธ�ควอเทอร�ไนซ�
เบตาไซโคลเดกตรินไคโตซานแบบไม มีก่ิง 

๕/๐๘/๒๕๕๙ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๔๐ ไทย อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย 
และคณะ 

ศน,สก 

๔๒ วิธีการจัดการขอมูลเพ่ือเขาคิวและประมวลผล ๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๖๔ ไทย กําธร ไกรรักษ� และคณะ เนคเทค 

๔๓ ไฮโดรไซโคลนสําหรับแยกเม็ดแป&งมันสําปะหลัง
ออกจากของเหลวและส่ิงเจือปน 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๔/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๗ ไทย กาญจนา แสงจันทร� 
และวรินธร สงคศิริ 

ไบโอเทค 

๔๔ ระบบตรวจวัดก�าซจากลมหายใจขนาดพกพา ๙/๐๓/๒๕๖๐ ๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๓๙ ไทย สรวง สมานหมู   
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค 

๔๕ ระบบบําบัดน้ําแบบนํ้าหมุนเวียนสําหรับเล้ียง
สัตว�น้ํา 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๑๘/๐๕/๒๕๖๑ ๑๓๘๑๕ ไทย สรวิศ เผ าทองศุข  
และคณะ 

ไบโอเทค 
CPMO 

๔๖ เครื่องนวดเมล็ดพืช ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๑๓๖๙๐ ไทย พันธวัฒน� ไชยวรรณ� สํานักงาน
กลาง 

๔๗ อุปกรณ�กําเนิดจํานวนสุ มและทดสอบคุณสมบัติ
ของจาํนวนสุ ม 

๓๐/๐๙/๒๕๕๗ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๑ ไทย เกียรติศักด์ิ ศรีพิมานวัฒน� 
และคณะ 

เนคเทค 

๔๘ น้ํายาสําหรับการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม
แบบพรอมใช 

๕/๐๙/๒๕๕๗ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๗ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๙ ระบบควบคุมความช้ืนแบบฉับพลันขนาดเล็ก ๘/๐๑/๒๕๕๙ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๘ ไทย วิทวัส แยมวงษ� และคณะ เนคเทค 

๕๐ ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวา
เลนซ�โครเมียม 

๑๓/๐๒/๒๕๕๘ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๓๖ ไทย ศุภมาส ด านวิทยากุล 
และอารี ธนบุญสมบัติ 

เอ็มเทค 

๕๑ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ�พืชใหทนต อ
สภาพแวดลอมไม เหมาะสม ดวยการใชไฟฟ&า
กระแสตรงร วมกับการใชสารก อการกลายพันธุ� 

๔/๐๙/๒๕๕๘ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๓ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๕๒ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดย
ยีสต�ทนรอน Ogataea 

thermomethanolica ที่ผ านการดัดแปลง
พันธุกรรมดวยระบบควบคุมแบบการแสดงออก
ตลอดเวลา 

๖/๑๑/๒๕๕๘ ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๑๔๐๑๙ ไทย นิรันดร� รุ งสว าง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๓ ระบบแนะนาํขอมูลโดยการสรางเว็บเซอร�วิส
อัตโนมัติ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๘๕ ไทย มารุต บูรณรัช เนคเทค 

๕๔ แผ นแปะเสนใยนาโนที่มีส วนประกอบของเสน
ใยจากสารสกัดธรรมชาติ สําหรับใชลดฝ&า กระ 
จุดด างดํา 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๐๒ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๕ ระบบบริหารจัดการฟาร�มสัตว�น้ํา ๒/๐๖/๒๕๖๐ ๑๕/๐๖/๒๕๖๑ ๑๓๙๘๔ ไทย นิฏฐิตา เชิดชู CPMO 

 

ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค1าในและต0างประเทศ จํานวน ๑๓ คําขอ 

ลําดับ ช่ือความลับทางการท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ สูตรน้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามากสําหรับผสมกับ
แอสฟjลท� 

๑๕/๐๑/๒๕๖๑ TS60MT00119 ไทย ฉวีวรรณ คงแกว  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒ กระบวนการผลิตสูตรเอนไซม�ทนรอนและเพ่ิมความ
เสถียรจากเช้ือรา Aspergillus niger BCC4525 เพ่ือ
ใชในอุตสาหกรรมอาหารไก เนื้อ 

๘/๐๑/๒๕๖๑ TS60BT00120 ไทย นกุล รัตนพันธ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓ กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาแบบปฏิกิริยาไม 
ต อเนื่อง 

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

นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๓ 

๔ ถังหมักสําหรับการผลิตยาแกไอแผนโบราณ ๑๖/๐๕/๒๕๖๑ TS61BT00136 ไทย กอบกุล เหล าเทง และคณะ ไบโอเทค 

๕ คอมเปาด�โพลีเอทธิลีนความหนาแน นตํ่าที่มีคุณสมบัติ
ชอบน้ําสําหรับผลิตภัณฑ�ฟ�ล�ม 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ TS61MT00125 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร  
และกิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา  

เอ็มเทค 

๖ คอมเปาด�โพลีโพรพีลีนท่ีมีคุณสมบัติชอบน้ําสําหรับ
ผลิตภัณฑ�ฟ�ล�ม 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ TS61MT00130 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร  
และกิตติพงษ� หร่ิมฉ่ํา  

เอ็มเทค 

๗ กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม วงในเชิงพาณิชย� ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00123 ไทย สิทธิโชค วัลลภาทิตย�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ การพัฒนาสูตรเอนไซม�ไฟเทสเพ่ิมประสิทธิภาพทนรอน
และความเสถียร 

๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00124 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๙ กระบวนการผลิตผงมันเทศสีม วงกล่ินรสธรรมชาติ ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00127 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 



๑๑๕ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือความลับทางการท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

๑๐ สูตรผงสังขยามันเทศสีม วงสําเร็จรูปทางการคา ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00128 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ สูตรผงสังขยามันเทศสีม วงสําเร็จรูปกล่ินรสธรรมชาติ ๗/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00129 ไทย สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๒ ฟ�ล�มที่มีสมบัติในการป&องกันกล่ินและป&องกันการเกิดฝ&า ๑๕/๐๖/๒๕๖๑ TS61MT00135 ไทย วิชชุดา เดาด� และคณะ เอ็มเทค 

๑๓ สูตรอาหารเล้ียงเช้ือสําหรับผลิตโปรตีน Vip3 ๑๙/๐๖/๒๕๖๑ TS61BT00141 ไทย มงคล อุตมโท และคณะ ไบโอเทค 

 

ช. รายชื่อผังภูมิวงจรรวมที่ได1รับคู0มือในและต0างประเทศ จํานวน ๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ+ ศูนย+ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ วงจรตรวจสอบการซอนกันในแนวต้ังของ 
รูเช่ือมต อระหว าง contact กับ Via1 

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

เนคเทค 

๒ วงจรวัดหาความเขมสนามแม เหล็กใน
ทิศทางต้ังฉากกับวงจร 

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

เนคเทค 

 

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได1รับ จํานวน ๕๐ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน0วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๑๗ รางวัล 

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

- ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 

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

เครือข ายวิจัยเพ่ือสุขภาพกุง 
(International Networks for 
Shrimp Health: INSH) 

กัลยาณ� แดงต๊ิบ ไบโอเทค 

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

ระบบการนําส งสารท่ีแตกตัวไดเอง 
(SEDDS : Self Emulsifier Drug 
Delivery System)  

กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

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

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 



๑๑๖ | ส ว ท ช .  

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน0วยงาน 

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

นวัตกรรมการนําส งยาตานจุลชีพทิลมิ
โคซินดวยพาหะนําส งระดับนาโนผ าน
ระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูง
ตรงเป&าหมาย 

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

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

ไข ออกแบบได  กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

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

ไข ออกแบบได กิตติวุฒิ เกษมวงศ� นาโนเทค 

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

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

เสกสรร พาป&อง เอ็มเทค 

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

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

ชาลี วรกุลพิพัฒน� 
เอกฉันท� รัตนเลิศนสุรณ�  
พิทักษ� แท นแกว 

เนคเทค 

๑๐ ไดรับรางวัลศิษย�เก าสหราชอาณาจักรดีเด นประจําป. ๒๕๖๑ สาขาผู
ประสบความสําเร็จดานความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

- อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย นาโนเทค 

๑๑ ไดรับคัดเลือกเปLน Young Affiliates ของ The World Academy of 
Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร�การเกษตร  

- วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

๑๒ ไดรับคัดเลือกเปLน Young Affiliates ของ The World Academy of 
Sciences (TWAS) ในสาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร�  

- คทา จารุวงศ�รังสี  เนคเทค 

๑๓ ประกาศนียบัตร รางวัลที่ ๒ ประเภท Competitive pitch จากงาน 
Final pitches โครงการ Leaders in Innovation Fellowships 
(LIF) 2018 เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ The Royal Academy 
of Engineering ลอนดอน สหราชอาณาจักร 

High Precision Sound Absorber สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� เอ็มเทค 

๑๔ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร�แลนด� 

การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสีย
เปLนวัสดุดูดซับน้ํามันและตัวทําละลาย
อินทรีย� 

ณัฏฐพร พิมพะ  
วิยงค� กังวานศุภมงคล  
ชุติมา ศรีสิทธิรัตน�กุล  
เสาวลักษณ� เฉลียวเลิศอาํพล 

นาโนเทค 

๑๕ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากงาน “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร�แลนด� 

อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสําหรับการ
ป&องกันและรักษาการติดเช้ือในระบบ
ทางเดินหายใจในสัตว�เศรษฐกิจ 

ธีรพงศ� ยะทา  
อุรชา รักษ�ตานนท�ชัย  
ณัฏฐิกา แสงกฤช  
สุวิมล สุรัสโม  

นาโนเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน0วยงาน 

ชญานันท� เอี่ยมสําอางค�  
คทาวุธ นามดี  
จักรวาฬ ยศถาวรกุล 

๑๖ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน “46th 
International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ 
๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร�แลนด� 

แผ นเสนใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษ
และแผ นกรองนาโนที่มีความแขง็แรง 
ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจาก
เสนใยนาโนสําหรับการกําจัดวัณโรค 

วรล อินทะสันตา  
อัจฉรา แป&งอ อน  
ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา  
จิระพงษ� อารินทร�  
นครินทร� ทรัพย�เจริญดี 

นาโนเทค 

๑๗ รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จากงาน “46th 
International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว างวันที่ 
๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร�แลนด� 

ปุ^ยควบคุมการปลดปล อยเคลือบดวย
ฟ�ล�มพอลิเมอร�นาโนคอมโพสิทที่ย อย
สลายไดทางชีวภาพ 

วิยงค� กังวานศุภมงคล  
สุวัชชัย จรัสโสภณ  
กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล  
กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล  
ธนกร วิรุฬมงคล 

นาโนเทค 

ระดับชาติ จํานวน ๓๓ รางวัล 

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

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

อนุศิษย� แกวประจักร� นาโนเทค 

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

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

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

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

การเตรียมตัวรองรับตัวเร งปฏิกิริยา
คาร�บอนจากใบธูปฤาษีสําหรับ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล 

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

เอ็มเทค 

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

Development of SERS based 
biosensor using gold nanorods 
for cancer screening 

สุวัสสา  บํารุงทรัพย� นาโนเทค 

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

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

มารุต บูรณรัช 
ปjฐมา กระต ายทอง 

เนคเทค 



๑๑๘ | ส ว ท ช .  

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน0วยงาน 

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

เคร่ืองประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ 
(Automatic Articulation: AAT) 

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

เนคเทค 

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

การเปรียบเทียบวัสดุสําหรับเคร่ืองมือ
ประเมินเสียงส่ันพองในเด็กปากแหว ง
เพดานโหว  

ชัย วุฒิวิวัฒนชัย 
ศวิต กาสุริยะ 
ภัชริกา ชูตระกูล 
เบญจมาศ พระธานี 
กัลยาณี มกราภิรมย� 

เนคเทค 

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

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

วิรัลดา  ภูตะคาม ไบโอเทค 

๒๖ 
 

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

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

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

เอ็มเทค 
เนคเทค 

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

ระบบตรวจวัดกล่ินแอมโมเนียและ
คนหาตําแหน งร่ัวแบบโครงข ายไรสาย
บนเทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตในทุกสรรพ
ส่ิง 

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

เนคเทค 

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

กระบวนการเตรียมของผสมยาง
ธรรมชาติและซิลิกาดวยเทคนิค in 
situ sol-gel 

ป�ยะดา สุวรรณดิษฐากุล เอ็มเทค 

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

สูตรผสมสารชีวบําบัดภัณฑ�สําหรับ
ย อยสลายคราบปนเป��อนน้าํมัน 

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

หองปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาค
บนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวม
สําหรับการตรวจวิเคราะห�ทางเคมี
อย างรวดเร็ว 

อดิสร เตือนตรานนท� 
อนุรัตน� วิศิษฏ�สรอรรถ 
จันทรเพ็ญ ครุวรรณ� 

เนคเทค 

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

การเพ่ิมมูลค าชานออย: การสกัด
เซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการ
ประยุกต�ใชเปLนวัสดุทางการแพทย� 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 

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

ระบบการควบคุมการแสดงออกของ
ยีนในเช้ือมาลาเรียโดยไรโบไซม�กลิม
เอสและการประยุกต�ใชเพ่ือการ
พัฒนายา 

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

ไบโอเทค 

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

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลและ
การสรางแผนที่พันธุกรรมเพ่ือคนหา
เคร่ืองหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ�
กับความสูงของลําตนในปาล�มน้าํมัน 

วิรัลดา ภูตะคาม  
สิทธิโชค  ตังภัสสรเรือง 

ไบโอเทค 

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

กลไกการยับย้ังการเพ่ิมจํานวนของ
ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิดเอ ในกรณีติด
เช้ือร วมกับไขหวัดใหญ ชนิดบี 

อนันต� จงแกววัฒนา 
พีร� จารุอําพรพรรณ 
จรัสพิมพ� นาคพุก 
อัศวิน วานิชชัง 

ไบโอเทค 

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

การวัดปริมาณน้ําตาลบนอัลบูมินเพ่ือ
ติตตามภาวะเบาหวาน 

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

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

ฟ�สิกส�ของไวรัส อุดม แซ อึ่ง ไบโอเทค 

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

การศึกษาความผิดปกติของเซลล�
สมองโดยไม ใชสมองของผูป�วยกลุ ม
อาการวิลเลียม 

ธนธม ไชยลังการณ� ไบโอเทค 

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

NavTU : แอปพลิเคชันนําทางบนมือ
ถือแอนดรอยด�สําหรับผูพิการไทย
ทางการมองเห็น 

วุฒินันต� หลงเจริญ  เนคเทค 

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

การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออ
เรสเซนต�ติดฉลากแอนติบอดีแบบ
ควบคุมทิศทางสําหรับการตรวจจับ
มะเร็งลําไสใหญ  

สุวัสสา บํารุงทรัพย� นาโนเทค 

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

- ไพรัช ธัชยพงษ�  ส วนงาน
กลาง 

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

- ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม  เนคเทค 

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

- วันทนีย� พันธชาติ  เนคเทค 

๔๓ รางวัลสํานักงานทีเ่ปLนมิตรกับส่ิงแวดลอม (GREEN Office) ในงานพิธี
มอบโล รางวัลตราสัญลักษณ� G – Green ระดับประเทศ จัดโดยกรม
ส งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

- คณะทํางานอนุรักษ�
พลังงานและการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค 

๔๔ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ ง (Young BMB Award) 
ประจําป. ๒๕๖๑ จากการประชุมวิชาการ The 6th International 
Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 

Development of biorefinery 
technology to mitigate effects 
of climate change and to 

พรกมล อุ นเรือน ไบโอเทค 
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2018) ระหว างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ระยองรีสอร�ท 
จังหวัดระยอง 

promote bio-based economy 
and sustainability 

๔๕ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ มจุลชีววิทยา ระดับดีเด น 
จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห งประเทศ
ไทย คร้ังที่ ๘ ระหว างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

ราแมลง ๒ ชนิดใหม ในสกุล 
Ophiocordyceps กับโครงสราง
สืบพันธุ�รูปร างกลมที่ปลายกานรา 

สุชาดา มงคลสัมฤทธ์ิ ไบโอเทค 

๔๖ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ มจุลชีววิทยา ระดับดีมาก 
จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห งประเทศ
ไทย คร้ังที่ ๘ ระหว างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

โรคคลายรากอากาศ อัมพวา ป�นเรือน  
สายัณห� สมฤทธ์ิผล  
สุชาดา มงคลสัมฤทธ์ิ  
สุจินดา สมหมาย  
อนุตตรา ณ ถลาง  
สาทินี ซ่ือตรง 

ไบโอเทค 

๔๗ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร�กลุ มจุลชีววิทยา ระดับดีเด น 
จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห งประเทศ
ไทย คร้ังที่ ๘ ระหว างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

รา Daldinia (Xylariales, 

Ascomycota) สองสป.ชีส�ใหม จาก
ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย  
ศรัญ¯ู วงกระนวน 

ไบโอเทค 

๔๘ รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร�กลุ มจุลชีววิทยา ระดับดี จาก
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส�แห งประเทศไทย 
คร้ังท่ี ๘ ระหว างวันท่ี ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

ลักษณะสัณฐานวิทยาที่คลุมเครือของ
ราสกุล Metarhizium ที่เขาทําลาย
และเจริญบนจักจั่นที่พบในประเทศ
ไทย 

ดนญา ธนกิจพิพัฒน  
กนกศรี ทัศนาทัย  
เจนนเิฟอร� เหลืองสอาด 

ไบโอเทค 

๔๙ ไดรับโล เกียรติคุณแบบอย างของนวัตกรรมแห งความสุข จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

หน วยงานที่ดําเนินการโครงการที่เปLน
แบบอย างของนวัตกรรมแห งความสุข 
(Good Practice) 

- เนคเทค 

๕๐ ไดรับใบรับรองการลดหรือหลีกเล่ียงการปล อยก�าซเรือนกระจกสําหรับ
อาคาร (อาคารลดคาร�บอน) 

อาคารลดคาร�บอน - เนคเทค 

 

ฌ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช1ประโยชน+ จํานวน ๑๓๗ เทคโนโลยี ๑๒๖ ราย 

ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช1ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

เชิงพาณิชย+ 

๑ สารสกัดกวาวเครือขาวท่ีกักเก็บดวย อนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัล
เจลสําหรับการนําส งฮอร�โมนทางผิวหนัง 

เนคเทค บริษัทโรงงาน เภสัชกรรม เกร�ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด  ๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช1ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

๒ ผลิตภัณฑ�ขี้ผ้ึงป&ายปากท่ีมีส วนผสมของสารประกอบเชิงซอน
ระหว างอนุพันธ�ควอเทอร�ไนซ�เบตาไซโคลเด็กซ�ตรินไคโตซานและ
แอลฟาแมงโกสติน 

เนคเทค บริษัทโรงงาน เภสัชกรรม เกร�ทเตอร�ฟาร�ม า จํากัด * - 

๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร�อ านไทย เวอร�ชั่น ๓.๐ สําหรับ Linux 
Server (Arnthai OCR Engine version 3.0 for Linux Server) 

เนคเทค 
CPMO 

บริษัทแอ็คเคาท�ต้ิง ทรานส�ฟอร�เมช่ันส� จํากัด ๑ 

๔ ระบบและวิธีการวิเคราห�ขอความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ 
เวอร�ชั่น ๒ (Social Sensing: S-Sense version 2) 

เนคเทค 
CPMO 

บริษัทเอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร� จํากัด ๑ 

๕ นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร งใสที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิไล ยุง นาโนเทค บริษัทซานิเมท จํากัด ๑ 

๖ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) -  
บริษัทที่ ๑ 

เอ็มเทค 
CPMO 

บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด ๑ 

๗ วรรณกรรมของหนังสือ (วรรณกรรม ๕ เร่ือง ไดแก  เรื่องเล าจาก
ปลาหนางอ อาณาจักรมด, ลูกอ�อดตามหาแม  อัลกอลิทึม วารสาร
เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที ่๔๐-๕๙ รวม ๓๐ ฉบับ) 

สํานักงาน
กลาง 

บริษัทโอเพ นเซิร�ฟ จํากัด ๑ 

๘ ครีมคลายกลามเนื้อจากน้ํามันหอมระเหย นาโนเทค หางหุนส วนจํากัด กัญญ� เฮิร�บ (ประเทศไทย) ๑ 

๙ น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟjลท� เอ็มเทค 
CPMO 

บริษัทไทยอีสเทิร�น รับเบอร� จํากัด ๑ 

๑๐ เคร่ืองหมายการคา NETPIE และช่ือโดเมน (Domain name) : 
NETPIE.io และเนื้อหาเว็ปไซต� NETPIE.io 

เนคเทค บริษัทเน็กซ�พาย จํากัด ๑ 

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

๑๒ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) -  
บริษัทที่ ๒ 

เอ็มเทค 
CPMO 

หางหุนส วนจํากัดวัน พารา เอ็นจเินียร่ิง ๑ 

๑๓ สารยับย้ังการกัดกร อนของโลหะ ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทผลิตภัณฑ�นวัตกรรมจามจุรี จํากัด ๑ 

๑๔ อุปกรณ�ช วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนัง้ได (BEN) เอ็มเทค บริษัทอีซ่ีโคซ่ี จํากัด ๑ 

๑๕ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) -  
บริษัทที่ ๓ 

เอ็มเทค 
CPMO 

บริษัทอินเทลลิเจนท� รับเบอร� อินโนเวช่ัน ๑ 

๑๖ Lactobacillus plantarum BCC9546, Debarymyces 

hansenii BCC9548 และ Pediococcus acidiolactici 
BCC9545 

ไบโอเทค บริษัททาเลนท� จาํกัด ๑ 

๑๗ ซอฟแวร�ช วยวางแผนการผ าตัดรากฟjนเทียม DentiPlan และ
เคร่ืองหมายการคา DentiPlan 

เนคเทค บริษัทคัสตอมไมซ� เด็นทัล โซลูชั่น จํากัด ๑ 

๑๘ โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech 
Assessment : TSA) 

เนคเทค บริษัทพลอยชรัตน� จํากัด ๑ 

๑๙ โปรแกรมสังเคราะห�เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด� เนคเทค บริษัทจีไอเอส จาํกัด ๑ 

๒๐ สารยืดอายุน้ํายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ น (สาร ThEPS) -  
บริษัทที่ ๔ 

เอ็มเทค 
CPMO 

บริษัทอิคคิว เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด ๑ 



๑๒๓ | ส ว ท ช .  

ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช1ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

๒๑ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสําหรับการเล้ียงสัตว�น้ําพรอมเฟ�ร�ม
แวร�และเว็บบริการขอมูล agritronics 

เนคเทค 
CPMO 

บริษัทอควาติก คอนโทรล จํากัด ๑ 

๒๒ คลาวด�คอมพิวติงแพลตฟอร�มสําหรับการประมวล data mining 
บนขอมูลขนาดใหญ  หรือคิดไว (KitWai) 

เนคเทค บริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด ๑ 

๒๓ โปรแกรมสังเคราะห�เสียงภาษาไทยวาจารุ นที่ ๘.๐ เนคเทค บริษัทซอฟต�ชั่น จํากัด * - 

เชิงสาธารณประโยชน+ 

๒๔ ปุ^ยหมักฟางขาวและปุ^ยน้ําสกัดจากปุ^ยหมักฟางขาวเพ่ือใชในการ
ทํานาโยน 

สํานักงาน
กลาง  

CPMO 

เกษตรกร หมู บานหินแร  ตําบลท ากระดาน อาํเภอ
สนามชัยเขต จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๒๕ กระบวนการตัดแต งฟjกทองใหเปLนผลิตภัณฑ�แปรรูป “ฟjกทองส
เปรด (pumpkin spread)” 

สํานักงาน
กลาง  

CPMO 

เกษตรกร ตําบลเมืองก¥าย อาํเภอแม แตง จงัหวัด
เชียงใหม  

๑ 

๒๖ การใชซังขาวโพดเปLนวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพราวในการปลูก
พืชไรดินและเปLนปุ̂ยหมัก 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร แม คะ ตําบลผาชางนอย อาํเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๒๗ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร ดอยงาม  ตําบลท าก�อ อาํเภอแม สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๒๘ การผลิตปุ^ยอินทรีย�ชนิดน้ําจากมูลหนอนไหมอีร่ี สํานักงาน
กลาง 

กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลป�าเม่ียง อําเภอดอย
สะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม  
กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม ข า อาํเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม  
กลุ มเกษตรกรผูเล้ียงไหม ตําบลแม แวน อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม  

๓ 

๒๙ การประยุกต�ใชเช้ือจุลินทรีย�กลุ มปฏิปjกษ�ต อโรคเน า และโรคใบ
เห่ียว 

สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร อมลอง  ตําบลแม สาบ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม  

๑ 

๓๐ ๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม “นาโนเทคโนโลยี” (มอก. 
๒๖๙๑) : จํานวน ๗ เล ม 

นาโนเทค สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.)  ๑ 

๓๑ PHR - ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส�ส วนบุคคล เนคเทค สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก  ๑ 

๓๒ เทคโนโลยีเซ็นเซอร�สําหรับการใหนํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง เนคเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ๑ 

๓๓ ระบบตรวจเพศดักแดไหมแบบไม ทําลายโดยใชเทคนิคแสงสีขาว
ย าน ๔๐๐-๗๐๐ นาโนเมตร ดวยความแม นยําสูง 

เนคเทค กรมหม อนไหม  ๑ 

๓๔ พิพิธภัณฑ�มีชีวิต (living museum) เนคเทค สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก * - 

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

๓๖ การผลิตปุ^ยหมักไม พลิกกลับกอง สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร โพนงามท า ตําบลบานแป&น อําเภอโพน
นาแกว จังหวัดสกลนคร 

๑ 

๓๗ สายอากาศเคร่ืองรบกวนสัญญาณไรสาย Wi-Fi 5 GHz เนคเทค สงวนนาม ๑ 
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๓๘ การต อยอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส�  
(e-museum) ดวยระบบนําชมพิพิธภัณฑ� (museum pools) 
เพ่ือเปLนตนแบบสนับสนุนการท องเที่ยวในชุมชน 

เนคเทค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ๑ 

๓๙ ระบบติดตามตรวจวัดขอมูลระยะไกลดานความปลอดภัยเขื่อน
(DS-RMS) 

เนคเทค การไฟฟ&าฝ�ายผลิตแห งประเทศไทย  ๑ 

๔๐ ระบบ MyCat โมดูลเช่ือมโยงคลังขอมูลเอกสารอเิล็กทรอนิกส� 
หรือ TU e-Thesis 

เนคเทค สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  ๑ 

๔๑ ระบบบูรณาการขอมูลสารสนเทศเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ�
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ�ยุวกาชาดไทย 

เนคเทค สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ๑ 

๔๒ ระบบบริหารจัดการขอมูลวารสารผ านระบบอเิล็กทรอนิกส�และ
โปรแกรมคนหาความซํ้าซอนของเนื้อหาสําหรับวารสารและงาน
วิชาการไทย (EPS) 

เนคเทค สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� * - 

๔๓ โรงสีขาวชุมชน สํานักงาน
กลาง  

เอ็มเทค 
CPMO 

เกษตรกร บานสามขา ตําบลหัวเสือ อาํเภอแม ทะ 
จังหวัดลําปาง 

๑ 

๔๔ ระบบเทียบเวลามาตรฐานสากลในเครือข ายคอมพิวเตอร� 
(NetTimes) 

เนคเทค สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน)  ๑ 

๔๕ การเล้ียงปลาไหลในบ อซีเมนต� สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร บานโคกเพชร อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร� 
เกษตรกร บานยางชุม ตําบลศรีณรงค� อาํเภอ 
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร� 
เกษตรกร บานวังศิลา ตําบลศรีณรงค� อาํเภอ 
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร� 

๓ 

๔๖ การปลูกพริกเพ่ือสรางอาชีพใหกับเกษตรกรรุ นใหม  สํานักงาน
กลาง 

เกษตรกร หมู บานบ อเหมืองนอย และหมู บานหวย
น้ําผัก ตําบลแสงภา อาํเภอนาแหว จังหวัดเลย 

๑ 

๔๗ การเล้ียงผ้ึงพ้ืนเมือง สํานักงาน
กลาง  

CPMO 

เกษตรกรในพ้ืนที่ จังหวัดน าน ชุมชนเผ ามละบริ 
ตําบลภูฟ&า อําเภอบ อเกลือ จงัหวัดน าน 

๑ 

๔๘ แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต อเนื่องสําหรับใชงานทาง
ทันตกรรม 

เอ็มเทค 
CPMO 

โรงพยาบาลแพร   
โรงพยาบาลสุราษฏร�ธานี  

๒ 

๔๙ ระบบสารสนเทศ talent mobility ระยะที่ ๓ เนคเทค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห งชาติ  

๑ 

๕๐ e-Referral Healthcare System เนคเทค กระทรวงสาธารณสุข  ๑ 

รับจ1างวิจัยจบ 

๕๑ การพัฒนาวัสดุมัลไลต�-เซอร�โคเนีย เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๒ การพัฒนาอะไหล ทิปแท ง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 
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๕๓ การวิเคราะห�อิทธิพลตัวแปรของระบบหล อเย็นที่มีผลต อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิบนหนาแม พิมพ� 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๔ การศึกษาปริมาณและการจัดการสารปรอทในท อนําแก�ส ณ ปากหลุม เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๕ เคร่ืองวัดออกซิเจนในอากาศ เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๕๖ การศึกษาโครงสรางของแบตเตอร่ีดวยแบบจําลองและอเิล็กโตร
ไลต�สําหรับแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

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

๕๘ Resonance modeling for the slider testing device SETS J3  เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๕๙ การพัฒนาระบบตรวจสอบช้ินส วนตลับหมึกพิมพ� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๐ A quantitative study on optimal occupant-specific 
thermal conditions in air-conditioned residential spaces 
based on thai users preferences 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๑ การพัฒนาสูตรมายองเนสและครีมสลัด เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๒ Feasibility study of implementing metal injection moulding เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๓ การทดสอบสมรรถนะรถอเนกประสงค�บนพ้ืนที่ใชงานจริง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๔ Life cycle analysis of greenhouse gas emissions เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๖๕ การปรับปรุงและทดสอบเคร่ืองตนแบบวิเคราะห�ปริมาณกลูโคสใน
เลือดจากลมหายใจระดับพรีคลินิก 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๖๖ การพัฒนากระบวนผลิตแป&งดัดแปรจากแป&งมันสําปะหลัง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๗ การพัฒนานวัตกรรมโพลิเมอร�เพ่ือใชเปLนวัสดุฉลาดในการช วย
ควบคุมการปลดปล อยสาร 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๘ การพัฒนากระบวนการในการปรับแต งพ้ืนผิวของแผ น screen 
printed electrode เพ่ือใชในการวิเคราะห�สารที่มีค า
กระแสไฟฟ&าผลลัพธ�สูง 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๖๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ�น้ํามันหอมระเหยฮิโนกิในรูปแบบของสเปรย�
ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย� 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๗๐ การวิเคราะห�หาปริมาณยางและกรดสเตียริคตกคางในพอสิสไตรีน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๗๑ การออกแบบผังการจัดเก็บสินคา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๗๒ ผงสีธรรมชาติพรอมใชและกระบวนการสําหรับการยอมผาจาก
เสนใยธรรมชาติ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๗๓ การศึกษาผลของชนิดของซิงก�ออกไซด�ต อสมบัติของยางคอมพาวด� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๗๔ ระบบเกตเวย� IoT แบบคนพบดวยตัวเองดวยการใหสิทธ์ิและการ
ยืนยันตัวตนอุปกรณ�แบบ OAuth ดัดแปลง 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๗๕ การพัฒนากระบวนปรับสภาพกากชานออยโดยใชการแตกออก
ดวยไอน้ํา และการปรับปรุงกระบวนการปรับสภาพขั้นหลังของ

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 
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กากชานออยเพ่ือนําไปใชในการผลิตนํ้าตาล และเพ่ิมความบริสุทธ์ิ
ใหกับผลิตภัณฑ�ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 

๗๖ การพัฒนาเนื้อสัมผัสของไสขนมจีบ เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๗๗ การศึกษาปริมาณปรอทและสารหนูจากท อส งแก�สในน้ําทะเล เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๗๘ Information security guideline development for Laos 
Energy Efficient Datacenter (LEED) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๗๙ การออกแบบมุมมองในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ (business 
scenario) 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๘๐ การปรับปรุงพันธุกรรมเพ่ือการเติบโตทีดี่ขึ้นของกุง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๘๑ การขยายผลเทคโนโลยีตนเช้ือบริสุทธ์ิเพ่ือใชในการหมักผัก ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๘๒ การปรับปรุงคุณภาพอาหารโคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโค ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๘๓ การศึกษาผลของสารทดแทนไขมันต อการย อยอาหารของสัตว� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๘๔ การพัฒนาสูตร HDPE สําหรับหมวกนิรภัยที่ใชในอุตสาหกรรม เอ็มเทค สงวนนาม * - 

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

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๘๖ ออกแบบและจัดทําชุดแม พิมพ�สําหรับเคร่ืองฉีดขึ้นรูปพลาสติก เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๘๗ ระบบถ ายภาพนิ่งของรถท่ีขับมาดวยความเร็วเกินกําหนดจังหวัด
หนองคาย 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๘๘ ระบบตรวจทานและแกไขคําอ านภาษาไทย เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๘๙ การใชไฟไนต�เอลิเมนต�ในการวิเคราะห�ความสามารถในการ 
ซีลของโอริง สําหรับถังน้ํามันแก�สโซลีน (บริษัทที่ ๑) 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๙๐ การใชไฟไนต�เอลิเมนต�ในการวิเคราะห�ความสามารถในการ 
ซีลของโอริง สําหรับถงัน้ํามันดีเซล (บริษัทท่ี ๒) 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๙๑ การพัฒนา terminal และ connector ของสายไฟรถยนต� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๙๒ การผลิตและวิเคราะห�ทดสอบอนุภาคไลโพโซมดัดแปลงเพ่ือกัก
เก็บโปรตีนซิริซินในรูปแบบผงแหง 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๙๓ ชุดตรวจแบบรวดเร็วสําหรับตรวจหาแอนติเจนต อเช้ือเคไนน�ดิส
เทมเพอร�ไวรัสในการวินิจฉัยโรคไขหัดสุนัข 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๙๔ การพัฒนากระบวนการและสารเคลือบพ้ืนผิวป&องกันรอยขีดข วน
บนแผ น PMMA 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๙๕ ระบบนําส งวัคซีนตานเช่ือสเตรปโตคอคคัสเพ่ือการพัฒนาวัคซีนแบบ
จุ มที่สภาวะความดันออสโมติกสูง สําหรับปลานิล (ระยะที่ ๑) 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๙๖ การผลิตตนแบบอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ํามันหอม
ระเหยและสมุนไพรไพลและขม้ิน 

นาโนเทค สงวนนาม * - 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช1ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

๙๗ การพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วสําหรับตรวจหาแอนติเจนต อเช้ือ
พาร�โวไวรัส และเช้ือโคโรน าไวรัสในชุดตรวจเดียวกัน ในสุนัขที่
ป�วยดวยโรคลําไสอักเสบ 

นาโนเทค สงวนนาม * - 

๙๘ การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเฟ�องดอกจอก เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๙๙ การเตรียมอิฐฉนวนทนไฟ เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๐ Genome-wide screening by using bioinformatics pipeline ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๑ อนุภาคนาโนที่กักเก็บน้าํมันหอมระเหยเพ่ือพัฒนาเปLนผลิตภัณฑ�ไล ยุง นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๒ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ�ดีเซล เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๓ การพัฒนาสูตรยางเพ่ือการผลิตยางเหย่ือตกปลา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๔ การพัฒนาตนแบบรองเทาแตะชนิดหูคีบคุณภาพสูง เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๕ การวิเคราะห�การชนของรถยนต�รับจางสามลอไฟฟ&า เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๖ ชุดเช่ือมต อสัญญาณและควบคุมแท นเคล่ือนที่สําหรับเครื่องฝ�กขับ
รถเก่ียวนวดขาวจําลอง 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๗ การศึกษาองค�ประกอบของชีวมวลที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมดวยเทคนิคการวิเคราะห�ทางเคมี 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๘ แบบจาํลองโมเลกุลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของหมู ฟjงก�ชั่นบนพ้ืนผิว
วัสดุคาร�บอนต อการดูดซับโลหะ 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๐๙ การกักเก็บโซเดียมบิวทิเรตดวยสารประกอบที่มีวัสดุธรรมชาติเปLน
ส วนผสม 

นาโนเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๐ การพัฒนาเทอร�มินอลสําหรับบีบรัดสายไฟ เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๑ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ�เลนส�สายตาพลาสติก 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๒ การพัฒนาชุดเคร่ืองทดสอบการสึกกร อนที่อุณหภูมิสูงสําหรับ
จําลองความเสียหายของผนัง combustion chamber ใน 
boiler 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๓ การพัฒนาเทคนิคมาตรฐานในการวัดปริมาณของสเตียรีล- 
อัลกอฮอล�ในเม็ด 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๔ การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตทรายแมวที่เปLนมิตรต อ
ส่ิงแวดลอม 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๕ การออกแบบและสรางเคร่ืองทดสอบ limit compression ratio of 
low temperature ของยางโอริง 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๑๖ การศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอร่ีร วมกับพลังงานแสงอาทิตย� เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๑๗ การศึกษาปริมาณและการจัดการสารปรอทในท อนําแก�ส  
ณ ปากหลุม (เฟส ๒) 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

การให1คําปรึกษา 

๑๑๘ การใหคําปรึกษาเร่ืองเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 
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ลําดับ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 
ศูนย+ 

ช่ือหน0วยงานท่ีนํา 
ผลงานไปใช1ประโยชน+ 

จํานวน
หน0วยงาน 

(ราย) 

๑๑๙ การใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการ
ผลิตแป&งมันสําปะหลัง 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๐ การใหคําปรึกษาในการวิเคราะห�ทดสอบสมบัติดานการไหล 
(rheology) ในเชิงเทคนิคและงานวิจัย 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๑ การใหคําแนะนําวิธีการตรวจสอบและการทดสอบแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียมไอออน 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๒ การใชงาน iBeacon / Bluetooth เช่ือมต อกับอปุกรณ� iBeacon และ 
Smartphone และการวิเคราะห�ขอมูลการใชงานประกันภัยรถยนต� 

เนคเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๓ การวิจัยและพัฒนาสารชีวบําบัดผลิตภัณฑ� โดยใชประโยชน�จาก
เอนไซม�ต าง ๆ 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๔ การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เอนไซม� ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๕ การใหคําปรึกษาสําหรับวิเคราะห�ชิ้นส วนยานยนต�ดวยไฟไนต�เอลิเมนต� เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๖ การใหคําแนะนําเชิงเทคนิคและเปLนที่ปรึกษาในการ audit 
ตรวจสอบประเมินผลกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๗ การศึกษาความเปLนไปไดในการพัฒนาระบบบันทึกอุณหภูมิ
อัตโนมัติของบริษัทเอกชน 

ทีเอ็มซี สงวนนาม ๑ 

๑๒๘ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารของขาวโพด
ตานทานหนอนเจาะราก และลําตนขาวโพด พรอมตานทานสาร
กําจัดวัชพืช 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๒๙ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพดานอาหารของถั่วเหลือง
ใหทนทานสารกําจัดวัชพืช 

ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๐ การวิเคราะห�กระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน วยการผลิต Sulphur Recovery 

เอ็มเทค สงวนนาม * - 

๑๓๑ การประเมินสภาพวัสดุองวาล�วประตูน้ํา เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๒ การเสียหายของท อลําเลียงน้ํามันและแผ นทําความสะอาดท อ เอ็มเทค สงวนนาม* 
สงวนนาม 

๑ 

๑๓๓ การตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางของถังบรรจุสารไครโอเจน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๑๓๔ การพัฒนาระบบผลิตสาหร ายเซลล�เดียวความหนาแน นสูง ไบโอเทค สงวนนาม ๑ 

การให1ข1อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑๓๕ การผลักดันนโยบายดานการวิจัย สํานักงานกลาง สงวนนาม ๑ 

๑๓๖ นโยบายการจัดทําบัญชีส่ิงประดิษฐ�ไทย สํานักงานกลาง สงวนนาม ๒ 

๑๓๗ แนวทางการการจัดทําบัญชีความความตองการนวัตกรรมไทย สํานักงานกลาง สงวนนาม* 
สงวนนาม 

๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑๒๖ 

หมายเหตุ: *รายช่ือซํ้า 
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ญ. รายช่ือผู1เช0าพ้ืนที่เพ่ือทําวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๔๑ ราย 

ลําดับ ช่ือผู1เช0าพื้นท่ี 

อุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย (TSP) 

สาขาการแพทย+ 

๑ บริษัทเจนซายน� รีเสิร�ช จาํกัด 

๒ บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 

๓ บริษัทนาคาชิม า เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔ บริษัทเบ็ทเทอร�ฟาร�มา จาํกัด 

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

สาขาเกษตรและอาหาร 

๖ โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

๗ บริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

๘ บริษัทคลีน กรีนเทค จํากัด 

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

๑๐ บริษัทซันฟ.ด จํากัด 

๑๑ บริษัทซีพี ฟู&ดแล็บ จํากัด 

๑๒ บริษัทไทยโอซูกา จํากัด 

๑๓ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ�น้ํามันพืช จํากัด 

๑๔ บริษัทไบโอ ทอล�ค เทคโนโลยี (ไทยแลนด�) จํากัด 

๑๕ บริษัทมาลี แอพพลายด� ไซเอ็นซ� จาํกัด 

๑๖ บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด 

๑๗ บริษัทยามาโมริ เทรดด้ิง จาํกัด 

๑๘ บริษัทเวทโปรดักส� รีเซิร�ช แอนด� อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร� จํากัด 

๑๙ บริษัทศูนย�สมาร�ทเทค จํากัด 

๒๐ บริษัทสมาร�ท ไซเอนซ� จํากัด 

๒๑ บริษัทสวีท แอนด� อินเวนท� จํากัด 

๒๒ บริษัทอาร�พีดี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๓ บริษัทอินเทล อะโกร จํากัด 

๒๔ บริษัทอินโนเฟรช จํากัด 

๒๕ บริษัทอูเอโน ไฟน� เคมีคัลส� อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๖ บริษัทเอ็มส�แลนด� เอเชีย ฟู&ด อินโนเวช่ัน คอร�ป จาํกัด 

๒๗ บริษัทแอ�ดวานซ�อาเช่ียน จาํกัด 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒๘ บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 

๒๙ บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๐ บริษัทไบโอคอนซัลล� จาํกัด 



๑๓๐ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือผู1เช0าพื้นท่ี 

๓๑ บริษัทไบโอไซ (ไทยแลนด�) จํากัด 

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

๓๓ บริษัทออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๔ บริษัทเอ็กโคแล็บ จาํกัด 

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

สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 

๓๖ บริษัทเคฮิน เอเชีย แบงค�ค็อก จํากัด 

๓๗ บริษัทเจอีโอแอล เอเซีย จํากัด 

๓๘ บริษัทซูมิโตโม รับเบอร� อินดัสทร่ี จาํกัด 

๓๙ บริษัทเทย่ิน ฟรอนเทียร� (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๐ บริษัทไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๑ บริษัทไทยออยล� จํากัด (มหาชน) 

๔๒ บริษัทนทีทองโพลีเมอร� จาํกัด 

๔๓ บริษัทปตท. สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

๔๔ บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) 

๔๕ บริษัทพาราไซแอนติฟ�ค จํากัด 

๔๖ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

๔๗ บริษัทโพลีพลาสติกส� มาร�เก็ตต้ิง (ที) จํากัด 

๔๘ บริษัทแมคเดอร�มิด (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๙ บริษัทโมลด� เมท จาํกัด 

๕๐ บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๑ บริษัทเหมืองขุนฝาง จาํกัด 

๕๒ บริษัทอินเทลเล็คชวล ดีไซน� กรุ�ป จาํกัด 

๕๓ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ�ก อสราง จํากัด 

๕๔ บริษัทไอเคเอ เวิร�คส� (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๕ บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส� (ประเทศไทย) จํากัด 

๕๖ สถาบันพลังงานขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกียวโต 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+ หุ0นยนต+ และระบบอัตโนมัติ  

๕๗ บริษัทคีย�เอ็นซ� (ไทยแลนด�) จํากัด 

๕๘ บริษัทโกลบอลสตาร�เทคโนโลยี จํากัด 

สาขาอิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+ 

๕๙ บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด�) จํากัด 

๖๐ บริษัทเกรทเทค ไซเบอร�เนติกส� จาํกัด 

๖๑ บริษัทเจ วาย อินโนเวช่ัน จาํกัด 

๖๒ บริษัทซิมพลี ไบรท� ซิสเต็ม จํากัด 

๖๓ บริษัทซิลิคอน คราฟท� จํากัด 



๑๓๑ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือผู1เช0าพื้นท่ี 

๖๔ บริษัทดอท อะไร จํากัด 

๖๕ บริษัทดีเอสพีคอมม� (ประเทศไทย) จํากัด 

๖๖ บริษัทเดอะ แม็ปเปอร� จาํกัด 

๖๗ บริษัทที.เอช. นิค จํากัด 

๖๘ บริษัทที-เน็ต จํากัด 

๖๙ บริษัททูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 

๗๐ บริษัทบีเคนิกซ� จํากัด 

๗๑ บริษัทปjนสาร เอเชีย จาํกัด 

๗๒ บริษัทฟ.ดแบค 180 จํากัด 

๗๓ บริษัทฟุล แอดแวนเทจ จาํกัด 

๗๔ บริษัทสป�นซอฟต� จํากัด 

๗๕ บริษัทออลเทคโนโลยี จาํกัด 

๗๖ บริษัทอาป�โก ไอทีเอส จาํกัด 

๗๗ บริษัทอีควิต้ี เซอร�วิสเซส แอนด� โซลูชั่น จํากัด 

๗๘ บริษัทอูวา ซอฟท� จํากัด 

๗๙ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

๘๐ สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีแห งโตเกียว 

อ่ืน ๆ-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 CRESCERE CO.,LTD 

๙๖ DATA DESIGN SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD. 
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ลําดับ ช่ือผู1เช0าพื้นท่ี 

๙๗ DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD. 

๙๘ DIGITAL FORWARD CO.,LTD 

๙๙ DIGITAL MIND CO., LTD. 

๑๐๐ GFIN CORPORATION CO.,LTD. 

๑๐๑ I MAR GET CO., LTD. 

๑๐๒ I.S.T. BANGKOK CO., LTD. 

๑๐๓ ICB SOLUTION CO.,LTD. 

๑๐๔ INNOVA SYSTEMS CO., LTD. 

๑๐๕ INNOVATION IT CO.,LTD. 

๑๐๖ INNOVATION PLUS CO., LTD. 

๑๐๗ INTERNATIONAL MEDICAL SOFTWARE 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. 

๑๑๔ MOSCII CO.,LTD. 

๑๑๕ MOTION STILL ANALYTICS CO.,LTD 

๑๑๖ NAWATA SOFTTECH CO.,LTD. 

๑๑๗ NEWSNET CO.,LTD. 

๑๑๘ OSELLUS ASIA PACIFIC CO., LTD. 

๑๑๙ PARTISAN CONSULTING CO.,LTD 

๑๒๐ PLANT ONE CO.,LTD. 

๑๒๑ ROCKDALE SOLUTIONS CO.,LTD. 

๑๒๒ SAMART ED TECH CO.,LTD. 

๑๒๓ SANUK SOFTWARE CO., LTD. 

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

๑๒๕ SENSE INFO TECH CO.,LTD. 

๑๒๖ SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD. 

๑๒๗ SMARTERWARE CO., LTD. 

๑๒๘ STRATEGIC SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD. 

๑๒๙ TEE NEE MEDIA CO., LTD. 

๑๓๐ THAI APPLIANCE INDUSTRY CO.,LTD. 

๑๓๑ THAI TRADE NET CO., LTD. 

๑๓๒ THAICO ENERGY CO.,LTD. 
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ลําดับ ช่ือผู1เช0าพื้นท่ี 

๑๓๓ THAICO TECHNOLOGY CO.,LTD. 

๑๓๔ THINK BLUE DATA CO., LTD. 

๑๓๕ THINKING2 REVOLUTION CO.,LTD. 

๑๓๖ TTGR 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. 

อ่ืน ๆ-สมาคม 

๑๔๑ ASSOCIATION OF THAI SOFTWARE INDUSTRY 
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ฎ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข1อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

๑) ผลการดําเนินงานด1านการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได1จากความสามารถ 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

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 ๑,๖๘๗.๕๕ 

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

 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร1อยละจากความสามารถต0อค0าใช1จ0ายดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

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 ๐.๔๙ 

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

 
๒) ผลการดําเนินงานด1านการสนองประโยชน+ต0อผู1มีส0วนได1ส0วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู1มีส0วนได1ส0วนเสีย 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

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 มูลค0าผลกระทบต0อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช1ประโยชน+ 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

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 ๓.๓๐ 

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) ผลการดําเนินการด1านปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

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+ความรู1ที่นําไปประยุกต+ใช1ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูที่นําไปประยุกต�ใชใน
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาค
สังคมชุมชน 

รายการ ๑๕ ๒๒๐ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๕๐ ๒๖๐ ๑๓๗ 

วิธีวัดผล การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน พิจารณาจาก การทํางานโดย
บุคลากรของสวทช.เพ่ือนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชผ านกลไก ๕ ประเภท ไดแก  ๑) การอนุญาติใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปjญญา ๒) 
การถ ายทอดเชิงสาธารณประโยชน� ๓) การรับจางวิจัย ๔) การใหคําปรึกษา และ ๕) การฝ�กอบรมที่มีหลักฐานยืนยันว าผูเขาอบรมไดนาํผลงานวิจัย
และองค�ความรูไปใชจริง 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ สัดส0วนทรัพย+สินทางปRญญาต0อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
สัดส วนทรัพย�สินทางปjญญาต อบุคลากรวิจัยของ สวทช.  คําขอ/๑๐๐

คน/ป. 
๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๙.๕๘ 

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

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

 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จํานวน SMEs ที่ได1รับการถ0ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการ ๑๕ ๓๗๐ ๓๘๕ ๔๐๐ ๔๑๕ ๔๓๐ ๙๖๒ 

วิธีวัดผล จํานวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โดยการใหคําปรึกษาเชิงลึก
แก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (Small and Medium Enterprised: SMEs) และวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถดําเนินโครงการไดเสร็จส้ินภายใน
ป.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 จํานวนความร0วมมือและการได1รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด หน0วยวัด 
นํ้าหนัก 
(ร1อยละ) 

ค0าเกณฑ+วัด 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

 
จํานวนความร วมมือและการไดรับทุนในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค 

โครงการ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๓ 

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 
(ร1อยละ) 

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 ฏ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเส่ียง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ฏ. ผลการดําเนินงานตามบันทึกข1อตกลงรายละเอียดผลการปฎิบัติงานด1านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน 
(ตัวชี้วัดที่ ๔) 

๑. ด1านการเงิน 

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 

ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเร่ืองต างๆ ดังน้ี 
(๑) อนุมัติหลักการใหดําเนินการจัดซื้อ “ระบบทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต�ไฟฟ&าชนิดแพ็ค พรอมติดต้ัง” 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบลานบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) พรอมอนุมัติหลักการใหผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติเปLนผูลงนามเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัสดุ 

(๒) อนุมัติการจัดจางผลิตบอร�ดส งเสริมการเรียนรูโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) โดยวิธี
พิเศษ กับบริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด�) จํากัด จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด ในวงเงิน ๘๕,๐๐๐,๘๐๐ บาท (แปดสิบ
หาลานแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม โดยใหบริษัทฯ วางหลักประกันสัญญาในอัตรารอยละ ๕ 
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(๓) อนุมัติการจัดจางผลิตและติดต้ังเครื่องเดนตีสแกนรุ น ๒.๐ (DentiiScan 2.0) จํานวน ๕๐ เครื่อง โดย
วิธีพิเศษ กับบริษัทพิกซาเมด จํากัด ในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) รวม
ภาษีมูลค าเพิ่ม และอนุมัติการจัดจางบริหารจัดการและดําเนินการแพลตฟอร�มดิจิทัลทางทันตกรรม โดยวิธีพิเศษ 
กับบริษัทคัสตอมไมซ�เทคโนโลยี จํากัด ในวงเงิน ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงรอยสามสิบแปดลานบาทถวน) รวม
ภาษีมูลค าเพิ่ม โดยใหทั้งสองบริษัทวางหลักประกันสัญญาในอัตรารอยละ ๕ 

(๔) อนุมั ติให จัดซื้อ “ระบบทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต�ไฟฟ&าชนิดแพ็ค พรอมติดต้ัง” ในวงเงิน 
๖๙,๕๑๗,๙๐๐ บาท (หกสิบเกาลานหาแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม จากบริษัทอีเอส
อี (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดส งมอบพรอมติดต้ัง ภายใน ๒๗๐ วัน 

(๕) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม  
๒๕๖๑) พรอมขอเสนอแนะก อนนําเสนอ กวทช. 

(๖) รับทราบผลการดําเนินการจัดหาบริการระบบเครื่องแม ข ายกลาง สวทช. โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-Bidding) จํานวนเงิน ๗๙,๘๘๑,๙๓๘.๘๙ บาท (เจ็ดสิบเกาลานแปดแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันเกา
รอยสามสิบแปดบาทแปดสิบเกาสตางค�) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม จากบริษัทแทนเจอรีน จํากัด กําหนดเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จไม เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง ระยะเวลาการใหบริการ ๕ ป. (๖๐ งวด) 

(๗) รับทราบผลการดําเนินการจัดหาผูใหบริการระบบเครือข ายคอมพิวเตอร�สําหรับเช่ือมต ออุปกรณ� โดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-Bidding) จํานวนเงิน ๙๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (เกาสิบสามลานสองแสนส่ีหมื่นบาท
ถวน) รวมภาษีมูลค าเพิ่ม จากบริษัทแอ็ดวานซ�อินฟอร�เมช่ันเทคโนโลยี จํากัด กําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไม 
เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง ระยะเวลาการใหบริการ ๕ ป. (๖๐ เดือน) 
 

๒. ด1านการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยให
เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต เดือนกรกฏาคม ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
บูรณาการเขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเส่ียงของ สวทช. ดําเนินการ
ทบทวนรายการความเส่ียงดวยการวิเคราะห�ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต อการบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนกลยุทธ�
ขององค�กรควบคู ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ�ประจําป. รวมท้ังกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงระดับองค�กรใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง
เปLนไปอย างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียงต้ังแต การระบุความเส่ียง (Risk identification), 
วิเคราะห�ความเส่ียง (Risk analysis) ประเมินความเส่ียง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการความ
เส่ียงระดับองค�กร ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังน้ี คณะกรรมการจัดการความ
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เส่ียง สวทช. ซึ่งมีผูอํานวยการ สวทช. เปLนประธาน ไดกําหนดรายการความเส่ียง โดยการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวของประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค�กร (ERM) ป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ� สวทช. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๓) รายงานผลการดําเนินงานของ 
สวทช. ป.งบประมาณ ๒๕๖๐ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังดําเนินการสัมภาษณ�ผูบริหาร
เก่ียวกับผลการดําเนินงานปjจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส 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 ความเส่ียงด1านกลยุทธ+ (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� ความเส่ียงด1านปฏิบัติการ (Operational Risk) ไดแก  REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการได
อย างต อเน่ือง ความเส่ียงทางด1านการเงิน (Financial Risk) ไดแก  REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ ความเส่ียงทางด1านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ไดแก  REC-1 เสียช่ือเสียงจาก
การบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ที่ประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับ ERM ของรายการ
ความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ ระดับสูง (สีสม) ๒ รายการ และระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ 
พบว า รายการความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ มีคะแนนลดลง ๓ รายการ ประกอบดวย RES-6 
องค�กรปรับตัวไม ทันต อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� คะแนนลงจาก ๔๙ เปLน ๒๐ คะแนน RES-4  
การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป&าหมาย ไม สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. คะแนนลงจาก ๔๘ เปLน ๘ คะแนน  
RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม สัมฤทธ์ิผลตามเป&าหมายท่ีกําหนด 
คะแนนลงจาก ๔๐ เปLน ๒๐ คะแนน และมีรายการความเส่ียง ๑ รายการที่คะแนนยังคงเท ากับตนป.ที่ ๔๘ คะแนน 
คือ REF-1 รายรับไม เพียงพอต อการดําเนินงานตามพันธกิจ รายการความเส่ียงระดับสูง (สีส1ม) ๒ รายการ โดย 
RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว าเป&าหมายที่กําหนด คะแนนลงจากไตรมาสที่ ๒ จาก ๔๐ เปLน 
๒๘ คะแนน และ REO-4 ระบบ ICT ไม สามารถใหบริการไดอย างต อเน่ือง คะแนนลดลงจากไตรมาสที่ ๒ จาก ๓ 
เปLน ๒ คะแนน ส วนรายการความเส่ียงระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๑ รายการ คือ REC-1 เสียช่ือเสียงจากการ
บริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ มีคะแนนลงจาก ๒๐ เปLน ๔ คะแนน ดังรูปท่ี ๑๖ 
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รูปที่ ๑๖: แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓. ด1านการควบคุมภายใน 

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 วมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนดจัดประชุมเปLนประจําทุกเดือน ณ ไตรมาส
ที่ ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดการไดรับทราบการดําเนินงานต าง ๆ สรุปได ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม 
Balanced Scorecard (BSC) ประจําไตรมาสที่ ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. 
ประจําไตรมาสท่ี ๒ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ ๒ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบรายงานค าใชจ ายท่ีสามารถบริหารจัดการ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ (งวด ๖ เดือน) รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานสถานะการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001 และ มอก. ๑๘๐๐๑ ประจําป.
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ พรอมขอใหเร งรัดดําเนินการแผน
ควบคุมการวัดผลการปฏิบัติการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ 

การประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัด
ตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการประเมินกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ รับทราบสรุปงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป. 
๒๕๖๑ (NAC2018) รับทราบการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ (สถิติอุบัติการณ� ประจําไตรมาสที่ ๒ 
ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) รับทราบรายงานงบการเงินประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวด ๗ เดือน (ส้ินสุด ณ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 

การประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัด
ตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบผลการสํารวจการรับรูของผูมีส วนเก่ียวของและสาธารณชนต อ สวทช. โดยสวนดุสิต
โพล รับทราบรายงานงบการเงินประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวด ๘ เดือน (ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) และรับทราบรายงานการจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ พรอมเห็นชอบใหป�ด CAR อย างสมบูรณ�
ตามที่เสนอ 
 

๔. ด1านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบใหแต งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการดํารงตําแหน ง ๒ ป. มีผลต้ังแต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
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 ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑) โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
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ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๑ และไดสอบถามขอเท็จจริงในประเด็นต าง ๆ กับฝ�ายบริหาร สวทช. และสํานัก
ตรวจสอบภายใน โดยใหความเห็นชอบในประเด็นท่ีตองรายงาน ดังน้ี 

(๑) รายงานผลการตรวจสอบด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานกลาง ฝ�ายบริการคอมพิวเตอร+และ
เครือข0าย (CCD) และฝ�ายข1อมูลสารสนเทศ (ISSI) คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานกลาง ฝ�ายบริการคอมพิวเตอร�และเครือข าย (CCD) และฝ�ายขอมูล
สารสนเทศ (ISSI) ใหขอเสนอแนะว าประเด็นท่ีตรวจพบเปLนประโยชน�ต อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการต อถือเปLนส่ิงที่ทําใหการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

(๒) รายงานการสอบทานงบการเงิน สวทช. ส้ินสุดไตรมาสที่ ๒ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พบว าไดจัดทําอย างถูกตองที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป มีการเป�ดเผยขอมูลอย างเพียงพอ
และครบถวน รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบรายงาน
การสอบทานงบการเงินดังกล าว และใหขอเสนอแนะในเรื่องคู สัญญาเพื่อป&องกันหรือลดทอนความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

(๓) รายงานผลความก1าวหน1าการตรวจสอบด1านวิจัยและพัฒนา (หน0วยวิจัยกลาง) ไบโอเทค 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาการตรวจสอบดานวิจัยและพัฒนา 
(หน วยวิจัยกลาง) ไบโอเทค โดยใหขอเสนอแนะในเร่ืองการวางแผนการทํางาน โดยพิจารณาเลือกประเด็นที่สําคัญ 
ๆ พรอมกําหนดเป&าหมายในประเด็นที่ไดเลือกใหชัดเจน และหาขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริงมาสนับสนุนอย าง
เพียงพอ และนํามาสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อนําไปสู การพัฒนาของหน วยงานรับตรวจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
รวมทั้งหากพบว ามีประเด็นท่ีสําคัญ ที่ตองปรับปรุงแกไข ใหแจงผูที่รับผิดชอบโดยทันที ไม ตองรอใหเสร็จส้ิน
ระยะเวลาในการตรวจสอบในภาพรวมตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ 

 

๕. ด1านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานของการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สวทช. ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สวทช. โดยมีการประชุมเปLนประจําทุก ๒ เดือน ซึ่งใน 
ไตรมาสท่ี ๓ ป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุม ๒ ครั้ง ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะต อร าง
นโยบายและแนวปฏิบิติดานการบริหารจัดการช่ือโดเมน และการปรับปรุงระเบียบ สวทช. ว าดวยแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งอนุมัติเกณฑ�มาตรฐานงบประมาณการจัดจาง
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พนักงาน IT Outsource ประจําป. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ นอกจากน้ี ยังรับทราบรายงานภาพรวมการจัดการช องโหว 
เว็บไซต� ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๑ รายงานการเขาอบรมหลักสูตร “การป&องกันการโจมตีทางไซเบอร�” ที่จัดโดย
องค�การความร วมมือระหว างประเทศของญ่ีปุ�น (JICA) รวมถึงร างกรอบการกํากับดูแลขอมูล (data governance 
framework) ร างขอบังคับสภาวิศวกรว าดวยการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ
ร างแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ป. และระยะ ๒๐ ป. 

การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ไดอนุมัติโครงการปรับปรุง
ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร� (ระยะที่ ๓) และโครงการพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส�ผ าน 
API  รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนบริหารจัดการความต อเน่ืองทางธุรกิจดานไอซีทีของ สวทช. และ
กําหนดการทดสอบแผนประจําป. ๒๕๖๑ รวมถึงแผนสารสนเทศและดิจิทัล สวทช. ป. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  นอกจากน้ี 
ยังรับทราบแนวทางการจัดจางที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการคลาวด�ของ สวทช. เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 27017:2015  รายงานภาพรวมการจัดการช องโหว เว็บไซต� ณ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานดาน ICT ไตรมาส ๒/๒๕๖๑ 

 

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 ซึ่งในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ มีการประชุมวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี 

การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดาน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร ไตรมาสท่ี ๓ ป. ๒๕๖๑ และเห็นชอบสาเหตุและแนวทางแกไขการดําเนินการ
แผนงานกิจกรรมย อยจํานวน ๑ แผนเก่ียวกับกิจกรรมการจัดทําแผนส งเสริมความผูกพันบุคลากร โดยเร ง
กระบวนการจัดทํา result to action plan ของศูนย�และสายงานต าง ๆ ใน สวทช. ใหแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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ส0วนท่ี ๒ รายงานทางการเงนิ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 

  มิถุนายน ๒๕๖๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
สินทรัพย+    

สินทรัพย+หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท าเงนิสด  ๔,๘๑๒.๑๐ ๕,๑๐๕.๑๕ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๒๘๕.๘๐ ๒๘๕.๘๐ 
   ลูกหนี้การคา  ๖๕.๗๓ ๖๘.๓๘ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดินคางรับ  ๑.๕๖ ๑.๕๖ 
   เงินทดลองจ าย  ๑๖.๕๑ ๑๗.๖๖ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๕๙.๒๕ ๑๕๐.๒๑ 

   รวมสินทรัพย+หมุนเวียน  ๕,๓๔๐.๙๕ ๕,๖๒๘.๗๗ 

    
สินทรัพย+ไม0หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๔๕๕.๒๙ ๔๘๐.๗๙ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๓๑๑.๕๗ ๓๑๘.๐๕ 
   เงินมัดจําและเงินค้าํประกัน  ๘.๖๙ ๑๐.๒๗ 
   อสังหารมิทรัพย�เพ่ือการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๙๗๐.๗๖ ๑,๙๘๓.๙๕ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� (สุทธิ)  ๓,๒๖๑.๑๗ ๓,๑๘๘.๗๖ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช าการเงิน (สุทธิ)  ๑๐๒.๐๐ ๙๑.๙๑ 
   สินทรัพย�ไม มีตัวตน (สุทธิ)  ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๖ 
   สินทรัพย�ไม หมุนเวียนอ่ืน  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 

   รวมสินทรัพย+ไม0หมุนเวียน  ๖,๒๑๐.๒๐ ๖,๑๖๙.๕๐ 

รวมสินทรัพย+  ๑๑,๕๕๑.๑๕ ๑๑,๗๙๘.๒๗ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 
  มิถุนายน ๒๕๖๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เจาหน้ีการคา  ๑๕๓.๓๓ ๙๐.๑๒ 
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๑.๕๖ ๑.๕๖ 
   ค าใชจ ายคางจ าย  ๖๔.๙๐ ๖๒.๘๘ 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ๑,๖๒๖.๑๘ ๑,๖๐๗.๑๔ 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๑,๘๔๕.๙๖ ๑,๗๖๑.๗๑ 

    
หน้ีสินไม0หมุนเวียน    
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๒๒.๐๗ ๗๒๒.๐๖ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช าการเงิน  ๑๐๒.๐๐ ๙๑.๙๑ 
   หน้ีสินไม หมุนเวียนอ่ืน  ๖๖.๔๕ ๖๑.๘๔ 
   รวมหน้ีสินไม0หมุนเวียน  ๘๙๐.๕๒ ๘๗๕.๘๑ 

รวมหน้ีสิน  ๒,๗๓๖.๔๘ ๒,๖๓๗.๕๒ 

    
ส0วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว าค าใชจ ายสะสมตนงวด  ๖,๙๒๒.๕๓ ๖,๙๒๒.๕๓ 
   บวก รายไดสูง (ต่ํา) กว าค าใชจ ายในงวดนี ้  ๘๗๔.๕๙ ๑,๑๙๕.๑๗ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว าค าใชจ ายสะสมปลายงวด  ๗,๗๙๗.๑๒ ๘,๑๑๗.๗๐ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียงัไม เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๑๓๗.๗๐ ๑๖๓.๒๐ 

รวมส0วนของกองทุน  ๘,๘๑๔.๖๗ ๙,๑๖๐.๗๕ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๑๑,๕๕๑.๑๕ ๑๑,๗๙๘.๒๗ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบรายได1ค0าใช1จ0าย 

สําหรับงวด ๙ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   หน วย : ลานบาท 
  มิถุนายน ๒๕๖๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
รายได1    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๓,๒๙๖.๙๕ ๓,๒๔๗.๙๙ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๑,๒๐๐.๔๐ ๑,๑๒๕.๘๐ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา  ๔๘๗.๑๕ ๔๒๘.๙๑ 
   รายไดอ่ืนๆ  ๕๖.๔๙ ๔๖.๑๒ 

   รวมรายได1  ๕,๐๔๐.๙๙ ๔,๘๔๘.๘๒ 

    
ค0าใช1จ0าย    
   ค าใชจ ายดานบุคลากร  ๑,๕๙๑.๕๖ ๑,๔๑๗.๔๒ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน  ๑,๘๘๗.๗๒ ๑,๖๔๐.๓๗ 
   ค าเส่ือมราคา  ๖๘๗.๑๑ ๕๙๕.๘๗ 

   รวมค0าใช1จ0าย  ๔,๑๖๖.๔๐ ๓,๖๕๓.๖๕ 
รายได1สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช1จ0าย  ๘๗๔.๕๙ ๑,๑๙๕.๑๗ 
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๒ รายงานทางการเงินจําแนกตามศูนย+ 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
งบรายได1ค0าใช1จ0าย 

สําหรับงวด ๙ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       หน วย : ลานบาท 
 สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 
รายได1        
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓,๒๙๖.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๒๙๖.๙๕ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน ๙๖๒.๔๒ ๒๕.๙๘ ๓๘.๐๐ ๓๐.๑๗ ๑๓๑.๐๑ ๑๒.๘๒ ๑,๒๐๐.๔๐ 
   รายไดค าบริการและขายสินคา ๖๗.๒๐ ๗๐.๗๖ ๖๘.๗๙ ๗๔.๗๘ ๑๘๔.๘๑ ๒๐.๘๑ ๔๘๗.๑๕ 
   รายไดอ่ืน ๆ ๓๓.๕๕ (๑.๑๘) ๙.๓๕ ๒.๕๖ ๑๕.๕๐ (๓.๒๘) ๕๖.๔๙ 

   รวมรายได1 ๔,๓๖๐.๑๑ ๙๕.๕๖ ๑๑๖.๑๕ ๑๐๗.๕๑ ๓๓๑.๓๑ ๓๐.๓๕ ๕,๐๔๐.๙๙ 

        
ค0าใช1จ0าย        
   ค าใชจ ายดานบุคลากร ๓๓๘.๗๙ ๓๔๘.๑๒ ๒๙๔.๐๘ ๓๘๐.๑๖ ๑๑๓.๕๙ ๑๑๖.๘๒ ๑,๕๙๑.๕๖ 
   ค าใชจ ายดําเนินงาน ๖๗๘.๘๘ ๒๖๑.๔๓ ๑๓๙.๕๙ ๒๒๐.๖๖ ๔๙๑.๑๔ ๙๖.๐๓ ๑,๘๘๗.๗๒ 
   ค าเส่ือมราคา ๓๘๐.๖๗ ๗๖.๘๓ ๖๐.๘๓ ๗๓.๖๕ ๒๖.๗๙ ๖๘.๓๕ ๖๘๗.๑๑ 

   รวมค0าใช1จ0าย ๑,๓๙๘.๓๔ ๖๘๖.๓๘ ๔๙๔.๔๙ ๖๗๔.๔๗ ๖๓๑.๕๒ ๒๘๑.๒๐ ๔,๑๖๖.๔๐ 

รายได1สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช1จ0ายก0อนรายได1
และค0าใช1จ0ายระหว0างกัน ๒,๙๖๑.๗๘ (๕๙๐.๘๒) (๓๗๘.๓๔) (๕๖๖.๙๗) (๓๐๐.๒๑) (๒๕๐.๘๕) ๘๗๔.๕๙ 

        
รายได1และค0าใช1จ0ายระหว0างกัน        
   รายไดระหว างกัน ๓๖.๗๕ ๗.๘๖ ๖๒.๘๙ ๒๐.๗๔ ๑๒๕.๔๔ ๐.๘๖ ๒๕๔.๕๓ 
   ค าใชจ ายระหว างกัน ๔๐.๓๔ ๒๗.๓๓ ๗๐.๗๖ ๓๙.๒๙ ๓๑.๔๘ ๔๕.๓๔ ๒๕๔.๕๓ 
   รวมรายได1และค0าใช1จ0ายระหว0างกัน (๓.๕๙) (๑๙.๔๗) (๗.๘๘) (๑๘.๕๔) ๙๓.๙๖ (๔๔.๔๗) ๐.๐๐ 

รายได1สูง(ตํ่า)กว0าค0าใช1จ0ายสุทธิ ๒,๙๕๘.๑๙ (๖๑๐.๓๐) (๓๘๖.๒๒) (๕๘๕.๕๑) (๒๐๖.๒๕) (๒๙๕.๓๒) ๘๗๔.๕๙ 
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๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห0งชาติ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวด ๙ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(หน0วย : ล1านบาท ยกเว1นตามที่ได1ระบุไว1) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ข1อมูลเพ่ิมเติม 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสด ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๔,๘๑๒.๑๐ ลานบาท 

เงินสด ๑.๒๑  
เงินฝากออมทรัพย� ๑,๒๙๔.๖๓  
เงินฝากประจํา ๑ เดือน ๓๐๑.๙๑ 
เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๓,๒๑๔.๓๕ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท0าเงินสด ๔,๘๑๒.๑๐  

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๘๕.๘๐ ลานบาท 

เงินฝากประจํา ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบ้ีย ๒.๙๐% ต อป. ๒๘๕.๘๐  
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  ๒๘๕.๘๐  

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

๑.๓ ลูกหน้ีการค1า ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๖๕.๗๓ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค0าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค0าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค1า 
(สุทธิ) 

ลูกหน้ีการคา – ต างประเทศ ๑๑ ๑.๙๐   ๐.๐๐  ๑.๙๐ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานภาครัฐ 
๓๐ ๑๖.๒๐   ๐.๐๐ ๑๖.๒๐ 

๑ ๒.๐๔ ๗๕ ๑ (๑.๕๓) ๐.๕๑ 

ลูกหน้ีการคา - ในประเทศ หน วยงานเอกชน 
๓๒๘ ๔๖.๐๘   ๐.๐๐  ๔๖.๐๘ 

๓ ๐.๗๐ ๕๐ ๓ (๐.๓๕) ๐.๓๕ 
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รายการ 
จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

%ค0าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินค0าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการค1า 
(สุทธิ) 

๔ ๐.๓๙ ๗๕ ๔ (๐.๓๐) ๐.๐๙ 

๒ ๖.๒๙ ๑๐๐ ๒ (๖.๒๙) ๐.๐๐ 

รวมลูกหน้ีการค1า ๓๗๙ ๗๓.๖๐   (๘.๔๗) ๖๕.๑๓ 

ลูกหน้ีอยู ระหว างดําเนินคด ี

๑ ๐.๔๓    ๐.๔๓  

๑ ๐.๒๔ ๕๐ ๑ (๐.๑๒) ๐.๑๒  

๑ ๐.๒๗ ๗๕ ๑ (๐.๒๑) ๐.๐๖  

๑๐ ๑๐.๓๓  ๑๐๐ ๑๐ (๑๐.๓๓) ๐.๐๐  

รวมลูกหน้ีอยู0ระหว0างดําเนินคดี ๑๓ ๑๑.๒๗    (๑๐.๖๖) ๐.๖๑  

รวม ๓๙๒ ๘๔.๘๗   (๑๙.๑๓) ๖๕.๗๔ 

ลูกหน้ีการคา ประกอบดวย ลูกหน้ีผูเช าพื้นท่ี สวทช. และลูกหน้ีผูใชบริการของ สวทช. เช น จากการใชบริการที่
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห�ทดสอบ เปLนตน 
 
๑.๔ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ0นดินค1างรับ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.
งบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑.๕๖ ลานบาท เปLนค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานเมือง
นวัตกรรมอาหารฯ ศจ. จํานวน ๑.๕๖ ลานบาท 
 
๑.๕ เงินยืมทดรองจ0าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖.๕๑ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

เงินยืมทดรองจ0าย (พนักงานปฏิบัติงาน)        

ยังไม ครบกําหนดสะสาง ๔.๖๑ ๓.๑๐ ๐.๙๒  ๓.๐๘ ๐.๕๘  ๐.๖๑ ๑๒.๙๐ 

เกินกําหนดสะสาง        

         เกินกําหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๐๒  ๐.๐๓ ๐.๑๓  ๐.๑๘ ๐.๓๖ 

         เกินกําหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน      ๐.๑๒ ๐.๑๒ 

         เกินกําหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน        

         เกินกําหนดสะสางมากกว า ๖๐ วัน        

รวมเงินยืมทดรองจ0าย ๔.๖๓ ๓.๑๐ ๐.๙๕ ๓.๒๑ ๐.๕๘ ๐.๙๑ ๑๓.๓๘ 

เงินยมืทดรองจ าย – รอเคลียร� ๑.๔๓ ๐.๔๓ ๐.๑๐ ๐.๙๗ ๐.๑๘ ๐.๐๒ ๓.๑๓ 

รวมเงินยืมทดรองจ0ายสุทธิ ๖.๐๖ ๓.๕๓ ๑.๐๕ ๔.๑๘ ๐.๗๖ ๐.๙๓ ๑๖.๕๑ 
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๑.๖ สินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๙.๒๕ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. วัสดุคงเหลือ ๕.๒๐ ๐.๒๔ ๐.๒๑ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๗๘ 

  ๑.๑ วัสดุสํานักงาน ๐.๔๒ ๐.๑๔ ๐.๑๑ ๐.๑๒   ๐.๗๙ 

  ๑.๒ วัสดุงานบานและงานครัว  ๐.๐๕     ๐.๐๕ 

  ๑.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา ๔.๕๗      ๔.๕๗ 

  ๑.๔ วัสดุคอมพิวเตอร�  ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๐๑   ๐.๑๖ 

  ๑.๕ วัสดุคงเหลือ ๐.๒๑      ๐.๒๑ 

๒. ค0าใช1จ0ายล0วงหน1า ๑๕.๓๓ ๐.๔๕ ๒.๔๒ ๒๔.๔๙ ๐.๒๗ ๑.๖๖ ๔๔.๖๒ 

  ๒.๑ ค าเช าจ ายล วงหนา ๐.๑๑ ๐.๐๕ ๐.๐๔ ๐.๒๕ ๐.๑๕ ๐.๐๑ ๐.๖๑ 

  ๒.๒ ค าประกันภัยจ ายล วงหนา  ๐.๐๑     ๐.๐๑ 

  ๒.๓ ค าสมาชิก/หนังสือและวารสารจ ายล วงหนา ๐.๐๖ ๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๑๑ ๐.๑๒ ๐.๐๑ ๐.๓๓ 

  ๒.๔ ค าลิขสิทธ์ิจ ายล วงหนา ๑.๕๖ ๐.๐๑ ๑.๑๒ ๑.๓๔  ๐.๐๔ ๔.๐๗ 

  ๒.๕ ค าใชจ ายจ ายล วงหนาอ่ืน ๆ ๑๓.๖๐ ๐.๓๗ ๑.๒๔ ๒๒.๗๙  ๑.๖๐ ๓๙.๖๐ 

๓. ภาษีมูลค0าเพิ่ม ๑๑.๒๐ ๑.๔๘ (๐.๐๙) ๒.๓๒ ๑.๒๖ ๐.๙๐ ๑๗.๐๗ 

  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพิ่ม* ๑๐.๔๓ ๑.๐๖ (๐.๓๙) ๑.๖๘ ๐.๘๓ ๐.๘๑ ๑๔.๔๒ 

  ๓.๒ พักภาษีซื้อ ๐.๗๗ ๐.๔๒ ๐.๓๐ ๐.๖๔ ๐.๔๓ ๐.๐๙ ๒.๖๕ 

๔. สินทรพัย+หมุนเวียนอ่ืน ๙๑.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๙๑.๗๘ 

  ๔.๑ ลูกหนี้อ่ืน ๆ* ๙๑.๔๖    ๐.๑๖  ๙๑.๖๒ 

  ๔.๒ ลูกหนี้หน วยบริการ* ๐.๐๖    ๐.๑๐  ๐.๑๖ 

รวมสินทรัพย+หมุนเวียนอ่ืน ๑๒๓.๒๕ ๒.๑๗ ๒.๕๔ ๒๖.๙๔ ๑.๗๙ ๒.๕๖ ๑๕๙.๒๕ 

 
หมายเหตุ :  * สินทรัพย+หมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม 

:  ๓.๑ ภาษีมูลค าเพ่ิม จํานวน ๑๔.๔๒ ลานบาท รอขอคืนภาษีมูลค าเพิ่มจากสรรพากร 
:  ๔.๑ ลูกหน้ีอ่ืน ๆ จํานวน ๙๑.๖๒ ลานบาท ลูกหนี้กรมสรรพากร รอขอคืนภาษีมูลค าเพิ่ม จํานวน ๙๑.๔๖ 

ลานบาท 
:  ๔.๒ ลูกหน้ีหน วยบริการ (DECC และ CTEC) จํานวน ๐.๑๖ ลานบาท 
 สก. จํานวน ๐.๐๖ ลานบบาท ประกอบดวย 
       - นําส ง ภาษีซ้ือประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๖ ลานบาท 
 ศจ. จํานวน ๐.๑๐ ลานบาท ประกอบดวย 
       - ค าไฟฟ&าฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๓ ลานบาท 
       - ค าเช า ค าบริการพื้นท่ี เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๐.๐๗ ลานบาท 
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๑.๗ เงินร0วมทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุนบริษัทร วมทุน หมายถึง เงินลงทุน
ของ สวทช. ในบริษัทร วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๕๘.๘๖ ลานบาท เงิน
ลงทุนเผ่ือขาย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๐๗.๗๐ ลานบาท และเงินลงทุนของ สวทช. ในหน วย
บริการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๘๘.๗๓ ลานบาท รวมเปLน ๔๕๕.๒๙ ลานบาท มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

๑.๗.๑ เงินลงทุนในบริษัทร0วมทุน 

ลําดับ ช่ือ 
ป�ที่เริม่
ลงทุน 

ถือหุ1น 
ร1อยละ 

ชําระค0าหุ1น 
ร1อยละ 

เงินลงทุน 
หัก ค0าเผ่ือ
ด1อยค0า 

เงินลงทุน
สุทธิ 

(ราคาทุน)  

๑ บริษัทเทรดสยาม จํากัด  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐  ๖.๕๐ 

๒ บริษัทเอทีเซรามิกส� จํากัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐.๐๐ 

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

บริษัทไมโครอินโนเวต จํากัด (ช่ือใหม ) 

๔ บริษัทเลิร�นเทค จํากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐  ๑.๖๐ 

๕ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๑.๗๖ ๑.๗๖  ๑.๗๖ 

  รวม    ๑๒๐.๑๑ (๖๑.๒๕) ๕๘.๘๖ 

 
หมายเหตุ: บริษัทเอทีเซรามิกส+ จํากัด เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีแห งชาติ (กวทช.) มีการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติใหเพิ่มการลงทุนใน
บริษัทเปLน จํานวน ๑๔.๗๐ ลานบาท ทําให สวทช. มีสัดส วนการลงทุนในบริษัท รอยละ ๔๙ 
ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ลานบาท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ไดมีการเรียกชําระ 
ค าหุนเพิ่มทุนส วนที่เหลืออีกหุนละ ๔๐ บาท จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ หุน เปLนเงิน ๕.๘๘ ลานบาท 
ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม รับขอเสนอ
ของผูสนใจลงทุนซื้อหุน บริษัทเอทีเซรามิกส� จํากัด ในส วนท่ี สวทช. ถือหุน และเห็นชอบใหเลิก
บริษัท เพื่อดําเนินการเขาสู กระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการในส วนท่ีเก่ียวของใหเสร็จเปLน
ท่ีเรียบรอย เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึงไดบันทึก
การดอยค าเงินลงทุนหมดทั้งจํานวน ๖๑.๒๕ ลานบาท เมื่อผูชําระบัญชีไดพิจารณาแลวปรากฏ
ว าเงินลงทุนหรือเงินค าหุนของบริษัทไดใชเสร็จหมดแลว สินทรัพย�ไม พอกับหน้ีสิน จึงไดรอง
ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษ�ทรัพย� และพิพากษาใหบริษัทฯ ลมละลาย โดยศาลไดมีคําส่ังพิทักษ�
ทรัพย�ลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปjจจุบันอยู ระหว างการดําเนินการของ
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เจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยมีการประชุมเจาหน้ีครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ และ
ปjจจุบันอยู ระหว างการดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษ�ทรัพย� โดยอยู ระหว างทําความเห็นคํา
ขอรับชําระหน้ีเสนอต อศาลเพื่อพิจารณาแบ งชําระหน้ีต อไป 
บริษัท หลักทรัพย+จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

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

กิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑” จํานวน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท 

จากวงเงินกองทรัสต�เพื่อกิจการเงินร วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน ๑ 

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

จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑,๐๐๐.๐๐ ลานบาท สวทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท 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 

โดยเรียกชําระตามสัดส วนเงินลงทุนของผูลงทุนแต ละราย ซึ่ง สวทช. ถูกเรียกชําระ จํานวน 

๑.๗๖ ลานบาท และในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดชําระเงินเปLนท่ีเรียบรอยแลว 

 
๑.๗.๒ เงินลงทุนเผ่ือขาย: บริษัทอินเตอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือหุน จํานวน 

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

 
๔๒.๕๐  

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

      กําไรท่ียังไม เกิดข้ึนของเงินลงทุน ๑๓๗.๗๐  ๒๖๕.๒๐  
      มูลค าราคายุติธรรมหุนละ ๓.๖๒ บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

๓๐๗.๗๐ 

บริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี  

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

๑๒๗.๕๐ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สวทช. ไดวัดมูลค าเงินลงทุนเผ่ือขาย พบว าเงินลงทุนตราสารทุน 

มีมูลค าจํานวน ๓๐๗.๗๐ ลานบาท กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย สําหรับป. ๒๕๖๑ 

จํานวน ๑๓๗.๗๐ ลานบาท  



๑๕๔ | ส ว ท ช .  

๑.๗.๓ เงินลงทุนในหน0วยบริการ: 
ศูนย+บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบการส้ินสุดอายุโครงการพิเศษที่ใชทุนประเดิมของศูนย�บริการออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และเปล่ียนสถานะเปLนหน วยบริการของ สวทช. ต้ังแต วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปLนตนไป โดยไดรับอนุมั ติจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกขอความท่ี  
วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๒๘๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการ
ของ สวทช. ตามบันทึกขอความที่ วท.๕๔๐๕.๕๗.๐๑/๔๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

ศูนย+ทดสอบผลิตภัณฑ+ เคร่ืองใช1 ในบ1านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center: CTEC) ตามที่หองปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (Ceremic 
Testing Laboratory: CTL) ไดรับอนุมัติจาก ผพว. เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหจัดต้ังเปLนหน วยบริการของ สวทช. 
นับต้ังแต วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติเปล่ียนช่ือเปLน “ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและ 
เซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center  CTEC)” พรอมแต งต้ัง
ผูอํานวยการหน วย CTEC บันทึกขอความที่ วท ๕๔๐๑.๐๕๐๑.๐๓๐๑/๒๕๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เรื่องแจงผลอนุมัติจัดต้ังหองปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ�เซรามิก (CTEC) เปLนหน วยบริการ โดยมีผลนับต้ังแต วันท่ี  
๑ มกราคม ๒๕๖๑ และไดรับอนุมัติจัดสรรทุนดําเนินการหน วยบริการของ สวทช. 
 

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

 
๑.๘ ลูกหน้ีกิจกรรมตามความต1องการของบริษัท ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๑๑.๕๗ 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 าง ๆ ในการทําโครงการ
เหล าน้ันเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากข้ึน โดยวงเงิน ใหกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท  
ต อโครงการและไม เกินรอยละ ๗๕ ของค าลงทุนท้ังโครงการ ระยะเวลาผ อนชําระไม เกิน ๗ ป. (อาจมี
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ระยะเวลาปลอดเงินตนไม เกิน ๒ ป.) ข้ึนอยู กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินท่ีเขาร วมใหการสนับสนุนแก 
โครงการน้ันๆ ทั้งน้ี สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผูขอกู 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�ในรูปดอกเบี้ยจากการน้ีแต อย างใด และสถาบันการเงินท่ี
เขาร วมโครงการจะเปLนผูคํ้าประกันการจ ายเงินตนคืนแก  สวทช. เงินตนที่ สวทช. ไดรับคืนจะสามารถนําไปใช
ในการใหกูเพิ่มเติมภายใตโครงการน้ีได 

 
สถาบันการเงินที่เข1าร0วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 

หน0วย: ล1านบาท 
๑ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) ๑๔๓.๙๖ 

๒ ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) ๑๕.๐๖ 

๓ ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๑.๗๘ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ๕๗.๒๒ 

๕ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๘.๘๐ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ๔๖.๖๕ 

๗ ธนาคารเพื่อการส งออกและนําเขาแห งประเทศไทย ๓๘.๑๐ 
 

รวม ๓๑๑.๕๗ 
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๑.๙ เงินมัดจําและเงินคํ้าประกัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๘.๖๙ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๗.๐๘ ๐.๐๔ ๐.๕๖ ๐.๔๗ ๐.๐๑ ๐.๐๖ ๘.๒๒ 

๒. เงินมัดจาํค าเช าอาคาร    ๐.๓๓   ๐.๓๓ 

๓. เงินมัดจาํอ่ืน ๆ ๐.๐๖ ๐.๐๓ ๐.๐๓ ๐.๐๒   ๐.๑๔ 

    รวม ๗.๑๔ ๐.๐๗ ๐.๕๙ ๐.๘๒ ๐.๐๑ ๐.๐๖ ๘.๖๙ 

 
๑.๑๐ อสังหาริมทรัพย+เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๙๗๐.๗๖ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ เม.ย. ๖๑ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๐ ม.ิย. ๖๑ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๙๗๔.๗๙ (๑,๐๗๔.๑๑) ๑,๙๐๐.๖๘ 

ส วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๑๕๘.๘๒  (๑.๒๕) ๑๕๗.๕๗ (๘๗.๔๙) ๗๐.๐๘ 

รวม ๓,๑๓๓.๖๑ ๐.๐๐ (๑.๒๕) ๓,๑๓๒.๓๖ (๑,๑๖๑.๖๐) ๑,๙๗๐.๗๖ 

 

๑.๑๑ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ+ สินทรัพย+ตามสัญญาเช0าการเงิน และสินทรัพย+ไม0มีตัวตน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑ จํานวน ๓,๔๖๓.๑๗ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ เม.ย. ๖๑ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ+ ๑๑,๖๑๒.๖๙ ๖๒๓.๕๑ (๕๓๖.๒๔) ๑๑,๖๙๙.๙๖ (๘,๔๓๘.๗๙) ๓,๒๖๑.๑๗ 

   ที่ดิน ๖.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖.๔๐ ๐.๐๐ ๖.๔๐ 

   อาคารและส่ิงปลูกสร1าง ๔,๒๘๗.๘๓ ๓๔๒.๑๒ (๕.๘๔) ๔,๖๒๔.๑๑ (๒,๙๒๕.๙๓) ๑,๖๙๘.๑๘ 

   - อาคาร ๓,๐๑๓.๐๒ ๓๓๙.๗๒ (๐.๐๐) ๓,๓๕๒.๗๔ (๒,๑๑๐.๑๘) ๑,๒๔๒.๕๖ 

   - อาคารช่ัวคราว  ๖.๕๙ ๐.๐๐ (๐.๑๓) ๖.๔๖ (๕.๐๒) ๑.๔๔ 

   - ส่ิงปลูกสราง  ๕๔๘.๓๑ ๐.๕๘ (๐.๐๐) ๕๔๘.๘๙ (๒๕๖.๕๒) ๒๙๒.๓๗ 

   - ส วนปรับปรุงอาคาร ๗๑๙.๙๑ ๑.๘๒ (๕.๗๑) ๗๑๖.๐๒ (๕๕๔.๒๑) ๑๖๑.๘๑ 

   ครุภัณฑ+ ๖,๗๐๕.๗๔ ๑๙๙.๐๙ (๑๐๗.๔๒) ๖,๗๙๗.๔๑ (๕,๓๙๙.๒๔) ๑,๓๙๘.๑๗ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�สํานักงาน ๒๗๓.๔๖ ๑๓.๕๓ (๖.๑๙) ๒๘๐.๘๐ (๒๓๘.๒๙) ๔๒.๕๑ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�วิทยาศาสตร� ๔,๔๐๕.๓๐ ๑๐๓.๖๑ (๖๗.๐๐) ๔,๔๔๑.๙๑ (๓,๓๙๘.๕๒) ๑,๐๔๓.๓๙ 

   - ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร  ๘๔.๘๘ ๒.๑๑ (๔.๑๑) ๘๒.๘๘ (๖๒.๓๔) ๒๐.๕๔ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�ไฟฟ&าและวิทยุ ๑,๑๑๑.๖๕ ๖๓.๑๒ (๘.๗๒) ๑,๑๖๖.๐๕ (๙๕๓.๑๗) ๒๑๒.๘๘ 
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รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค0าเส่ือมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๑ เม.ย. ๖๑ ระหว0างงวด ระหว0างงวด ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ๓๐ ม.ิย. ๖๑ 

   - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ๗๑๑.๖๗ ๙.๓๗ (๒๐.๖๔) ๗๐๐.๔๐ (๖๔๖.๙๒) ๕๓.๔๘ 

   - ครุภัณฑ�งานบานงานครัว ๗๖.๘๗ ๔.๘๑ (๐.๖๘) ๘๑.๐๐ (๖๓.๕๑) ๑๗.๔๙ 

   - ครุภัณฑ�อุปกรณ�การแพทย� ๔๑.๕๙ ๒.๕๔ (๐.๐๘) ๔๔.๐๕ (๓๖.๑๘) ๗.๘๗ 

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

   ยานพาหนะ ๑๒๑.๙๐ ๑.๕๘ (๒.๔๓) ๑๒๑.๐๕ (๑๑๓.๖๒) ๗.๔๓ 

   สินทรัพย+ระหว0างก0อสร1าง ๔๑๗.๑๒ ๒๗.๙๓ (๓๘๖.๔๖) ๕๘.๕๙ ๐.๐๐ ๕๘.๕๙ 

   สินทรัพย+ระหว0างทาง ๗๓.๗๐ ๕๒.๗๙ (๓๔.๐๙) ๙๒.๔๐ ๐.๐๐ ๙๒.๔๐ 

สินทรัพย+ตามสัญญาเช0าการเงิน ๑๔๗.๔๔ ๓๔.๑๔ (๖.๕๖) ๑๗๕.๐๒ (๗๓.๐๒) ๑๐๒.๐๐ 

   - อุปกรณ�ตามสัญญาเช าการเงนิ ๑๓๐.๐๕ ๓๑.๐๑ (๔.๙๙) ๑๕๖.๐๗ (๖๐.๘๔) ๙๕.๒๓ 

   - ยานพาหนะตามสัญญาเช าการเงิน ๑๗.๓๙ ๓.๑๓ (๑.๕๗) ๑๘.๙๕ (๑๒.๑๘) ๖.๗๗ 

สินทรัพย+ไม0มีตัวตน ๓๗๓.๕๘ ๑๕.๑๑ (๐.๐๙) ๓๘๘.๖๐ (๒๘๘.๖๐) ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๒,๑๓๓.๗๑ ๖๗๒.๗๖ (๕๔๒.๘๙) ๑๒,๒๖๓.๕๘ (๘,๘๐๐.๔๑) ๓,๔๖๓.๑๗ 

 

๑.๑๒ เงินอุดหนุนกันไว1เบิก ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป. ประจําป.งบประมาณ ๒๕๖๑ 

คงเหลือจํานวน ๑.๕๖ ลาน ค าปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารฯ ศจ. 

 

๑.๑๓ ค0าใช1จ0ายค1างจ0าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑,๖๙๑.๐๘ ลานบาท  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

ค0าใช1จ0ายค1างจ0าย ๒๐.๐๑ ๖.๔๑ ๓.๐๐ ๕.๖๙ ๒๗.๙๗ ๑.๘๒ ๖๔.๙๐ 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๑,๕๖๘.๕๘ ๑.๔๙ ๒๒.๐๙ ๓.๔๖ ๒๙.๘๘ ๐.๖๘ ๑,๖๒๖.๑๘ 

๑. เจ1าหน้ีอ่ืน ๑๘.๐๘ ๑.๐๒ ๐.๔๑ ๑.๑๔ ๔.๙๑ ๐.๓๖ ๒๕.๙๒ 

    ๑.๑  เจาหนี้อ่ืน ๘.๐๓ ๐.๖๘ ๐.๒๑ ๐.๓๐ ๔.๕๗ ๐.๒๐ ๑๓.๙๙ 

    ๑.๒  เงินรอรับรู ๑๐.๐๕ ๐.๓๔ ๐.๑๙ ๐.๘๓ ๐.๓๕ ๐.๑๖ ๑๑.๙๒ 

๒. รายได1รับล0วงหน1า ๑,๕๐๓.๕๙ ๐.๐๙  (๐.๔๖) ๑.๘๓ ๒๓.๓๑ (๐.๓๑) ๑,๕๒๘.๐๖ 

๓. พกัภาษีขาย ๐.๕๗ ๐.๓๘ ๐.๕๘ ๐.๔๙ ๑.๖๖ ๐.๒๔ ๓.๙๑ 

๔ หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๔๖.๓๔ ๐.๐๐ ๒๑.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๙ ๖๘.๒๙ 

    ๔.๑  รายไดรอการรับรู* ๔๖.๓๔  ๒๑.๕๖   ๐.๓๙ ๖๘.๒๙ 
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รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

     รวม ๑,๕๘๘.๕๙ ๗.๙๐ ๒๕.๐๙ ๙.๑๕ ๕๗.๘๕ ๒.๕๐ ๑,๖๙๑.๐๘ 

หมายเหตุ: * ๔.๑ รายไดรอการรับรู จํานวน ๖๘.๒๙ ลานบาท จะทยอยรับรูเปLนรายไดจากการรับบริจาคครุภัณฑ�
ตามสัดส วนของค าเส่ือมราคาในแต ละป. 

 

๑.๑๔ หนี้สินผลประโยชน+พนักงาน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒๒.๐๗ ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

๑. เงินค0าสมนาคุณ สวทช. รอจ0าย  ๐.๐๖ ๑.๖๗ ๗.๗๒   ๙.๔๕ 

๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน ๗๑๒.๖๒      ๗๑๒.๖๒ 

     รวม ๗๑๒.๖๒ ๐.๐๖ ๑.๖๗ ๗.๗๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๒๒.๐๗ 

 
หมายเหตุ: ๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน คํานวณโดย 

เงินเดือน × ระยะเวลาการทํางานถึงวันท่ีพนักงานเกษียณอายุ × �จํานวนถัวเฉล่ียพนักงานท่ีลาออกระหว างป.

จํานวนคงเหลือพนักงานถัวเฉล่ียระหว างป.
� 

 

๑.๑๕ หนี้สินตามสัญญาเช0าการเงิน และหน้ีสินไม0หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖๘.๔๕ 
ลานบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. รวม 

หน้ีสินตามสัญญาเช0าการเงิน ๒๘.๓๘ ๑๗.๒๑ ๒๒.๑๖ ๒๙.๗๒ ๒.๘๘ ๑.๖๕ ๑๐๒.๐๐ 

หน้ีสินไม0หมุนเวียนอ่ืน ๑๔.๒๘ ๒.๒๐ ๔.๑๔ ๗.๙๓ ๓๖.๑๙ ๑.๗๑ ๖๖.๔๕ 

๑.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าสํานักงาน   ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๑๗.๑๙  ๑๗.๒๑ 

๒.  เงินมัดจํารับ-ค าบริการส วนกลาง ๐.๑๐    ๑๖.๖๘  ๑๖.๗๘ 

๓.  เงินมัดจํารับ-ค าตกแต งพ้ืนท่ี     ๐.๐๒  ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจํารับ-ค าเช าป&าย     ๐.๒๖  ๐.๒๖ 

๕.  เงินค้าํประกันรับตามสัญญา ๑๓.๙๔ ๑.๘๔ ๓.๙๖ ๗.๗๗ ๐.๘๕ ๑.๗๑ ๓๐.๐๗ 

๖.  เงินมัดจํารับอ่ืน ๆ  ๐.๑๓ ๐.๐๘  ๑.๑๙  ๑.๔๐ 

๗.  รายไดรอการรับรู ๐.๒๔ ๐.๒๓ ๐.๐๙ ๐.๑๕   ๐.๗๑ 

     รวม ๔๒.๖๖ ๑๙.๔๑ ๒๖.๓๐ ๓๗.๖๕ ๓๙.๐๗ ๓.๓๖ ๑๖๘.๔๕ 
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๑.๑๖ ผลการดําเนินงาน ในงวด ๙ เดือน ป.งบประมาณ ๒๕๖๑ สวทช. มีรายไดรวมท้ังส้ิน ๕,๐๔๐.๙๙ ลานบาท 
โดยแยกรายละเอียดของรายได ดังน้ี 

 ล1านบาท ร1อยละ 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ นดิน ๓,๒๙๖.๙๕  ๖๕.๔๑ 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๑,๒๐๐.๔๐  ๒๓.๘๑ 
เงินรายไดจากการดําเนินงาน ๔๘๗.๑๕  ๙.๖๖ 
เงินรายไดอ่ืน ๕๖.๔๙ ๑.๑๒ 

รวม ๕,๐๔๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

 

สวทช. มีค าใชจ ายรวมท้ังส้ิน ๔,๑๖๖.๔๐ ลานบาท คิดเปLนรอยละ ๘๒.๖๕ ของรายไดรวม นอกจากน้ันใน

ส วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มียอดคงเหลือรวม ๔,๘๑๒.๑๐ ลานบาท 

 

๑.๑๗ ภาระผูกพัน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สวทช. มีภาระผูกพันท่ีไม ไดรับรูในงบการเงิน จํานวน ๑๑,๘๑๕.๗๒ 

ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑๗.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี สวทช. มีค าใชจ าย

ในอนาคตสําหรับการเบิกจ าย งบดําเนินงาน ครุภัณฑ� งบก อสราง และโครงการสนับสนุน ว และ ท จํานวน 

๑๐,๘๗๖.๖๙ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

    (หน0วย : ล1านบาท) 

 ไม0เกิน ๑ ป� 
 เกิน ๑ ป� 

แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

- งบดําเนินงานหน วยงาน ๑,๓๖๖.๕๗  ๓๖๕.๘๔ 

- งบดําเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจาง/ร วมวิจัย ๗๒๖.๘๘  ๒,๔๖๑.๖๖ 
สนับสนุนหน วยงานภายนอก ๒๔๘.๐๑  ๙๘๖.๑๗ 
ดําเนินการเอง ๙๙๗.๔๐  ๓,๒๑๒.๕๐ 

- งบก อสราง ๑๗๑.๔๖  ๓๔๐.๒๐ 

รวม ๓,๕๑๐.๓๒  ๗,๓๖๖.๓๗ 
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๑.๑๗.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จํานวน ๙๓๙.๐๓ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช0าดําเนินงาน สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช าดําเนินงานท่ี

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

ตามสัญญาท่ีตองจ ายในอนาคตภายใตสัญญาเช าดําเนินงาน ดังน้ี 

      (หน0วย : ล1านบาท) 

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

เช าเครื่องคอมพิวเตอร� ๐.๓๒  ๐.๗๑  - 
เช าเครื่องฉายภาพ ๐.๓๗  ๑.๑๖  - 
เช าเครื่องถ ายเอกสาร ๐.๐๖  ๐.๐๒  - 
เช ารถยนต� ๐.๙๑  ๑.๔๖  - 
เช าพื้นท่ีสํานักงาน ๐.๓๒  ๑.๒๔  - 
เช าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ๐.๕๒  ๐.๕๑  - 
เช าทรัพย�สินอ่ืน ๑.๘๒  ๕.๓๔  - 

รวม ๔.๓๒  ๑๐.๔๔  - 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ1างเหมาบริการ สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริหารงาน

ระบบอาคาร สัญญาจางรักษาความสะอาด สัญญาจางรักษาความปลอดภัย สัญญาจางบริการบํารุงรักษา

อุปกรณ� และสัญญาจางเหมาบริการอ่ืน ดังน้ี 

     (หน0วย : ล1านบาท) 
 

 
ไม0เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 
 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 
 จางเหมาบริหารงานระบบอาคาร ๓๙.๒๖   ๓๒.๐๘  

 จางรักษาความสะอาด ๑๖.๐๕   ๖๕.๙๘  
 จางรักษาความปลอดภัย ๘.๖๒   ๒๙.๐๖ 
 จางบริการบํารุงรักษาอุปกรณ� ๑๑.๑๘  ๓.๓๔ 
 จางเหมาบริการอ่ืน ๒๖.๑๔   ๘.๗๓ 
 รวม ๑๐๑.๒๕  ๑๓๙.๑๙ 



๑๖๑ | ส ว ท ช .  

- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ0ายฝ�ายทุน 

 
    (หน0วย : ล1านบาท) 

 สัญญาที่ยังไม0ได1รับรู1 
ไม0เกิน ๑ ป� 

 
เกิน ๑ ป� 

 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

 
ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ๑๗.๔๐  - 

 อุปกรณ� -  ๑๑.๐๕ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� ๖.๒๔  ๒.๐๒ 

 รวม ๒๓.๖๔  ๑๓.๐๗ 

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ1างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ สวทช. มีภาระผูกพันที่เกิดจาก
สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอ่ืน ๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาได ดังน้ี 

 
    (หน0วย : ล1านบาท) 

  
ไม0เกิน ๑ ป� 

 เกิน ๑ ป� 

 แต0ไม0เกิน ๕ ป� 

 ค าวัสดุ ๐.๑๕  - 

 ค าสาธารณูปโภค ๗๗.๘๖  ๕๖๔.๓๘ 

 ค าจางที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ ๓.๖๐  ๐.๙๓ 

 รวม ๘๑.๖๑  ๕๖๕.๓๑ 

 

  



๑๖๒ | ส ว ท ช .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๑๕  
https://www.nstda.or.th 
E-mail: info@nstda.or.th 

NSTDATHAILAND 


