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ผลงานที่สําคัญป� 2561

45,31027,546

13,9569,456

2,4621,962

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561

19,529

11,408

1,816

IMPACT
มูลค)าผลกระทบ

ต)อเศรษฐกิจและสังคม
(ล2านบาท)

INVESTMENT
การลงทุนทาง วทน.

(ล2านบาท)

INCOME
รายได2จากความสามารถ

(ล2านบาท)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลงานตีพิมพ>ในวารสารนานาชาติต)อบุคลากรวิจัย (บทความ)

ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561 : กลุ)มภารกิจวิจัย วทน.

0.35 0.35 0.33

585

จํานวนบทความรวม (บทความ)

578 546

ปี 2558

0.35

642

ปี 2557

0.36

595
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ทรัพย>สินทางปAญญาต)อบุคลากรวิจัย (เรื่อง)

0.24

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561 : กลุ)มภารกิจวิจัย วทน.

0.25 0.26 0.24 0.30

จํานวนทรัพย>สินทางปAญญารวม (เรื่อง)

321 301 383312296
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การบริหารจัดการให2เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน>และสร2างผลกระทบ

220

255

261

337

311

335

จํานวนรายการถ)ายทอดเทคโนโลยี (รายการ) จํานวนหน)วยงานรับถ)ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

ป� 2559

ป� 2560

ป� 2561

ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561 : กลุ)มภารกิจวิจัย วทน.
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กลุ)มภารกิจวิจัย วทน. : National Quality Infrastructure

จํานวนบริการวิเคราะห>และทดสอบ (รายการ)

45,378

50,235

43,337

ป� 2559

ป� 2560

ป� 2561

ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561
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ศูนย�วิเคราะห�ทดสอบทาง
นาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใช)ในบ)าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม(CTEC)

ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช. (NCTC)
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ4าและ
อิเล็กทรอนิกส� (PTEC)

125.92



กลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคเอกชน
ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561 : กลุ)มภารกิจสร2างเสริมความสามารถในการแข)งขัน
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สร2างธุรกิจให2แตกต)างด2วยนวัตกรรม

gr

“โพโมะ คิดส> วอทช>” 
นาฬิกาโทรศัพท>ป̀องกันเด็กหาย เติบโตได2ด2วยนวัตกรรม

เพิ่มยอดขาย…เติบโตขึ้นจากป� 58-59 ที่ 40 ล2านบาท 

เพิ่มขึ้นเปfน 52 ล2านบาท
และคาดการณ>ป� 61 ประมาณ 70 ล2านบาท

ITAP มุ)งยกระดับความสามารถ R&D ของ
ผู2ประกอบการเพือ่เปfนเจ2าของเทคโนโลยี ระบบซอฟต>แวร>บริหารการผลิต 

และซอฟต>แวร> Barcode Tracking and Tracing

เพิ่มยอดขาย

บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น 19.4 ล2านบาท

ผลงานตามกลุ)มภารกิจป� 2561 : 
กลุ)มภารกิจสร2างเสริมความสามารถในการแข)งขัน
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ตัวอย)าง

ผลงานวิจัย 5 ประเด็นมุ)งเน2น...

สร2างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม 
ตอบโจทย>นโยบายรัฐบาล  
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สารให�ประโยชน$เชิงหน�าที่และนวัตกรรมอาหาร 
Functional Ingredient & Food Innovation (FI)2

2 ผลงานเด@น เพิ่มมูลค@าอุตสาหกรรมอาหารไทย 

ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียจาก
โปรตีนไข@ eLysozymeTM

ถ@ายทอดเทคโนโลยีให�กับภาคเอกชนแล�ว

ทดแทนสารกันบูดในอาหารและ         
ยาปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยงสัตว$
ถ@ายทอดสู@เชิงพาณิชย$ให�กับบริษัท
ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด

สร�างรายได�ให�บริษัท 75-90 ล�านบาทต@อป�

อนุภาคเนื้อสัตว$บดหยาบจาก lean 
meat (< 2.5% fat)

Non-meat ingredient รวมถึง 
food texturing agent

ปรับเนื้อสัมผัสเนื้อสัตว$ให�มี ความนุ@ม บดเคี้ยว
และย@อยง@าย เนื้อสัมผัสคล�ายคลึงกับสเตaก
สามารถขยายผลกับกลุ@มผู�สูงอายุ และ
จําหน@ายเปbนผลิตภัณฑ$เพื่อสุขภาพต@อไป



15

ระบบขนส@งสมัยใหม@ 
Modern Transportation (MT)

ผลิตต�นแบบแบตเตอรี่รถยนต$นั่งไฟฟeา ปูทางสู@อุตสาหกรรม
ยานยนต$ไฟฟeาตั้งฐานการผลิตอยู@ในประเทศไทย

บริการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่       
ตามมาตรฐานสากล ตาม E-mark และ                
ตามข�อกําหนดของผู�ผลติรถยนต$ไฟฟeาและพัฒนา
ผู�ประกอบการไทยให�มีศักยภาพรองรับการเติบโต  
ของอุตสาหกรรมยานยนต$ไฟฟeาในประเทศไทย

บริการทดสอบ
แบตเตอรี่ลิเธียม

ระดับโมดูล 

แบตเตอรี่ต�นแบบสําหรับ
รถยนต$นั่งไฟฟeา

ปkจจุบันได�ทดสอบและสาธิตใช�งานกับต�นแบบ
รถยนต$นั่งไฟฟeาขนาดเล็ก และส@งมอบให�กับ
สถาบันยานยนต$แล�ว



คนหูตึงมีเฮ! เปลี่ยนเสียงพูด…เปbนข�อความ แบบ Real Time 
เตรียมขยายผลบริษัท Call Center
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การเสริมสร�างสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
Health & Quality of Life (HQ)

ถ@ายทอดการสื่อสารแบบ
แปลงเสียงพูดเปbนข�อความ 
(Captioned phone 
service) เพื่อช@วยให�คนที่มี
ปkญหาทางการได�ยินให�
สามารถสื่อสารได�

ติดตั้งระบบบริการแปลงเสียงพูดเปbนข�อความ ให�กับ
ศูนย$บริการถ@ายทอดการสื่อสารแห@งประเทศไทย  
เตรียมขยายผลไปยัง บริษัทด�าน Call Center
และหน@วยงานภาครัฐอืน่ต@อไป

ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต@อเวลา
ผ@านระบบสื่อสารทางไกล 

(A Real-Time Transcription System)

ช@วยให�คนที่มีปkญหาทางการได�ยิน 
สามารถเข�าใจเนื้อหาข�อมูลในการ
ประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน$
ได�ด�วยการอ@านข�อความทีถ่อดความ
เสียง ประยุกต$ใช� สําหรับการเรียน
การสอนและงานประชุมสมัมนา 
ได�ทดสอบเชื่อมต@อกับระบบบริการ
คําบรรยายแทนเสยีงของ
สถานีโทรทัศน$ระบบดิจิทัล
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นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

Innovation for Sustainable Agriculture (ISA)
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

Innovation for Sustainable Agriculture (ISA)

การบูรณาการข�อมูลเชิงพื้นที่กับข�อมูลจากการสํารวจระยะไกล 
เพื่อใช�เปbนดัชนีติดตามผลผลิตข�าวในประเทศไทย

ประเมินความสมบูรณ$ของข�าว และผลผลติของพื้นที่ปลูกข�าว

และพัฒนาระบบติดตาม คาดการณ$ เตือนภัย และระบบช@วย
ในการตัดสินใจสําหรับบริหารจัดการในการผลิตข�าว (Rice 
DeSS) ในระดับประเทศจนถึงระดับแปลงปลูก

โมบายแอปพลิเคชันสําหรับวินิจฉัยโรคข�าว
โดยใช�การวิเคราะห$ภาพถ@ายและเทคโนโลยี AI (ปkญญาประดิษฐ$)

บูรณาการความรู�ด�านไอที ...ผนึกกําลังข�ามหน@วยงาน 
ช@วยเหลือเกษตรกรไทย
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อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
Biochemical & Biofuels (2B)

ยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล... เปลี่ยนน้ําเสีย...เปbนพลังงานกaาซชีวภาพ

เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME) จากระบบ
แบบกะ (batch type) ไปสู@ระบบต@อเนื่อง ในระดับอุตสาหกรรม 
มีกําลังผลิตขนาด 0.5-1 ตันต@อวัน 

ติดตั้งที่ โรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย$ จํานวน 2 
บริษัท และทดสอบวิ่งรถกระบะคอมมอนเรลบน
ท�องถนน 8 คัน ๆ ละ 100,000 กิโลเมตร เพื่อประเมิน
ความเปbนไปได�เชิงพาณิชย$

ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตกaาซชีวภาพ 
แบบ Flexible substrate

ติดตั้งระบบต�นแบบระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานแปeงมัน
สําปะหลัง เพื่อเปbนต�นแบบการบริหารจัดการของเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม 
ส@งเสริมและยกระดับการผลิตกaาซชีวภาพทีมี
ประสิทธิภาพสูงจากของเสียอุตสาหกรรมและอาหาร 



ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 
“โครงการ BIG ROCK 2561”
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โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
(“Coding at School” Project)

KidBright บอร>ดสมองกลฝAงตัว ทํางานตามชุดคําสั่ง ส)งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนให2มีการคิดเชิงระบบและเชิงสร2างสรรค>

จัดจ2างผลิตบอร>ด KidBright 200,000 บอร>ด เตรียมส)งมอบ
160,000 บอร>ด สู) 1,340 โรงเรียน

Train the trainer 6 แห)ง และหน)วยงาน สพฐ. กว)า 3,200 คน

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ>ด2วยบอร>ด KidBright
925 โครงงาน จากทั่วประเทศ
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Fabrication Lab ส)งเสริมให2เกิดการพัฒนาโครงสร2างพืน้ฐานการเรียนรู2ด2าน STEM พัฒนากิจกรรมเรียนรู2
วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนและครู เพื่อฝyกทักษะด2านวิศวกรรม สร2างแรงบันดาลใจ และ
ความสนใจเข2าสู)อาชีพนวัตกร

โครงการโรงประลองต2นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
เพื่อพัฒนาทักษะความเปfนนวัตกรแก)เด็กและเยาวชนไทย

ทําบันทึกข2อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย 10 แห)ง จัดกิจกรรมอบรม Fabrication Lab 
ทางเทคนิค สําหรับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการฯ

โรงเรียนเข2าร)วมโครงการแล2ว > 150 โรงเรียน 
ครูเข2าร)วมกิจกรรม 387 คน (เป`าหมาย > 1,000 คน ใน 3 ป�)

เด็กและเยาวชนเข2าร)วมค)ายนวัตกรรุ)นเยาว> (Young Makers Camp), อบรม workshop 
ทักษะเชิงวิศวกรรม, ค)ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร>และคณิตศาสตร>, กิจกรรมเรียนรู2
โดรนเพื่อการเกษตร จํานวน 1,453 คน  (เป`าหมาย > 15,000 คน ใน 3 ป�)
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โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห)งชาติเพื่ออนุรักษ> วิจัย 
และใช2ประโยชน>

National Biobank เปfนแหล)งเก็บรักษาทรพัยากรชีวภาพไว2นอกสภาพธรรมชาติ 
เพื่อควบคุมคุณภาพ และบํารุงรักษาให2คงสภาพมีชีวิตได2ยาวนาน สําหรับเปfนแหล)งวัตถุดิบต2นทางที่มี
ข2อมูลวิทยาศาสตร>ครบถ2วน เพื่อการใช2ประโยชน> ในอุตสาหกรรมและในระดับชุมชน ได2อย)างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน

ออกแบบจัดจ2างเพื่อปรบัปรุงพื้นที่ และผูกพนัสัญญาจัดซื้อจัดจ2างครุภัณฑ>/เครื่องมือ 
จํานวน 56 รายการ

ทําบันทึกข2อตกลง (MOU) กับ 5 หน)วยงาน ได2 BEDO, อสพ., วว., ม.ขอนแก)น และ                            
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล2านนา ม.พะเยา ศูนย>วิทยาศาสตร>ข2าว ม.เกษตรศาสตร> วิทยาเขต
กําแพงแสน และ ม.แม)โจ2

จัดทํา DNA barcode ตรวจสอบสายและจัดทํา Digital Biobank
1) จํานวนจุลินทรีย> 7,898 รายการ        2) จํานวนสมุนไพร 200 สป�ชีส>

 3) จํานวนเซลล>ไลน>สัตว> 20 ชนิด (clone)
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โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก2าวหน2าเพื่อการผลิตสมุนไพร

Plant Factory เปfนการผลิตพืชในระบบป�ด ที่ควบคุมสภาพแวดล2อมภายในให2เหมาะ
ต)อการเจริญเติบโตของพชื ทั้งด2านสรีรวิทยาพืช เกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี 
เพื่อผลิตพืชได2อย)างมีประสิทธิภาพสูง (ผลผลิตต)อพืน้ที่ต)อเวลา) ผลผลิตที่ได2สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากสารปนเป��อน

มุ)งเน2นเพื่อการเพาะปลูกพชืสมุนไพรที่มีศักยภาพ 2 ชนิด ได2แก) ใบบัวบก และขมิ้นชัน

ครุภัณฑ>/เครื่องมือ จํานวน 15 รายการ อยู)ระหว)างการส)งมอบ

ออกแบบเพื่อปรับปรงุพืน้ที่เปfน Plant Factory เรียบร2อยแล2ว อยู)ระหว)างการ
ก)อสร2างปรับปรงุพืน้ที่ จะส)งมอบพื้นที่ทั้งหมดได2ในเดือนมกราคม 2562
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โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย>ไทย

DentiiScan เครื่องเอกซเรย>คอมพิวเตอร>สามมิติทางทันตกรรม เปfนแพลตฟอร>มดิจิทัลทางทันตกรรม 
ที่จะช)วยลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มการเข2าถึงบรกิารทางทันตกรรมของประชาชน และเพิ่มคุณภาพการ
บริการทางทันตกรรมรากเทียม และขีดความสามารถในการแข)งขนัของประเทศด2วยการสร2าง
อุตสาหกรรมใหม)

เตรียมประชาสัมพันธ> และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลังจากทํา MOU กับ
โรงพยาบาลและได2ทําสัญญาจัดซื้อรากฟAนเทียมจํานวน 3,000 ราก เพื่อใช2ในการ
ดําเนินการเรียบร2อยแล2ว

 ผลิตและติดตั้งเครื่อง DentiiScan รุ)น 2.0 จํานวน 50 เครื่อง โดยบริษัทพิกซาเมดจํากัด

ทําบันทึกข2อตกลง (MOU) กับต2นสังกัดโรงพยาบาล 50 แห)ง ได2แก) มหาวิทยาลัย 
กรมการแพทย>ทหารบก กรมการแพทย>ทหารอากาศ และกระทรวงสาธารณสุข



ผลการใช�จ@ายและผลการหารายได� 

หน@วย: ล�านบาท
การดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลเทียบแผน

 รายได�จากความสามารถ 1,750.00 2,461.72 141%

รายจ@ายรวม* 8,726.33 7,973.77 91.38%

    - รายจ@ายบุคลากร 2,135.30 2,131.89 99.84%

- รายจ@ายดําเนินงาน 5,281.03 4,557.45 86.30%

- รายจ@ายก@อสร�างและครุภัณฑ$ 1,310.00 1,284.42 98.05%

หมายเหตุ: *ไม+รวมรายจ+ายทุนประเดิมและเงินกู�ดอกเบี้ยต่ํา รายจ+ายสํารองฉุกเฉิน และรายจ+ายเงินเพิ่มพิเศษ
25
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2,462

คะแนนรวม 99.14 คะแนน

261 รายการ


