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บทสรุปผู1บริหาร 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๖) มุ�งเนนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร�วมกับพันธมิตร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต�างประเทศ ในการส�งมอบผลงานไปใชประโยชน�  
สรางผลกระทบจากการใชประโยชน� วทน. ต�อเศรษฐกิจและสังคม ผ�าน 6 Research Pillars 6 Frontier 
Research และ 10 Technology Development Groups (TDGs) เพื่อสรางนวัตกรรมสู�การใชประโยชน�และ
เช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ประเทศ พรอมสรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการภายใน
เพื่อมุ�งสู�ความเปhนเลิศ สรางและสะสมองค�ความรูและนวัตกรรมขององค�กร เพื่อสรางผลงานที่นําไปใชประโยชน� 
ไดจริง ก�อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างย่ังยืน 

ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

• ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก� (๑) สร1างมูลค!าผลกระทบต!อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช1ประโยชน� จํานวน ๑,๘๑๗.๕๕ 
ลานบาท หรือเท�ากับ ๐.๒๗ เท�าของค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๒) การพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) รอยละ ๒๒.๙๐ ของแผน (๓) มีสัดส!วนรายได1
ต!อค!าใช1จ!าย เท�ากับรอยละ ๑๑.๑๖ (๔) ทรัพย�สินทางปJญญาที่มีการนําไปใช1ประโยชน� เพิ่มข้ึน 
รอยละ ๒.๙๔ จากป,ที่ผ�านมา (๕) มีการปรับ สวทช. เข1าสู!โครงสร1างกระทรวงใหม! รอยละ ๒๓.๕๐ 
ของแผน (๖) มีความสามารถขององค�กรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ที่สอดคล1องกับ
ระบบของกระทรวงใหม! รอยละ ๑๓.๑๒ ของแผน 

• กลุ!มวิ จัยวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (วทน.)  สวทช. มีบทความตีพิมพ� 
ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๗ ฉบับ ย่ืนขอจดทรัพย�สินทางปJญญา ๒๓ คําขอ สร1างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ๑,๘๑๗.๕๕ ลานบาท ผลักดันให1เกิดการลงทุนด1านวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ จํานวน ๒๓๒.๙๒ ลานบาท นอกจากน้ี  
ยังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ ให1บริการวิเคราะห�และทดสอบ จํานวน 
๑๐,๕๓๒ รายการ 

• กลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI) สวทช. ผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรม
ตามความตองการของรัฐ พัฒนาโจทย�วิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ!/บริษัทข1ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน ๓ หน�วยงาน สร1างความร!วมมือระหว!างประเทศด1าน วทน. เช�น ความร�วมมือจัดต้ัง
หองปฏิบัติการไทย-จีน และดําเนินงานร!วมกับเครือข!ายนานาชาติ เช�น จัดสัมมนาวิชาการ 
ASMP2018 
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• กลุ!มสร1างเสริมความสามารถในการแข!งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนลงทุนดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน อาทิ การถ!ายทอดเทคโนโลยี สู!ภาคการผลิต 
และบริการ ๒๐ รายการ ใหกับหน�วยงานต�าง ๆ ๑๖ หน�วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ไดอนุมัติผูย่ืนขอข้ึนบัญชี
นวัตกรรม จํานวนรวมทั้งส้ิน ๒๘๙ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมแลว 
จํานวนทั้งส้ิน ๒๖๒ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� มีการรับรอง ๕๗ โครงการ มูลค�า ๑๐๔.๑๐  
ลานบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs 
จํานวน ๔๒๒ ราย นอกจากน้ียังพัฒนากําลังคนให1มีคุณภาพศักยภาพตรงความต1องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ๑,๖๕๔ คน สนับสนุนเงินกู1ดอกเบ้ียตํ่าแก�เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
จํานวน ๓๑๔ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๖๘๖.๐๖ ลานบาท เพื่อทําวิจัยและพัฒนา และสนับสนุน
การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี จํานวน ๔ บริษัท 

• กลุ!มสร1างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. บริหารจัดการองค�ความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกษตร ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน พรอมทั้งพัฒนาเกษตรกร ผ�านสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดยถ!ายทอดเทคโนโลยีให1กับเกษตรกร ๔๐ ชุมชน ใน ๑๒ 
จังหวัด อาทิ การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุ�งกุลารองไหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย� ซึ่งมี
เกษตรกรไดรับถ�ายทอดองค�ความรูเทคโนโลยี จํานวน ๙๙๐ คน และพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน 
๒๑๙ คน 

• กลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ใหบริการพื้นที่เช!าแก!บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะทํางาน
วิจัย พัฒนา หรือใหบริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๑๔๕ ราย รวมท้ังได1รับมอบหมายให1เป]นผู1รับผิดชอบหลักของ
โครงการ EECi ในการขับเคล่ือนกิจกรรมหลักของ Biopolis, Aripolis และ Space Innopolis 
ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง อาทิ ถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับ ๑๑ ชุมชน จํานวน ๘ เทคโนโลยี 
และลงนามความร�วมมือกับ ๗ หน�วยงานพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนา EECi เปhนตน 

• กลุ!มพัฒนาและสร1างเสริมบุคลากรวิจัย โดยพัฒนาและส�งเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ส�งเสริม
อาชีพนักวิจัย ผ�านการสนับสนุนทุนการศึกษาให1กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้ังแต�ระดับมัธยมจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๖๑๔ คน รวมทั้งดึงดูดผูเรียนและประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตร�เขาสู�อาชีพนักวิจัย ผ�านการส!งเสริมให1เด็กและเยาวชนให1มีความรู1ความสามารถเกิด
ความสนใจด1านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๑,๑๐๒ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัย
ทั้งในและต�างประเทศเขาร�วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห�งชาติ จํานวน ๓๙๑ คน 
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• มีผลการใช1จ!าย (ตามงบการเงิน) ทั้งส้ิน ๑,๓๑๒.๓๑ ลานบาท มีรายได1 (ตามงบการเงิน) ท้ังส้ิน 
๒,๒๗๑.๗๓ ลานบาท ปuจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งส้ิน ๒,๙๐๐ คน เปhนบุคลากรสายวิจัยและ
วิชาการ จํานวน ๑,๙๙๓ คน และบุคลากรที่ไม�ใช�สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๙๐๗ คน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด BSC ส�วนใหญ�ดําเนินงานไดเปhนไปตามแผนท่ีกําหนด ส�วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได 
และค�าใชจ�ายของ สวทช. ส�วนใหญ�มีแนวโนมเปhนไปตามแผนท่ีกําหนด แต�อาจจะมีล�าชาอยู�บาง อย�างไรก็ดี สวทช. 
มั่นใจว�าจะสามารถดําเนินการใหเปhนไปตามแผนที่กําหนดไวได  
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๑. วิสัยทัศน� ค!านิยม และเป̀าหมายการดําเนินงานของ สวทช. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เปhนอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มุ�งเนนให
เกิดความคล�องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาร�วมงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค�การจัดต้ังองค�กรไดอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห�งชาติ (กวทช.) กํากับ ดูแลทิศทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค�หลักเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ�ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร� 
ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวขอสําคัญ ๆ ของประเทศอย�างครบวงจร 

วิสัยทัศน�ของ สวทช. เนนการเปhนพันธมิตรร�วมทางที่ดีสู�สังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
โดยบูรณาการกับพันธมิตรกลุ�มต�าง ๆ ใหมากข้ึนในทุกกิจกรรม จนเกิดเปhนวัฒนธรรมท่ีดี ร�วมกับการดําเนินงาน
ตามค�านิยมหลักของ สวทช.  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน และการลงทุนดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
ของภาคการผลิตและบริการที่เพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง เปhนการสะทอนคุณค�าของการลงทุน ความตองการ และความ
เช่ือมั่นใน วทน. ท่ีเพิ่มข้ึนอย�างชัดเจน ดังน้ันในช�วงแผนกลยุทธ�ฉบับที่ ๖ สวทช. จึงต้ังเป"าหมายจะนํา วทน.  
ไปสรางผลงานที่ส�งผลกระทบสูง โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
ใหสรางนวัตกรรมที่จะทําใหมูลค�าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ หรือเกิดการจางงานเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ี สวทช. จะนํา วทน. ไปส�งเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน เขาถึงการศึกษา การบริการทาง
การแพทย�และสาธารณสุขไดท่ัวถึงและมีคุณภาพ เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความย่ังยืนมากข้ึน 

สวทช. ต้ังเป"าหมายเพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก วทน. ไดมากย่ิงข้ึน ณ ส้ินป, 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไว ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังน้ี 

๑. สรางผลงานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน�ไดจริง  
จนก�อใหเกิดผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเปhนมูลค�าไม�ตํ่ากว�า ๕ เท�าของค�าใชจ�าย
เฉล่ียของ สวทช. 

๒. เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเปhนมูลค�าไม�ตํ่ากว�า ๒ เท�าของการลงทุนฯ ป, ๒๕๕๙ 

 

๒. กลยุทธ�การดําเนินงานของ สวทช. 

กลยุทธ�ของ สวทช. ที่จะมุ�งเนนดําเนินการในป, ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) กําหนดจากประเด็นที่ สวทช. จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการใหเกิดกลไกต�างๆ ไดแก� 

๑. พัฒนากลไกบูรณาการระหว�างกลุ�มวิจัย วทน. โดยขยายและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการทํางานท่ี 
สวทช. ไดเริ่มดําเนินการแลว ไดแก� ประเด็นมุ�งเนน และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated 
technology platform) 

๒. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต�าง ๆ เพื่อใหทุกภาคส�วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใชนวัตกรรม
มากข้ึน โดยดําเนินงานเชิงรุกร�วมกับกลุ�มงานอ่ืนในกระทรวง ไดแก� กลุ�มนโยบายและยุทธศาสตร�  
ในเร่ืองกฎระเบียบ มาตรการการส�งเสริมและใชประโยชน�จากเครื่องมือท่ีมีอยู�แลวใหเกิดการใช
นวัตกรรมมากข้ึนในระบบเศรษฐกิจและสังคม เช�น การจัดต้ังคอนซอร�เทียม บัญชีนวัตกรรม กลไก 
holding company กฎหมาย regulatory sandbox, Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ
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กํ า หนดมา ตร ฐา น เพื่ อ ส� ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ดน วั ตกร รม  ร วม ถึ งก า รบู รณากา ร กั บก ลุ� ม วิ จั ย 
ดานสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� และการอุดมศึกษา 

๓. สรางกลไกการทํางานร�วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ไดแก� อุทยานวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (RSPs) เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการทํางานกับเขตส�งเสริมนวัตกรรม
เฉพาะทาง ไดแก�  เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ 
(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สู�ภูมิภาค 

๔. ส�งเสริมใหเกิดการทํางานที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงขององค�กร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เปhนเครื่องมือในการบริหารใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ การเคล่ือนยายของบุคลากร 
(mobilize) ท่ีคล�องตัว การดึงดูดผูเช่ียวชาญทั้งในและต�างประเทศ รวมถึงส�งเสริมใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ 
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๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑) 

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค!าผลกระทบต!อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช1
ประโยชน� (เป`าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากับ ๔.๖ เท!าของค!าใช1จ!ายเฉล่ีย ป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

สวทช. มุ�งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก�อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมท่ีทําใหมูลค�าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีมูลค�าผลกระทบต�อ
เศรษฐกิจและสังคมเท�ากับ ๐.๒๗ เท�าของค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (มูลค�าผลกระทบจํานวน ๑,๘๑๗.๕๕ 
ลานบาท และคาดการณ�ค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เท�ากับ ๖,๗๐๐ ลานบาท) คิดเปhนรอยละ ๕.๘๗ ของ
เป"าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เป̀าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คือ มีคอนซอร�เทียมไม!น1อยกว!า ๖ คอนซอร�เทียม นําต1นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช1ใน ๕๐ ชุมชน 
พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให1เป]นเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนที่ ๒,๐๐๐ 
คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่ ๑๐๐ ราย) 

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมอบหมายให สวทช. เปhนหน�วยงานหลักในการขับเคล่ือนโครงการท่ี
เก่ียวของกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: 
EECi) ของหน�วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ความกาวหนาการดําเนินงานภาพรวมคิดเปhนรอยละ ๒๒.๙๐ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี  

• มีคอนซอร�เทียมใน Biopolis, Aripolis และ Space Innopolis ไม!น1อยกว!า ๖ คอนซอร�เทียม 
ณ ไตรมาสที่ ๑ ใน Biopolis ไดพัฒนาไบโอรีไฟเนอรี่คอนซอร�เทียมร�วมกับภาคเอกชน และ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของไบโอรีไฟเนอร่ี โดยเชิญผูเช่ียวชาญจาก Bio Base Europe Pilot 
Plant มาร�วมแลกเปล่ียนประสบการณ� รวมทั้งสรางความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาโจทย�วิจัยร�วมกัน ใน Aripolis มีการพัฒนาความร�วมมือดาน Agri-Electronics ร�วมกับ 
Food Innopolis และอยู�ระหว�างหารือเพื่อพัฒนาความร�วมมือดานการแพทย�กับพันธมิตรที่มี
ศักยภาพ ใน Space Innopolis ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ร�วมกันระหว�าง สวทช. 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) และสํานักงานการบินพล
เรือนแห�งประเทศไทย ในการส�งเสริมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการบิน อากาศยานไรคนขับ 
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(UAV) และอวกาศ โดยกําหนดใหพื้นที่ EECi เปhนพื้นที่ไดรับอนุญาตใหมีการทดสอบทดลอง 
(Regulatory Sandbox) อากาศยานไรคนขับ 

• นําต1นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช1ใน ๕๐ ชุมชน ณ ไตรมาสท่ี ๑ สํารวจและถ�ายทอด
เทคโนโลยีใหกับชุมชนแลวจํานวน ๑๑ ชุมชน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแก� ระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยมีเทคโนโลยีท่ีนําไปถ�ายทอด จํานวน ๘ เทคโนโลยี 

• พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให1เป]นเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน
การเกษตรในชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๑ ถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรแกนนํา แกนนําชุมชน 
และ Young Smart Farmer จํานวน ๑๔ คน 

• พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนที่ รวม ๒,๐๐๐ คน ณ ไตรมาสที่ ๑ คัดเลือกนักวิจัยหรือ
ผูเช่ียวชาญที่มีความชํานาญระดับสูง (Top Notch Researcher) นักวิจัยเย่ียมเยือน (Visiting 
Professors) นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) เพื่อร�วมทํางานสนับสนุนงานวิจัยใน 
Biopolis และ Aripolis โดยมีนักวิจัยเย่ียมเยือนตอบรับร�วมดําเนินงานแลวจํานวน ๓ คน และมี
ผูรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแลวจํานวน ๒ คน นอกจากน้ี ยังจัดกิจกรรมค�ายวิทยาศาสตร� 
ในเขตพื้นท่ี EEC และบานวิทยาศาสตร�สิรินธร โดยมีนักเรียนจํานวน ๓๖๕ คน และครูจํานวน 
๖๒๕ คนเขาร�วมกิจกรรม 

• ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่รวม ๑๐๐ ราย ณ ไตรมาสท่ี ๑ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ SMEs จํานวน ๒๕ โครงการ และคัดเลือกผูไดรับทุนพัฒนา
ตนแบบจํานวน ๑๐ ราย เพื่อยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นท่ี 
EEC 

KS2 สัดส!วนรายได1ต!อค!าใช1จ!าย (เป̀าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม!น1อยกว!าร1อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม�มีพันธกิจที่จะตองมุ�งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช�นเดียวกับบริษัทเอกชน อย�างไรก็ตามรายได
จะเปhนตัวบ�งช้ีคุณค�างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส�วนรายไดต�อค�าใชจ�ายเปhนตัวช้ีวัดท่ีบ�งบอก
ว�า สวทช. มีความสามารถหารายไดกลับมาช�วยพัฒนางานทางดาน วทน. ท่ีสรางประโชยน�ใหกับประเทศไดอย�าง
ต�อเน่ืองและเพียงพอ สวทช.หาช�องทางการหารายไดจากหลายแหล�งทุนควบคู�กับการใชจ�ายงบประมาณอย�าง
คุมค�า ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีรายไดรวมตามงบการเงินเท�ากับ ๘๙๒.๔๙ ลานบาท 
และมีค�าใชจ�ายประมาณการ ณ ส้ินป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท�ากับ ๘,๐๐๐ ลานบาท คิดเปhนสัดส�วนรายไดต�อ
ค�าใชจ�ายเท�ากับรอยละ ๑๑.๑๖ โดยคิดเปhนรอยละ ๔๔.๖๔ ของเป"าหมาย  
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KS3 ทรัพย�สินทางปJญญาที่มีการนําไปใช1ประโยชน� (เป`าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากับ 
จํานวนทรัพย�สินทางปJญญาที่มีการนําไปใช1ประโยชน�สะสม เพ่ิมข้ึนร1อยละ ๑๐ จากป,ที่ผ!านมา) 

สวทช. ใหความสําคัญในการนําทรัพย�สินทางปuญญา ไดแก� สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับ
ทางการคา พันธุ�พืช และผังภูมิวงจร รวมท้ังเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. มาใชใหเกิดประโยชน�ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน โดยในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ�านมา สวทช.  
มีจํานวนทรัพย�สินทางปuญญาท่ีมีการนําไปใชประโยชน�สะสมทั้งส้ินจํานวน ๔๔๒ รายการ และในป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีเป"าหมายที่จะเพิ่มการนําทรัพย�สินทางปuญญาไปใชประโยชน�ข้ึนรอยละ ๑๐ จากป,ที่ผ�านมา 
หรือคิดเปhน ๔๕ รายการ ทั้งน้ี ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีจํานวนทรัพย�สินทางปuญญา 
ที่มีการนําไปใชประโยชน�สะสมท่ีเพิ่มข้ึน จํานวน ๑๓ รายการ หรือคิดเปhนเพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๙๔ จากป,ที่ผ�านมา  
โดยคิดเปhนรอยละ ๒๘.๘๙ ของเป"าหมาย 

KS4 การปรับ สวทช. เข1าสู!โครงสร1างกระทรวงใหม! (เป`าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีกลไก
ในการกํากับดูแลสอดคล1องกับหลักการของโครงสร1างกระทรวงใหม!) 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ปรับปรุงและเตรียมความพรอมท้ังในเชิงระบบและกลไกการบริหาร
และจัดสรรทรัพยากร (งาน งบประมาณ บุคลากร) รวมทั้งกลไกการติดตามและประเมินผลหน�วยงาน/โปรแกรม 
ที่เหมาะสมกับโครงสรางองค�กรใหม� เพื่อใหแน�ใจว�าสามารถสนับสนุนทิศทางการส�งมอบงานของ สวทช. ต�อประเทศ 
ใหบรรลุผลสําเร็จได ณ ไตรมาสที่ ๑ มีความกาวหนาคิดเปhนรอยละ ๒๓.๕๐ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

• ระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากร สวทช. กําหนดหลักการบริหารหน�วยงานตามภารกิจ 
และลักษณะเฉพาะของหน�วยงานแต�ละประเภทท่ีสอดคลองกับการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ 
จัดทํา (ร�าง) คําจํากัดความ และขอบข�ายของระบบบริหารจัดการแบบ Multi Management 
เพื่อเปhนแนวทางอางอิงในการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังวางกรอบแนวคิดหลักการในการ
นําเสนอส่ิงส�งมอบ (Targeted Output Profiles: TOPs) ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจ
ของหน�วยงาน เพื่อใชวางแผนการพัฒนาแนวทางการประเมินผลของหน�วยงาน รวมถึงเสนอ
หลักการสําหรับจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรสําหรับกลุ�มภารกิจต�าง ๆ ตามหลักการ 
Autonomous with Accountability ซึ่งหมายถึงไม�มีการควบคุมกรอบงบประมาณ แต�เนน
ความรับผิดชอบของกลุ�มภารกิจในการบริหารงบประมาณของตัวเอง และส�งมอบผลงานไดสูงสุด 
โดยหลักการดังกล�าวไดรับความเห็นชอบจากการประชุมผูบริหาร สวทช. เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

• ระบบติดตามและประเมินผลหน!วยงาน/โปรแกรม ณ ไตรมาสที่ ๑ ไดศึกษาระบบติดตามและ
ประเมินผลของศูนย�แห�งชาติที่มีอยู� กําหนดดัชนีท่ีจะติดตามและนิยาม ศึกษาแหล�งขอมูลและ
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กระบวนการเก็บขอมูล หารือร�วมกับทีมสารสนเทศในส�วนการดึงขอมูล และการสรางแบบจําลอง 
Artificial Intelligence (AI) สําหรับ  Management Dashboard ซ่ึ งจะพัฒนา ข้ึนเพื่ อ เปhน
เครื่องมือในการติดตามงานของทุกหน�วยงานใน สวทช. นอกจากน้ี ในส�วนของการจัดทํา NSTDA 
Evaluation Framework ไดหารือร�วมกับผูบริหารศูนย�แห�งชาติถึงแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล ศึกษาประเภทหน�วยงาน กลุ�มภารกิจตามโครงสรางใหม� และศึกษา TOPs และ KPI 
ของแต�ละกลุ�มภารกิจ 

KS5 ความสามารถขององค�กรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ที่สอดคล1องกับระบบของกระทรวง
ใหม! (เป̀าหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีการทํางานแบบบูรณาการ (cross-disciplinary)) 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. กําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรในการ
บริหาร กํากับและประเมินผลท่ีสอดคลองกับระบบของกระทรวงใหม� ใน ๓ ดาน โดยมีผลการดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสที่ ๑ ในภาพรวมคิดเปhนรอยละ ๑๓.๑๒ และมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

• ส!งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs (Technology Development Groups) ที่เป]นการ
ทํางานแบบบูรณาการ ณ ไตรมาสท่ี ๑ TOPs ของ 7 TDGs ไดแก� Food and feed, Bio-
chemicals, Precision agriculture, Medical devices and implants, Mobility and 
logistics, Energy และ Dual-use /defense ผ�านการเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมผูบริหาร
เรียบรอยแลว ส�วนอีก 3 TDGs ท่ีเหลือ ไดแก� Cosmeceuticals, Bio-pharmaceutical และ 
Precision medicine อยู�ระหว�างปรับปรุง TOPs และนําเสนอต�อที่ประชุมผูบริหารต�อไป 

• ระบบวัดและประเมินผลคนให1เชื่อมโยงลักษณะการสร1างงาน ณ ไตรมาสที่  ๑ จัดทํา
หลักเกณฑ�/แนวทางการส�งมอบผลงานท่ีสอดคลองกับลักษณะงาน/หน�วยงาน วทน. ของ สวทช. 
แลวเสร็จ ซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารระดับสูงแลว เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และจัดทํา (ร�าง) ผลสําเร็จของหน�วยงานและความเช่ือมโยงกับผลสําเร็จระดับบุคคลตามประเภท
หน�วยงานของภารกิจดาน วทน. แลวเสร็จ โดยจะนํามาบูรณาการกับแนวทางการประเมิน
หน�วยงานประเภทต�าง ๆ เพื่อกําหนดเปhนการประเมินบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะของ
หน�วยงานต�อไป 

• ระบบ Information sharing พร1อมใช1งาน ณ ไตรมาสท่ี ๑ จัดทํา (ร�าง) คําส่ังแต�ง ต้ัง
คณะทํางานการเผยแพร�ขอมูลเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร� โครงการวิจัย และความเช่ียวชาญ
นักวิจัยบนเว็บไซต� สวทช. แลวเสร็จ เพื่อใหมีการเผยแพร�ขอมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� 
โครงการวิจัย และความเช่ียวชาญนักวิจัย บนเว็บไซต� สวทช. และอยู�ระหว�างกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ� เง่ือนไขและขอบเขตของการใชประโยชน�ขอมูลภายใน สวทช. เพื่อใหมีการใช
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ประโยชน�ขอมูลเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร� โครงการวิจัย ความเช่ียวชาญนักวิจัย และขอมูลลูกคา
ของ สวทช. ร�วมกันตามสิทธ์ิการเขาถึง 

 
ตารางที่ ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค!าเป̀าหมาย และผลการดําเนินงานป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มุมมอง 
ตัวช้ีวัดของ สวทช.  

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป`าหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๑ 

ผู1มีส!วนได1 
ส!วนเสีย 

KS1-A  มู ล ค� า ผ ล ก ร ะ ท บ ต� อ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน� 

๔.๖ เท�าของค�าใชจ�ายเฉล่ีย  
ป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๐.๒๗ เท�า 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

• มีคอนซอร�เทียมไม�นอยกว�า ๖ 
คอนซอร�เทียม  

• นําตนแบบระบบเกษตรสมัยใหม�
ไปใชใน ๕๐ ชุมชน  

• พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรใหเปhน
เกษตรกรสมยัใหม� ๘๐ คน  

• พัฒนาบุคลากรวิจยัและนักเรียน
ในพื้นท่ี ๒,๐๐๐ คน  

• ยกระดับความสามารถเทคโนโลย ี
SMEs และ startups ในพื้นท่ี 
๑๐๐ ราย 

รอยละ ๒๒.๙๐ 

พันธมิตร/
ลูกค1า/
การเงิน 

KS2  สัดส�วนรายไดต�อค�าใชจ�าย ไม�นอยกว�ารอยละ ๒๕ รอยละ ๑๑.๑๖ 

KS3  ทรัพย�สินทางปuญญาท่ีมีการ
นําไปใชประโยชน� 

จํานวน license สะสม เพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๑๐ จากป,ที่ผ�านมา 

รอยละ ๒.๙๔ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS4   ก า ร ป รั บ  ส ว ท ช .  เ ข า สู�
โครงสรางกระทรวงใหม� 

มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคลองกับ
หลักการของโครงสรางกระทรวงใหม� 

รอยละ ๒๓.๕๐ 

ความสามารถ
ขององค�กร 

KS5  ความสามารถขององค�กรใน
ก า ร บ ริ ห า ร  กํ า กั บ แ ล ะ
ประเมินผล ท่ีสอดคลองกับ
ระบบของกระทรวงใหม� 

มีการทํางานแบบบูรณาการ  
(cross-disciplinary) 

รอยละ ๑๓.๑๒ 
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๓.๒ ผลการดําเนินงานกลุ!มวิจัยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓.๒.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด1านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

ตัวอย!างผลงานวิจัยและพัฒนาตาม Technology Development Groups (TDGs) 

(๑) Precision agriculture 
การพัฒนาพันธุ�ข1าวเหนียวหอม ต1นเต้ีย ต1านทานโรคไหม1และโรคขอบใบแห1ง สวทช. โดยหน�วย

ปฏิบัติการคนหาและใชประโยชน�ยีนขาว (หน�วยงานความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และไบโอเทค 
สวทช. ไดพัฒนาขาวเหนียวพันธุ�ขาวเหนียวหอม ที่มีคุณภาพหุงตมใกลเคียงพันธุ� กข๖ ตนเต้ีย ตานทานโรคไหม
และโรคขอบใบแหง โดยพัฒนาต�อยอดจากพันธุ�ธัญสิริน ที่มีความสูงประมาณ ๑๓๐ เซนติเมตร สามารถเก็บเก่ียว
ไดง�าย ทนทานต�อแรงลมเน่ืองจากมีขนาดลําตนเต้ีย เหมาะกับการเก็บเก่ียวดวยเครื่องจักร เมล็ดเรียว ขัดสี 
ไม�แตกหัก เมื่อนํามาหุงตมมีคุณภาพและความเหนียวนุ�มคลายพันธุ� กข๖ ผลผลิตประมาณ ๘๐๐ กิโลกรัม โดยนํา
สายพันธุ�ขาวเหนียวหอม ที่มีคุณภาพหุงตมใกลเคียง กข๖ ตนเต้ีย ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง ท่ีพัฒนา
ต�อยอดข้ึนใหม�จํานวน ๒๐ สายพันธุ� ไปปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดน�าน ร�วมกับเครือข�ายผูผลิตเมล็ดพันธุ�พืชและ
พันธุ�สัตว�พันธุ�ดีจังหวัดน�าน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวท่ีมีคุณภาพใชจําหน�ายและบริโภค โดยมีเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
ชาวนาเขาร�วม ๑๒ กลุ�ม (จํานวนเกษตรกร ๑๗๖ ครัวเรือน) และมีศูนย�การเรียนรูโจโก เครือข�ายมูลนิธิฮักเมือง
น�านเปhนองค�กรพี่เล้ียง โดยปลูกทดสอบเปรียบเทียบกับพันธุ�ขาวในพื้นท่ี (ซิวแดง ธัญสิริน หอมทอง กํ่าเหนียว  
กํ่าเจา แม�โจ กข๖ และ กข๑๘) และมีกระบวนการประเมินพันธุ�ในแปลงทดลองในแต�ละเครือข�ายก�อนจําหน�ายให
ผูท่ีตองการเมล็ดพันธุ� ผลการประเมินฯ พบว�าเกษตรกรเลือกสายพันธุ�ขาวเหนียวหอม เบอร� ๑๗ และ ๑๘ ซึ่งเปhน
ขาวที่มีลักษณะตนเต้ีย มีความตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหงดี เวลาเก็บเก่ียวสามารถใชเครื่องดูด หรือ
เครื่องเก่ียวมาใชแทนแรงงานคนได และมีคุณภาพการหุงตมท่ีมีรสชาติใกลเคียงพันธุ� กข๖ ซึ่งเกษตรกรในเครือข�าย
ไดต้ังช่ือสายพันธุ�ดังกล�าวว�า “พันธุ�น�าน ๕๙” ปuจจุบันมีการรวมกลุ�มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ� ๑๒ กลุ�ม และจัดต้ัง
เปhนเครือข�ายวิสาหกิจ โดยใหทางมูลนิธิฮักเมืองน�านเปhนผูประสานงาน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวเหนียวหอม 
ได ๗๔ ตัน ซึ่งอยู�ในข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพและเตรียมการจําหน�ายต�อไป 
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(๒) Food and feed 
สารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข!ขาว (e-LYS-T1) ไลโซไซม�จากไข�ขาวของไก�มีความสามารถใน

การยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวกไดเปhนอย�างดีและไดรับการยอมรับอย�างกวางขวางสําหรับใชเปhนสารตานจุลินทรีย�ใน
ผลิตภัณฑ�อาหารและอาหารสัตว� แต�แบคทีเรียก�อโรคท่ีพบปนเป��อนในอาหารและทําใหอาหารเน�าเสียน้ัน มีท้ัง
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ จึงเปhนขอจํากัดในการใชไลโซไซม�จากไข�ขาวของไข�ไก�ในรูปธรรมชาติ แต�ดวย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหคณะผูวิจัยไบโอเทค สามารถพัฒนาไลโซไซม�ที่มีฤทธ์ิ
ยับย้ังแบคทีเรียไดดีข้ึนทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ครอบคลุมแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเน�าเสียและแบคทีเรียก�อโรค
ท่ีมักพบปนเป��อนในอาหาร โดยไดพัฒนาและผลิตสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข�ขาวประสิทธิภาพสูง ภายใตช่ือ
ทางการคา eLysozymeTM (eLYS-T1) ที่มีประสิทธิภาพยับย้ังแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรมลบไดดีกว�า 
ไลโซไซม�จากไข�ขาวรูปธรรมชาติ ครอบคลุมทั้งแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเน�าเสียและแบคทีเรียก�อโรค จึงเหมาะที่จะ
ใชเปhนสารกันเสียในผลิตภัณฑ�อาหาร ปuจจุบันคณะผูวิจัยไดส�งมอบงานวิจัยสู�ภาคเอกชน ซึ่งลงนามสัญญา 
การถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข�ขาว (eLYS-T1) ใหกับบริษัท ดีเอ็มเอฟ  
(ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทจะขยายกําลังการผลิตเปhนระดับ pilot scale และวางแผนขยายผลเพื่อการผลิต
และส�งออกไปยังต�างประเทศ นอกจากน้ีคณะผูวิจัยยังพัฒนาต�อยอดประยุกต�ใชสารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไข�
ขาว (eLYS-T1) ในผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืมรสนม ซ่ึงปuจจุบันอยู�ระหว�างศึกษาแนวทางประยุกต�ใช eLYS-T1 พบว�า 
eLYS-T1 มีศักยภาพในการยับย้ังจุลินทรีย�ในผลิตภัณฑ�นม และมีศักยภาพดีข้ึนเมื่อใชร�วมกับสารยับย้ังแบคทีเรีย
ตัวอ่ืน ๆ แต�อย�างไรก็ตาม eLYS-T1 ยังมีผลกระทบต�อลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ�นม ซึ่งคาดว�าจะมีการศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการใชหรือการทํา pre-treatment eLYS-T1 ที่เหมาะสมก�อนนําไปใชกับผลิตภัณฑ�เพื่อลด
ผลกระทบต�อลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ�ต�อไป 
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ระบบการฆ!าเชื้อจุลินทรีย�ด1วยสนามไฟฟ̀าพัลส� การยืดอายุอาหารเหลวและเคร่ืองด่ืมในปuจจุบัน 
นิยมใชวิธีพาสเจอร�ไรซ�โดยใชความรอนฆ�าเช้ือจุลินทรีย� แต�วิธีน้ีไม�เหมาะกับเครื่องด่ืมบางชนิด เช�น นํ้าผลไม 
เพราะความรอนจะทําใหนํ้าผลไมเปล่ียนสี กล่ิน และรสชาติ สวทช. ไดสนับสนุนการพัฒนาตนแบบระบบการฆ�า
เช้ือจุลินทรีย�ดวยสนามไฟฟ"าพัลส� ซึ่งเปhนระบบการฆ�าเช้ือจุลินทรีย�ในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมระดับ
อุตสาหกรรม ประกอบดวย แหล�งจ�ายไฟฟ"าแรงดันสูงแบบพัลส� หองฆ�าเช้ือจุลินทรีย� ระบบการไหลของของไหล 
โดยเครื่องด่ืมจะถูกลําเลียงจากถังบรรจุเครื่องด่ืมเขาสู�หองฆ�าเช้ือที่ถูกจ�ายไฟฟ"าแรงดันสูงกระแสตรงแบบพัลส�ที่ข้ัว
อิเล็กโทรดทําใหเกิดสนามไฟฟ"าแบบพัลส�ที่ความเขมสูงประมาณ ๒๕ กิโลโวลต�ต�อเซนติเมตร และช�วงเวลาของ
พัลส� ๑ – ๑๐ ไมโครวินาที โดยระบบช�วยลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมพาสเจอร�ไรซ� รวมไปถึง
ลดตนทุนการผลิต ลดการใชระยะเวลาในการฆ�าเช้ือ ซ่ึงเปhนประโยชน�ต�อภาคอุตสาหกรรมและเปhนประโยชน�ต�อ
ผูบริโภคทางดานคุณค�าทางโภชนาการของอาหาร นอกจากน้ีระบบน้ีใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ� เเละระบบควบคุม 
ที่สามารถพัฒนาและหาไดภายในประเทศ ทดแทนช้ินส�วนจากต�างประเทศและไม�เปhนอันตรายต�อผูบริโภค 
 

 
 

(๓) Biochemicals 
การพัฒนาเอนไซม�สําหรับเทคโนโลยี VHG Ethanol from Cassava Feedstock ปuจจุบัน

เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลสําหรับประเทศไทยยังคงใชเทคโนโลยีที่นําเขาจากต�างประเทศ หรือตองใชการพัฒนา
หรือต�อยอดเทคโนโลยีในประเทศท่ีมีอยู�อย�างจํากัด โดยเฉพาะอย�างย่ิงการพัฒนาเอนไซม�ที่เหมาะสมสําหรับ
วัตถุดิบที่มีในประเทศ เช�น เอนไซม�ลดความหนืดวัตถุดิบจากมันสําปะหลัง เพื่อใชในกระบวนการหมักแบบ high 
solid loading เอนไซม�ท่ีเหมาะสมกับการย�อยชีวมวลปรับสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ� ยีสต� ท่ีใช ใน
กระบวนการหมัก ซึ่งยังตองการการปรับปรุงใหมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน ท้ังในแง�ความสามารถในการหมักที่อุณหภูมิสูง 
เพื่อลดตนทุนในการลดอุณหภูมิของถังหมัก รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการผลิตเอทานอล หรือแอลกอฮอล�
ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองการผลิตเอทานอลที่มีตนทุนตํ่า ซึ่งไบโอเทค สวทช. ไดพัฒนาเอนไซม�เพื่อลดความหนืด
ในข้ันตอนการปรับสภาพสําหรับวัตถุดิบมันสําปะหลัง (ENZ-Cas) โดยเนนหัวมันสําปะหลัง และกากมันสําปะหลัง 
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ปuจจุบันเอนไซม�ที่พัฒนาข้ึนจากคลังจุลินทรีย�เปhนเอนไซม� ENZ-Cas รุ�นที่ ๒ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีข้ึนกว�าเอนไซม� 
ENZ-Cas รุ�นท่ี ๑ ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาก�อนหนาน้ี โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถพัฒนาต�อยอดเพื่อใชทดแทนเอนไซม�
ทางการคาในอนาคตได และเปhนการใชวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกเพื่อช�วยใหตนทุนรวมของการผลิตเอทานอลลดลงดวย 
นอกจากน้ีทางคณะผูวิจัยยังดําเนินการวิจัยอย�างต�อเน่ืองเพื่อพัฒนาเอนไซม� ENZ-Cas รุ�นที่ ๓ ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนและมีตนทุนการผลิตที่ลดลง เพื่อใหสามารถแข�งขันกับเอนไซม�ทางอุตสาหกรรมได อีกท้ังยังมีพันธมิตรท่ีมี
ความพรอมที่มีศักยภาพในการนําเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม�ท่ีพัฒนาข้ึนไปใชประโยชน�ต�อไป 
 

 
 

(๔) Mobility and logistics  
ระบบระบายความร1อนแบตเตอร่ีแพ็คที่ใช1ในยานยนต�ไฟฟ`า ความรอนที่เกิดข้ึนภายในเซลล�

แบตเตอรี่ ประกอบดวย ความรอนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ"าท่ีไหลผ�านกับความตานทานภายในของเซลล�แบตเตอรี่ 
และความรอนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเอนโทรป, ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ไดหาค�าความรอนท้ังสองส�วน
ภายในเซลล� โดยใชวิธีการทดลองสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร� (Numerical Simulation) และสรางตนแบบ
ระบบระบายความรอนของแพ็คแบตเตอรี่ ท้ังระดับเซลล�จนถึงระดับโมดูลย�อย เพื่อดูพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง  
โดยทีมวิจัยไดสรางตนแบบจํานวน ๒ ตนแบบ ซึ่งตนแบบทั้งคู�สามารถควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม�ใหเกิน  
๔๐ องศาเซลเซียสไดเช�นเดียวกัน แต�จะใชหลักการทํางานที่แตกต�างกัน ทําใหมีขอดีและขอเสียท่ีแตกต�างกันข้ึนอยู�
กับความเหมาะสมของการนําไปใชงาน ตนแบบท่ีหน่ึงเปhนระบบที่รองรับระบบระบายความรอนดวยนํ้าหล�อเย็น
จากหมอนํ้าและระบบระบายความรอนดวยการลดอุณหภูมินํ้าหล�อเย็นโดยใชนํ้ายาแอร�จากระบบปรับอากาศมา
ช�วย ซึ่งนํ้าหล�อเย็นสามารถควบคุมใหผลต�างของอุณหภูมิของทุกเซลล�ไม�เกิน ๕ องศาเซลเซียสไดดี แต�ตองคํานึง
เรื่องการร่ัวซึมของนํ้าหล�อเย็น เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ"าได ส�วนตนแบบที่สองเปhน
ระบบระบายความรอนดวยสารทําความเย็นกับแพ็คแบตเตอรี่ ท่ีตองอาศัยนํ้ายาแอร�สําหรับระบายความรอน
โดยตรงท่ีโมดูล ซึ่งเปhนระบบท่ีมีการตอบสนองไว มีความซับซอนนอยกว�า โดยแบ�งนํ้ายาแอร�บางส�วนมาจากระบบ
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ปรับอากาศ เพื่อใชในการควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ แต�การควบคุมใหผลต�างของอุณหภูมิของทุกเซลล�ไม�เกิน 
๕ องศาเซลเซียสในช�วงตนทําไดแย�กว�า เน่ืองดวยนํ้ายาแอร�มีความสามารถในการดึงความรอนสูง ซึ่งระบบตนแบบ
ที่สองน้ีจําเปhนตองใชพลังงานท่ีมากกว�าระบบตนแบบที่หน่ึงท่ีใชนํ้าหล�อเย็นจากหมอนํ้า โดยการสรางตนแบบท้ัง
สองเปhนเครื่องมือสําหรับการออกแบบระบบระบายความรอนของแพ็คแบตเตอรี่ เพื่อถ�ายทอดองศ�ความรูและ
แนวทางสู�ภาคอุตสาหกรรมต�อไป 
 

  
 

(๕) Medical devices and implants 
แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกสังเคราะห�สําหรับงานทางทันตกรรม เอ็มเทค สวทช. วิจัยและพัฒนา

แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกจากกระบวนการสังเคราะห�ทางเคมีท่ีขึ้นรูปใหมีรูพรุนต�อเน่ืองถึงกัน เพื่อใชเปhนวัสดุปลูก
ถ�ายกระดูกในงานทางทันตกรรมมาระยะเวลาหน่ึง แต�โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ดังกล�าวใหสามารถนําไปใชงาน
เชิงพาณิชย�น้ันยังค�อนขางตํ่า ดวยปuจจัยต�าง ๆ ท่ีอาจจะยังไม�เอ้ืออํานวย เช�น ขาดผลการทดสอบตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ�และมาตรฐานการผลิต เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและความน�าเช่ือในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ� หรือ
รูปลักษณ�ของบรรจุภัณฑ� ที่จะทําใหการใชงานเหมาะสม และเปhนที่น�าสนใจในตัวผลิตภัณฑ�มากข้ึน ดังน้ัน 
จึงดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาและผลักดันใหผลิตภัณฑ�ดังกล�าวสามารถนําไปใชงานเชิงพาณิชย�ได ดี ย่ิง ข้ึน  
โดยมุ�งเนนออกแบบบรรจุภัณฑ�ใหมีความเหมาะสมและไดมาตรฐานสําหรับบรรจุเครื่องมือแพทย� ตลอดจนการ
รับรองการจําหน�ายในกลุ�มประเทศเป"าหมาย เพื่อนําไปสู�การขยายผลการใชงานทางคลินิกในเชิงพาณิชย�ต�อไป 
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(๖) Energy  
ระบบกักเก็บพลังงานสําหรับภารกิจบรรเทาภัย นิวเคลียร� ชีวะ เคมี (นชค.) : ต1นแบบรถพ!วงลาก 

(Mobile cabinet) ที่ติดต้ังแผงโซลาร�เซลล�แบบพับเก็บได1 โดยมีแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนสําหรับกักเก็บ
พลังงาน เปhนการดําเนินงานภายใตโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ป,งบประมาณ ๒๕๕๙ (Energy Storage) เพื่อส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน ตนแบบดังกล�าวสามารถจ�ายพลังงาน
ไฟฟ"ารองรับภารกิจ นชค. ในพื้นท่ีที่เกิดวิกฤตการณ�ไดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๓ ช่ัวโมงต�อวัน ระบบจะผลิต
กระแสไฟฟ"าโดยตรงจากพลังงานแสงอาทิตย�และชาร�จแบตเตอร่ีไดพรอมกัน ซึ่งสามารถนํามาใชทดแทนเครื่อง
กําเนิดไฟฟ"าที่ใชอยู�ในปuจจุบันท่ีมีขอจํากัด เช�น ประสิทธิภาพตํ่า ตองใชนํ้ามันสํารอง และเกิดมลภาวะในพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน จากผลการทดสอบพบว�ารถพ�วงลากผ�านการทดสอบการลากที่ความเร็วสูงสุดไม�เกิน ๔๐ กิโลเมตรต�อ
ช่ัวโมง ไม�พบการส่ันสะเทือนอย�างมีนัยสําคัญของโครงสรางรถ สามารถผลิตกระแสไฟฟ"า และนําไปใชในภารกิจ 
นชค. ไดในอนาคต 
 

 
 

ต1นแบบเตาหุงต1มแอลพีจีแบบความดันสูง สวทช. สนับสนุนคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี พัฒนาตนแบบเตาหุงตมแอลพีจีแบบความดันสูงที่มีประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดมากกว�า
รอยละ ๖๔.๔๐ และปลดปล�อยก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�ตํ่ากว�า ๑,๐๐๐ ส�วนในลานส�วน ใหกับผูประกอบการ 
(จํานวน ๔ ราย) จากผลการประเมินเม่ือมีการใชเตาตนแบบทดแทนเตารุ�นเดิม ซ่ึงปริมาณการผลิตคิดเปhนรอยละ 
๕๐.๗๐ ของเตาก�าซชนิดความดันสูงท้ังหมดของประเทศ พบว�าการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพทางความรอนของเตา
ตนแบบ ส�งผลใหค�าเฉล่ียประสิทธิภาพทางความรอนของเตาชนิดความดันสูงของประเทศเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 
๔๙ (ประเมินป, พ.ศ. ๒๕๕๗) เปhนรอยละ ๕๔.๙๐ หรือคิดเปhนปริมาณก�าซแอลพีจีที่ประหยัดไดเท�ากับ ๔๕๙ 
พันตันต�อป, หรือคิดเปhนรอยละ ๑๐.๘๐ ของปริมาณก�าซแอลพีจีทั้งหมดที่ใชในภาคครัวเรือน หรือคิดเปhนรอยละ 
๕.๔๐ ของปริมาณก�าซแอลพีจีท้ังหมดท่ีใชภายในประเทศ โดยมีมูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคม ๗๔๗  
ลานบาท 
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ตัวอย!างผลงานวิจัยและพัฒนาตาม Research Agenda (Cluster) 

(๑) โปรแกรมเมล็ดพันธุ� (Seed) 

สายพันธุ�พริกขี้หนูผลใหญ!ลูกผสมจากสายพันธุ�เกสรตัวผู1เป]นหมัน สวทช. สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาพันธุ�พริกข้ีหนูผลใหญ�เกสรตัวผูเปhนหมัน สําหรับผลิตพันธุ�พริกลูกผสมของพริกข้ีหนูผลใหญ� โดยไดพันธุ�พริก
ข้ีหนูผลใหญ�เกสรตัวผูเปhนหมันที่มีความคงที่ของลักษณะความเปhนหมันและมีความหลากหลายทางลักษณะดาน
การเกษตรที่ดี จนไดพัฒนาพันธุ�พริกลูกผสมจํานวน ๑๗ พันธุ� เพื่อใชเปhนสายพันธุ�แม� ต�อมา สวทช. ร�วมกับบริษัท
เมล็ดพันธุ� จํานวน ๑๓ บริษัท ทดสอบพันธุ�พริกข้ีหนูผลใหญ�ลูกผสมท่ีไดจากคู�ผสมของพริกสายพันธุ�เกสรตัวผูเปhน
หมัน โดยปลูกทดสอบพันธุ�ลูกผสม จํานวน ๖ สายพันธุ� ไดแก� สายพันธุ� 16-C22_d, 16-C39_a, 16-C78_a, 16-
G14_c, 16-G73_a และ 16-G120 ในพื้นที่ทดสอบของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม�และเชียงราย พบว�าสายพันธุ�
ลูกผสมท้ัง ๖ สายพันธุ� มีลักษณะดีเด�น โดยสายพันธุ�ที่บริษัทใหความสนใจเปhนอันดับหน่ึง คือ สายพันธุ� 16-
C22_d เน่ืองจากเปhนสายพันธุ�ที่มีการเจริญเติบโตท่ีสม่ําเสมอ สามารถผลิตไดท้ังพริกสดและพริกแหง และเปhนสาย
พันธุ�ท่ีมีลักษณะผลตรงตามที่ตลาดตองการ ทั้งน้ี สวทช. ไดข้ึนทะเบียนสายพันธุ�พ�อแม�ของพริกคู�ผสมสายพันธุ� 
พริกข้ีหนูผลใหญ�แลวจํานวน ๑๔ สายพันธุ� และจากผลการทดสอบสายพันธุ�พริกข้ีหนูผลใหญ�มีบริษัทเมล็ดพันธุ�
สนใจแจงความประสงค� เพื่อขอใชสายพันธุ�พริกเกสรตัวผูเปhนหมันในเชิงการคาจํานวน ๕ บริษัท ซ่ึงปuจจุบันอยู�
ระหว�างทําสัญญาถ�ายทอดสายพันธุ� 
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(๒) โปรแกรมมันสําปะหลัง (Cassava) 

การพัฒนาวัสดุทดแทนไม1ธรรมชาติจากเศษวัสดุเหลือใช1ในไร!มันสําปะหลัง เศษเหงาและเปลือก 
มันสําปะหลังเปhนวัสดุเหลือใชในไร�มันสําปะหลัง ท่ีสามารถนํากลับมาผลิตเปhนวัสดุทดแทนไมธรรมชาติ อาทิ  
แผ�นไมอัดได สวทช. จึงสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแผ�นวัสดุทดแทนไมจากเหงามันและเปลือก 
มันสําปะหลัง ซึ่งแผ�นวัสดุทดแทนไมท่ีพัฒนาข้ึนมีขนาด ๔๕๐ x ๔๕๐ มิลลิเมตร ความหนา ๑๐ มิลลิเมตร ข้ึนรูป
ดวยเครื่องอัดรอน ๑๒๐ องศาเซลเซียส แรงดันในการอัดรอน ๑๕๐ กิโลกรัมต�อตารางเซนติเมตร มีระยะเวลาการ
อัดรอน ๕ นาที โดยอัดข้ึนรูปตนแบบที่กรมป�าไม ศูนย�ส�งเสริมพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชน� 
ไมขนาดเล็กและของป�า จังหวัดราชบุรี พบว�าตนแบบมีองค�ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และ
คุณสมบัติทางกล ผ�านเกณฑ�มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๘๗๖-๒๕๔๗ โดยมีคุณสมบัติใกลเคียงกับไมจริงทุก
ประการ ในดานตนทุนเชิงเศรษฐศาสตร� มีราคา ๔๒.๖๘ บาท ซึ่งเปhนราคาที่ตํ่ากว�าทองตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาวัสดุก�อสรางป, ๒๕๖๐ ซึ่งถือว�าเปhนการนําวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน� สามารถ
สรางมูลค�าเพิ่มไดอย�างคุมค�า 
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ตัวอย!างผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร1างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๑) การประเมินสาเหตุการแตกหักของช้ินส!วนใบพัดระบายความร1อน บริษัทประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ"า พบเหตุเครื่องผลิตกระแสไฟฟ"า (เครื่องท่ีไดรับการซ�อมบํารุงในช�วง ๑ ป,) เกิดเหตุไฟฟ"าลัดวงจร  
ไม�สามารถผลิตกระแสไฟฟ"าได จึงใหเอ็มเทค สวทช. วิเคราะห�สาเหตุของความเสียหายที่เกิดข้ึน จนสามารถช้ีชัดได
ว�าการเสียหายของช้ินส�วนใบพัดเกิดจากความบกพร�องในขณะซ�อมบํารุงดวยความรอน ซึ่งตองเปล่ียนวิธีการซ�อม
บํารุงดวยความรอนเปhนการซ�อมดวยวิธีการใชแรงดึงแทน ทําใหบริษัทลดค�าใชจ�ายในการซ�อมช้ินส�วนใบพัดระบาย
ความรอนต�อป, และลดค�าสูญเสียท่ีจะเกิดกรณีท่ีตองหยุดการผลิตหากยังซ�อมบํารุงดวยวิธีการเดิม คิดเปhนมูลค�า
ทางเศรษฐกิจรวม ๑๖๖ ลานบาท 

(๒) โครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (KidBright) KidBright เปhนบอร�ดสมองกลฝuงตัว 
(embedded board) ท่ีสามารถทํางานตามชุดคําส่ัง ที่มีจอแสดงผล เซ็นเซอร� และสามารถเช่ือมต�อกับอุปกรณ�
อ่ืนได ซ่ึงสามารถทํางานไดท้ังแบบออฟไลน� และ IoT (Internet of Thing) สามารถใชเปhนเคร่ืองมือส�งเสริมการ
เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� (coding) ในโรงเรียน โดยผูเรียนสามารถสรางชุดคําส่ังผ�านโปรแกรม 
KidBright IDE บนคอมพิวเตอร�ที่ใชงานง�าย เพียงใชการลากบล็อกคําส่ังมาวางต�อกัน (drag and drop) ชุดคําส่ังท่ี
ถูกสรางดังกล�าวจะถูกส�งไปท่ีบอร�ด KidBright ใหทํางานตามท่ีโปรแกรมไว เช�น รดนํ้าตนไมตามระดับความช้ืนที่
กําหนด หรือเป�ด-ป�ดไฟตามเวลาที่กําหนด เปhนตน KidBright มุ�งเนนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ 
ร�วมกับความคิดสรางสรรค� เพื่อใหสอดคลองกับแนวการศึกษาแบบ STEM Education พรอมต�อยอดความรู และ
ความคิดเพื่อรับมือกับยุค ๔.๐ จากการดําเนินงานของเนคเทค สวทช. (ณ ส้ินเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส�งมอบบอร�ด 
KidBright จํานวน ๑๑๘,๓๘๐ บอร�ดใหกับโรงเรียน) ช�วยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ลดค�าใชจ�ายในการซ้ือบอร�ดลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียง และช�วยลดค�าใชจ�ายในส�วนการอบรมครูท่ัวประเทศ ใน
หลักสูตรการเขียน coding (ณ ส้ินเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีครูอบรม KidBright จํานวน ๓,๑๐๐ คน) คิดเปhนมูลค�า
ทางเศรษฐกิจรวมมากกว�า ๓๓๐ ลานบาท 
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๓.๒.๒ การสร1างองค�ความรู1ทางวิชาการ 

๓.๒.๒.๑ บทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เปhนองค�กรที่ มีบทบาทต�อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซ่ึงจํานวนบทความตีพิมพ�เปhนตัวช้ีวัดหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถและความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต�ป, ๒๕๓๙ ถึงปuจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความ
ตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๖๘๓ ฉบับ  
ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science 
Citation Index Expanded (SCIE) จํานวน ๗ ฉบับ (หรือคิดเปhน ๐.๕๕ ฉบับต�อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) โดยท้ัง 
๗ ฉบับเปhนบทความท่ีบุคลากร สวทช. มีส�วนร�วม (Intramural) ทั้งหมด รายช่ือบทความตีพิมพ�ฯ แสดงดัง
ภาคผนวก ก 

 

 
 

รูปที่ ๑ จํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  
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๓.๒.๒.๒ ทรัพย�สินทางปJญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป"องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี  
โดยดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต�ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตรทั้งส้ิน ๒,๒๗๙ คําขอ (เปhนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จํานวน ๒,๑๙๗ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต�างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู�มือสิทธิบัตรแลวจํานวน 
๓๑๑ คําขอ (เปhนคู�มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๖๓ คําขอ และต�างประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ)  
ซึ่งกระบวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนไดรับคู�มือสิทธิบัตรท่ีผ�านมาใชระยะเวลาเฉล่ียประมาณ ๔ ป, และมีผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรจํานวน ๑,๐๓๖ คําขอ ไดรับคู�มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน ๗๒๘ คําขอ นอกจากน้ี 
สวทช. ยังดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปuญญาอ่ืน ๆ ไดแก� ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และการคุมครอง
พันธุ�พืช โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต�ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทางปuญญาดังกล�าวจํานวนท้ังส้ิน 
๒๑, ๑๑๘ และ ๑๕๑ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ย่ืนขอจดทรัพย�สินทาง
ปuญญารวมทั้งส้ิน ๒๓ คําขอ (หรือคิดเปhน ๑.๗๙ คําขอต�อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ไดแก� สิทธิบัตร ๒ คําขอ  
อนุสิทธิบัตร ๑๒ คําขอ และความลับทางการคา ๙ คําขอ รายช่ือทรัพย�สินทางปuญญาท่ีย่ืนขอจดและไดรับคู�มือ 
แสดงดังภาคผนวก ข – ฉ 

 

 
รูปที่ ๒ จํานวนทรัพย�สินทางปuญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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นอกจากบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติและทรัพย�สินทางปuญญาแลว ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต�าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๙ รางวัล 
แบ�งเปhน รางวัลระดับนานาชาติ ๓ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๖ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ช  

ตัวอย!างรางวัลและเกียรติยศที่น!าสนใจ 

• นักวิจัยไบโอเทคได1รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ!นใหม! ประจําป, ๒๕๖๑ ดร.ธิดารัตน� น่ิมเช้ือ 
นักวิจัยหองปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม� หน�วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย�และชีวเคมีภัณฑ� 
ไดรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ�นใหม� ประจําป, ๒๕๖๑ จากมูลนิธิส�งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ� เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 
กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเร่ือง “เอนอีซเอนไซม�อัจฉริยะเพื่อกระบวนการการผลิตส่ิงทอ 
ที่เปhนมิตรกับส่ิงแวดลอม” ซึ่งเปhนผลงานร�วมวิจัยระหว�างไบโอเทค เอ็มเทค โรงงานส่ิงทอ 
ธนไพศาล และบริษัท เอเซียสตาร�เทรด จํากัด “เอนไซม�เอนอีซ” เปhนเอนไซม�อัจฉริยะที่สามารถ
ใชทดแทนสารเคมีในกระบวนการลอกแป"งและกําจัดส่ิงสกปรกบนผาฝ"ายออกไดง�ายในข้ันตอน
เดียว ช�วยลดข้ันตอนในการผลิตฝ"าฝ"าย ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค�าใชจ�ายโดยรวม 
ในการผลิตลงไดมากกว�าครึ่งหน่ึงของกระบวนการเดิม 

• นักวิจัยเอ็มเทคได1รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด!นรุ!นเยาว� ประจําป, ๒๕๖๐ ดร.ณมุรธา สถิรจินดา 
พอลสัน นักวิจัยหองปฏิบัติการวิเคราะห�ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร�อน หน�วยวิจัย
โลหะ ไดรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด�นรุ�นเยาว�ประเภทอุตสาหกรรม ประจําป, ๒๕๖๐ จากการ
ประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห�งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๑ ระหว�างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร�ทจังหวัดชลบุรี จากผลงานวิจัยและพัฒนา 
“ชุดทดสอบการกัดกร�อนแบบเร�งสําหรับหลากหลายสภาวะการใชงาน” ผลงานดังกล�าวช�วย
แกปuญหาความเสียหายและการกัดกร�อนในภาคอุตสาหกรรม โดยศึกษาการกัดกร�อนที่สอดคลอง
กับสภาวะการใชงานจริง เพื่อสรางระบบขอมูลสําหรับทํานายอัตราการกัดกร�อนของโลหะได
แม�นยํามากข้ึน 

• นักวิจัยไบโอเทคได1รับเลือกเป]นนักวิจัยที่มีการอ1างอิงผลงานถึงมากที่สุด (Highly Cited 
Researchers) จาก Clarivate Analytics ดร.สาทินี ซื่อตรง นักวิจัยหองปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพของรา หน�วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ไดรับการ
คัดเลือกจาก Clarivate Analytics ใหเปhน ๑ เปอร�เซ็นต�ของนักวิจัยท่ัวโลกที่มีการอางอิงผลงาน
ถึงมากท่ีสุดในป, ๒๕๖๑ ในกลุ�มวิทยาศาสตร�ดานพืชและสัตว� โดยเปhน ๑ ใน ๑๑ นักวิจัยไทยท่ี
ไดรับการคัดเลือกในป,น้ี ดร.สาทินี ดําเนินงานวิจัยดานการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ�
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ราทะเลท่ีพบในป�าชายเลนของประเทศไทย ทั้งลักษณะท่ัวไป แหล�งที่อยู�อาศัย ความสําคัญของ
ราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล การสํารวจเก็บตัวอย�าง การจัดจําแนกดวยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและอนุชีวโมเลกุล จนมีการคนพบราทะเลสายพันธุ�ใหม� ๆ ตลอดจนการใชประโยชน�จาก 
ราทะเลในการเปhนแหล�งทางเลือกใหม�ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ และสารเคมีโครงสรางใหม�ท่ี
มีศักยภาพในการเปhนยาในอนาคต 

 

๓.๒.๓ โครงสร1างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ (National S&T Infrastructure) 
 การดําเนินงาน National S&T Infrastructure มีเป"าหมายเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก� ธนาคารชีวภาพแห�งชาติ ศูนย�โอมิกส�แห�งชาติ 
ศูนย�ทรัพยากรคอมพิวเตอร�เพื่อการคํานวณข้ันสูง ศูนย�ระบบไซเบอร�-กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการสรางเครือข�ายความร�วมมือ เพื่อจัดต้ังและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
ร�วมกัน ลดความซํ้าซอนของการลงทุน และสามารถส�งมอบ เพื่อบริหารจัดการต�อ นอกจากน้ี ยังสรางกลไก
ขับเคล่ือน ผลักดัน ติดตามการดําเนินงานใหสามารถเช่ือมโยงสู�การวิจัย เพื่อตอบโจทย�ประเทศ ไตรมาสที่ ๑ 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีตัวอย�างการดําเนินงาน เช�น 

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีเป"าหมายเพื่อพัฒนาองค�ความรู เทคนิค 
เพื่อใหบริการการประเมินวัฏจักรชีวิตดวยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย�างย่ังยืน 
และสรางขีดความสามารถประเทศตาม Thailand’s Green Growth Strategy เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดาน
การคาโลก โดยมีตัวอย�างการประยุกต�ใชฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต อาทิ 

• การประยุกต�ใช1ค!าการปล!อยก}าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมขนส!งสมัยใหม! ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมรถยนต�ไดนําขอมูลการปล�อยก�าซเรือนกระจกของการผลิตเช้ือเพลิง/พลังงาน  
รวม ๒๙ ชนิด (อาทิ นํ้ามันดีเซล เอทานอล และไฟฟ"า) สําหรับเครื่องยนต� ๖ ประเภท ใชในการ
คาดการณ�แนวโนมการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากภาคการขนส�ง ทั้งหมด ๖๙ สถานการณ� 
(scenario) เพื่อวางแผนทําการตลาดรถยนต�พลังงานทางเลือก ท่ีบริษัทวางแผนจะผลิตในอนาคต 
โดยทดแทนเครื่องยนต�สันดาปภายใน (inter combustion engine) ที่ใชอยู�ในปuจจุบัน 

• การประยุกต�ใช1ค!าสัมประสิทธ์ิการปล!อยก}าซเรือนกระจกใน Mobile Application for 
Reducing Food Waste “Lookie Waste” โดยนําค�าสัมประสิทธ์ิการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
ไปใชในการคํานวณเพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมที่เกิดจากอาหารท่ีทานเหลือและบรรจุ
ภัณฑ�ท่ีใชในการบรรจุอาหาร รวมถึงประยุกต�ใชต�อยอดในการประเมินความหิวโหยของเด็ก  
(จากแคลอรี่ของอาหารท่ีทานเหลือ) และมูลค�าทางการเงินที่สูญเสียไป (จากราคาของอาหาร 
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ที่ทานเหลือ) โดยทําเปhนแอปพลิเคชันสําหรับสมาร�ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อส�งเสริมและสราง
ความตระหนักในการลดขยะอาหาร (Food Waste) และลดขยะบรรจุภัณฑ� (Food Packaging) 
ที่ เ กิดจากการบริ โภค ซึ่ ง ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมา ธิการ ยุโรป (European 
Commission: EC) ภายใตโครงการ REAL pilot projects from the Asia Pacific 

• การประยุกต�ใช1ค!าสัมประสิทธ์ิการปล!อยก}าซเรือนกระจกในโครงการ The Asia Pacific Low 
Carbon Lifestyles Challenge ทีมวิจัย สวทช. ไดนําองค�ความรูถ�ายทอดสู�นักธุรกิจรุ�นใหม� 
จาก ๑๒ คนทั่วเอเชียแปซิฟ�ค เพื่อสนับสนุนใหประชาคมโลกเขาสู�ยุคของการพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม
แผน  the 10  Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 
Production (10 YFP) โดยนําค�าสัมประสิทธ์ิการปล�อยก�าซเรือนกระจกไปใชในการประเมิน 
low carbon business ทั้งน้ี หลังจากส้ินสุดโครงการฯ จะทราบถึงความแตกต�างของการปล�อย
ก�าซเรือนกระจกของธุรกิจด้ังเดิม และธุรกิจใหม� ซ่ึงปกติจะมีค�าที่ตํ่ากว�าซึ่งมีส�วนช�วยลดปuญหา
ภาวะโลกรอนได 

• ดัชนีความขาดแคลนน้ําจากฐานข1อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย สําหรับฉลากวอเตอร�
ฟุตพรินต� (Water Footprint) ของผลิตภัณฑ� เอ็มเทค สวทช. ในฐานะหน�วยงานเดียวที่เปhน
ผูดูแลฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย จัดทําค�าที่ Water Scarcity Index (WSI) หรือดัชนี
ความขาดแคลนนํ้า จากฐานขอมูลตนทาง (Background Data) ของประเทศไทย เพื่อให
ผูประกอบการสามารถประเมินค�าผลกระทบดานนํ้าตลอดวัฎจักรชีวิต เพื่อขอการรับรองฉลาก 
วอเตอร�ฟุตพรินต�จากสถาบันนํ้าและส่ิงแวดลอมเพื่อความย่ังยืน สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
(การรับรองฉลากส่ิงแวดลอมสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14046: 2014) ท้ังน้ี ขอมูล 
วอเตอร�ฟุตพรินต�จะช�วยใหผูประกอบการทราบจุดท่ีมีการใชนํ้าในปริมาณมาก และนําไปสู�การ
จัดทําแนวทางการวางแผนการใชทรัพยากรนํ้าอย�างมีประสิทธิภาพต�อไปไดในอนาคต ซึ่งจะช�วย
ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจอย�างย่ังยืนได ท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

 
๓.๒.๔ โครงสร1างพ้ืนฐานด1านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 
การดําเนินงานท่ีเ ก่ียวของกับ NQI ของประเทศ ประกอบดวย การมาตรวิทยา (Metrology)  

การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะห�ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดานต�าง ๆ เช�น การทดสอบยานยนต�ไฟฟ"า การตรวจ
วิเคราะห�และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห�ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
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ผลิตภัณฑ�นาโน และการทดสอบอุปกรณ�ทางการแพทย� เพื่อใหผลิตภัณฑ�ไดมาตรฐาน ผ�านการทดสอบ และมีการ
รับรองคุณภาพ สามารถส�งออกสู�ตลาดต�างประเทศได  

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๑๐,๕๓๒ 
รายการ หน�วยบริการวิเคราะห�และทดสอบของ สวทช. ไดแก�  ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช.  
ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส� ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม 
และศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดยใหบริการที่เปhนประโยชน�ต�อการทํางานวิจัยและสนับสนุน
ผูประกอบการในกลุ�มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย�างบริการวิเคราะห�ทดสอบ เช�น 

การบริการวิเคราะห�ทดสอบด1านไฟฟ̀าและอิเล็กทรอนิกส� 

(๑) สวทช. โดยศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ลงนามความร�วมมือกับ 
การรถไฟแห�งประเทศไทย (รฟท.) เปhนหองปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ�ในระบบราง ใหเปhนไป
ตามมาตรฐานสากล โดย สวทช. จะทําหนาท่ีส�งเสริมและสนับสนุนหองปฏิบัติการทดสอบในประเทศเพื่อใหบริการ
ทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ�ในระบบราง ใหเปhนไปตามมาตรฐานสากล และสามารถนําไปใชในโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน รถไฟเช่ือม ๓ สนามบิน และรถไฟสายอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดประโยชน�สูงสุดต�อประเทศไทยและ
อุตสาหกรรมในประเทศ มาตรฐานที่ PTEC ใหบริการแก�ระบบรถไฟ อาทิ IEC/EN50155, IEC/EN50121-1, 
IEC/EN50121-2, IEC/EN50121-3, IEC/EN50121-4, LM79, LM80 และ TB/T เปhนตน 

 

 
 

รูปที่ ๓ การทดสอบรถไฟที่ดําเนินงานโดย PTEC ป, ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ 
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(๒) สวทช. โดย PTEC ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) ใหเปhนผูทดสอบโดรนตามขอกําหนดของ กสทช. โดยใหบริการทดสอบ
ความถ่ีการควบคุมใชงานโดรน ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
สําหรับอากาศยานซ่ึงไม�มีนักบินสําหรับใชงานเปhนการทั่วไป รวมทั้งตามมาตรฐานอ่ืน ๆ เช�น EN328 V1.9.1, EN 
62479:2010: Remote control (R&TTE test) 2.4GHz-40Ghz ISM band and  modulation technirues 
(such as BT&WLAN product) เปhนตน ซึ่ง กสทช. ไดออกประกาศเพื่อบังคับใชโดยใหผูนําเขาโดรนไม�ว�าจะเปhน
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา จะตองขอใบอนุญาตคาวิทยุคมนาคมเพื่อนําเขาจาก กสทช. ทุกรณี (ผูครอบครองตอง
ข้ึนทะเบียนระบุตัวตน หากฝ�าฝ�นมีโทษจําคุก ๕ ป, ปรับ ๑ แสนบาท) ผูนําเขาจะตองไดรับใบอนุญาตนําเขาจาก 
กสทช. ไปแสดงทุกครั้ง เพื่อใหศุลกากรตรวจสอบก�อนนําเขาประเทศ ปuจุบัน กสทช. ไดส�งโดรนมาทดสอบท่ี PTEC 
ในการข้ึนทะเบียนหลายลํา 
 

 
 
 

๓.๒.๕ สวทช. ภูมิภาค 

สวทช. มีแผนจะนําวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กระจายเขาสู�ภูมิภาค เพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนในพื้นท่ี บนฐาน วทน. ต้ังแต�ระดับ
ทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ ทั้งน้ี สวทช. ภูมิภาค จะเปhนศูนย�วิจัยที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน (Focused Research 
Center) โดยอาศัยกลไกอุทยานภูมิภาคท่ัวประเทศ อาทิ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมถึง
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดย สวทช. จะนําความสามารถดานเทคโนโลยี เขา
ทํางานร�วมกับพันธมิตร ไดแก� มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ท้ัง SMEs สตาร�ทอัพ ในภูมิภาคน้ัน ๆ เพื่อแบ�งกัน
ทํางานตอบโจทย�พื้นที่ และตามความตองการของแต�ละทองถ่ิน 

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบริหาร สวทช. ไดหารือร�วมกับผูบริหารอุทยานวิทยาศาสตร�
ภาคเหนือ เพื่อประเมินความเห็น และหารือแนวทางการจัดต้ังศูนย�วิจัย สวทช. ภูมิภาค จากการหารือพบว�า
อุทยานวิทยศาสตร�ภาคเหนือมีงานวิจัยท่ีสนใจและสอดคลองกับการดําเนินงานของ สวทช. ในเรื่อง green 
extraction ซ่ึงไดจัดหารือระหว�างทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. และผูบริหารอุทยานวิทยาศาสตร�ภาคเหนือ  
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ถึงแนวทางการดําเนินงานการจัดต้ัง สวทช. ภูมิภาค (ภาคเหนือ) และรูปแบบการดําเนินการวิจัยร�วมกับเครือข�าย
ดานสมุนไพรและเวชสําอาง เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ นอกจากน้ี ระหว�างวันท่ี ๘ – ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 
สวทช. ภาคเหนือจะจัดประชุมวิชาการประจําป, ซึ่ง RDI และนาโนเทค ไดจัดสัมมนาเรื่อง “การวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางจากสมุนไพร” เพื่อยืนยันโจทย�/หัวขอวิจัยใหชัดเจนย่ิงข้ึนดวย ในวันการสัมมนา
ดังกล�าวมีภาคเอกชนในพื้นที่และเครือข�ายท่ีเก่ียวของมาร�วมประชุมดวย 
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๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ�มบริหาร RDI ถือเปhนกลุ�มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ� เพื่อตอบโจทย�และแกปuญหาที่สําคัญ
ของประเทศ (National Agenda) อย�างตรงจุด โดยดําเนินงานภายใตภารกิจหลัก คือ การบริหารการวิจัยตาม
ยุทธศาสตร�ประเทศ การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ บริหารการวิจัยร�วมกับบริษัทขนาดใหญ�และ
บริษัทขามชาติ รวมถึงการสรางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ และการส�งเสริมจริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย ซ่ึงตองดําเนินการควบคู�ไปกับงานวิจัยดวย ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ�มบริหาร 
RDI มีตัวอย�างการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๓.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต1องการภาครัฐ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบขอเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ผ�านกลไกการส�งเสริมพัฒนานวัตกรรมท่ีมาจากความตองการใชงานของ
ภาครัฐ ณ ไตรมาสท่ี ๑ สวทช. ไดดําเนินงานที่เก่ียวของกับการผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรม ตาม (ร�าง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ดังน้ี 

• จัดเตรียมประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ “การพัฒนานวัตกรรมตาม
ความตองการของรัฐ” สําหรับเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และประกาศให
หน�วยงานที่เก่ียวของทราบ ไดแก� (ร�าง) ประกาศ “การกําหนดและข้ึนทะเบียนหน�วยงานท่ี 
รับทํา” และ (ร�าง) ประกาศ “แนวทางการบริหารโครงการนวัตกรรมตามความตองการของ
ภาครัฐ” ซึ่ง (ร�าง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการ
ของภาครัฐ ผ�านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ( วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒) และผ�าน
คณะกรรมการตรวจสอบร�างกฎหมาย (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) ปuจจุบันอยู�ระหว�างสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาร�างสุดทาย 

• จัดเตรียมขอมูล/เอกสารกระบวนการที่เ ก่ียวของ เพื่อใชส่ือสารหลักการทํางานโครงการ
นวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ ใหกับหน�วยงานเป"าหมาย โดยจัดทํา flow chart ของ
กระบวนการที่เก่ียวของ และอยู�ระหว�างจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติประกอบการดําเนินงาน ดังน้ี 
o กระบวนการพิจารณาข้ึนทะเบียน “หน�วยงานรับทํา” และ “ผูเขาร�วม” 
o กระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 
o กระบวนการติดตามและประเมินโครงการฯ 
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๓.๓.๒ การวิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ!/บริษัทข1ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ 

สวทช. ไดศึกษาขอมูลของบริษัทขนาดใหญ�/บริษัทขามชาติ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมกลยุทธ�ในการหารือ 
เพื่อใหเกิดความร�วมมือดานการวิจัยร�วมกัน ไตรมาสท่ี ๑ ไดหารือและพัฒนาโจทย�วิจัยร�วมกับหน�วยงานและบริษัท
ต�าง ๆ ดังน้ี 

• หารือและพัฒนาโจทย�ความร�วมมือกับการประปานครหลวง เรื่อง “ระบบการคัดกรองและ
รายงานประเภทของสาหร�าย (อัตโนมัติ) ท่ีเปhนสาเหตุการอุดตัน หรือสรางสารพิษในแหล�งนํ้าดิบ 
เพื่อผลิตนํ้าประปา ปuจจุบันอยู�ระหว�างส�งขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนจากการ
ประปานครหลวง 

• หารือและพัฒนาโจทย�ความร�วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม จํากัด และบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
เรื่อง “โมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญ�สําหรับออย โดยใชเทคโนโลยีปuญญาประดิษฐ�” เพื่อใช
วิเคราะห�หรือคาดการณ�ผลผลิต และติดตามเฝ"าระวังสภาวะต�าง ๆ ของออยในพื้นท่ีปลูก ปuจจุบัน
ลงนามบันทึกขอตกลงความร�วมมือดานการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู�เกษตร ๔.๐ ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลกับบริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัดแลว และอยู�ระหว�างลงนามบันทึกขอตกลงความ
ร�วมมือดาน Cognitive and Climate Smart Agriculture for Sugarcane กับบริษัทไอบีเอ็ม 
จํากัด 

• หารือและพัฒนาความร�วมมือกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เรื่อง “การจัดทํา
ตนแบบระบบจัดเก็บขอมูลแบบ CLASS (Cartridge Library Archival Storage Systems) โดย
มีลักษณะการทํางานแบบ Join Lab ปuจจุบันอยู�ระหว�างจัดทําสัญญาและลงนามขอตกลง 
ไม�เป�ดเผยความลับ (NDA :Non Disclosure Agreement) 

 
๓.๓.๓ การสร1างเครือข!ายความร!วมมือระหว!างประเทศ 
มีเป"าหมายเพื่อสรางพันธมิตรความร�วมมือวิจัยดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  

กับนานาชาติ และเสริมสรางความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาท่ีจะนําไปสู�การวิจัยพัฒนาเพื่อใหได
นวัตกรรมใหม� รวมท้ังสรางขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีกลไก
การส�งเสริมความร�วมมือวิจัยกับพันธมิตร สรางเครือข�ายต�างประเทศ เพื่อใหเกิดผลกระทบระดับโลก 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มุ�งเนนการสรางเครือข�ายและความร�วมมือในกลุ�มประเทศเป"าหมาย จํานวน ๕ 
ประเทศ และ ๑ กลุ�มประเทศ ประกอบดวย ไตหวัน ญ่ีปุ�น จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และกลุ�มประเทศอาเซียน 
โดยตอบโจทย�ท้ังการวิจัยที่ สวทช. มุ�งเนน ตลอดจนดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางเครือข�ายทั้งกลุ�มพันธมิตรเดิมและ
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กลุ�มพันธมิตรใหม� เช�น จัดงานสัมมนาวิชาการ การเปhนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก การสราง
แพลตฟอร�มเครือข�ายต�างประเทศ เปhนตน โดยไตรมาสที่ ๑ มีตัวอย�างกิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

(๑) การสร1างความร!วมมือระหว!างประเทศที่เป]นรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 
สรางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ เพื่อใหเกิดความร�วมมือทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในอนาคต ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ลงนามในบันทึกขอตกลงความร�วมมือ (Memorandum 
of Understanding: MOU) กับหน�วยงานในต�างประเทศ อาทิ 

• ความร!วมมือจัดต้ังห1องปฏิบัติการไทย-จีน - ไบโอเทค สวทช. ร�วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว.) และ Institute of Microbiology, Chinese Academy 
of Sciences (IMCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเป�ด “หองปฏิบัติการวิจัยร�วมดาน
จุลินทรีย�ไทย-จีน” เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร�ด 
กรุงเทพมหานคร เสริมสรางศักยภาพงานวิจัยดานจุลินทรีย� เพื่อใชในการอนุรักษ�และการพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการพัฒนาการประมวลผลขอมูลจุ ลินทรีย�แบบบิ๊กดาตา 
(Microbial Big Data) เพื่อการคนพบองค�ความรูท่ีนําไปสู�การสรางนวัตกรรมจากจุลินทรีย�และ
เทคโนโลยีแห�งอนาคต อีกทั้งยังมีการลงนามความร�วมมือระหว�าง สวทช. กับ Chinese 
Academy of Sciences (CAS) ในการสนับสนุนการจัดต้ังหองปฏิบัติการร�วมในสาขาอ่ืน ๆ 
ต�อไป 
 

  
 

• ความร!วมมือวิจัยด1 าน Food safety, Internet of Thing และ Biodiversity - สวทช.  
ลงนามความร�วมมือกับ The Scientific and Technological Research Council of Turkey 
(TÜBİTAK) สาธารณรัฐตุรกี เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศ
ไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาโครงการร�วมทุนวิจัย และกําหนดหัวของานวิจัยร�วมกันใน  
๓ ดาน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร�เน็ต
ของสรรพส่ิง)  และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) พรอมท้ัง จัดประชุม 
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เชิงปฏิบัติการงานวิจัยไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๑ เรื่องการพัฒนาโครงการวิจัยร�วมกัน ระหว�างวันที่ ๒๒ -
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีนักวิจัยและผูแทนจากไทยและตุรกีเขาร�วม ๖๐ คน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเปhนการสรางความสัมพันธ�ที่แน�นแฟ"นต�อทั้งสองประเทศ 
ซึ่งอาจนําไปสู�ความร�วมมือที่เปhนรูปธรรมระดับประเทศระหว�างประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกี
ต�อไป 
 

  
 

(๒) สวทช. โดยเอ็มเทค ร!วมกับสมาคมการกัดกร!อนโลหะและวัสดุไทย จัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 18th Asian Pacific Corrosion Control Conference (APCCC18) ในหัวขอ Science and 
Technology Connectivity for Global Sustainability ระหว�างวันท่ี ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด� มิราจ บีช รีสอร�ท พัทยา จังหวัดชลบุรี การประชุมวิชาการนานาชาติ APCCC จัดข้ึนทุก ๆ ๓ ป, 
เพื่อเปhนเวทีนําเสนอผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีการกัดกร�อนและการป"องกัน ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณ�
ระหว�างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม ทั้งในและต�างประเทศจากท่ัวโลก APCCC18 มีผูเขาร�วมงานกว�า ๓๐๐ คน 
จาก ๑๘ ประเทศท่ัวโลก มีการนําเสนอผลงานวิชาการกว�า ๑๐๐ ผลงาน และไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก 
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(๓) สวทช.โดยเอ็มเทค ร!วมกับ The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จัด
สัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018 (ASMP2018) ระหว�าง
วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร�ด กรุงเทพมหานคร ASMP2018 เปhนเวทีระดับ
นานาชาติที่รวมนักวิจัยช้ันนําจากต�างประเทศ เพื่อการแลกเปล่ียนความรูและขอคิดเห็นต�าง ๆ ผลงานวิจัย  
ที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาในดานวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมกระบวนการในทวีปเอเชีย รวมถึงการแสวงหา
พันธมิตรและสรางเครือข�ายการวิจัยจากต�างประเทศ ในหัวขอต�าง ๆ เช�น Smart Materials and Structures 
และ Materials Processing เปhนตน เพื่อยกระดับความร�วมมือดานงานวิจัยและพัฒนา แสวงหาพันธมิตร และ
สรางเครือข�ายกับหน�วยงานวิจัยจากต�างประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมต�าง ๆ ที่เก่ียวของในดานวัสดุศาสตร�และ
วิศวกรรมกระบวนการ โดยมีผูเขาร�วมประชุมทั้งส้ิน ๒๒๘ คน จากหน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน 
หน�วยงานมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เปhนตน 
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๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ!มสร1างเสริมความสามารถในการแข!งขัน 

๓.๔.๑ ถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!การประยุกต�ใช1ประโยชน� 

สวทช. นําองค�ความรู  ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีไปประยุกต�ใชเพื่อใหเกิดประโยชน� 
ต�อภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน�ต�อภาคสาธารณะ โดยใชความรูความ
เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีในการประยุกต�ใหเกิดประโยชน�ในรูปของการถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีไดจากการวิจัยและ
พัฒนาสู�เชิงพาณิชย� การรับจางวิจัย การใหบริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อใหเกิดการนํา
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� การลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ� 

ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ�ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปuญญา
รวมทั้งส้ิน จํานวน ๒๐ รายการ ใหแก� ๑๖ หน�วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) จากการดําเนินงาน 
ท่ีผ�านมาจะเห็นไดว�า สวทช. ไม�เพียงแต�ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต�มุ�งผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใชประโยชน�ไดจริงในทุกภาคส�วนใหมากข้ึน ต้ังแต�การรับโจทย�หรือความตองการจากกลุ�มเป"าหมาย 
จนถึงกลไกการส�งมอบผลงาน เพื่อให สวทช. สามารถสรางผลงานที่นําไปใชประโยชน�ไดจริง 

 

 
รูปที่ ๔ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใชประโยชน�ของ สวทช. 
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จํานวนหน่วยงานรับถา่ยทอดเทคโนโลยี

จํานวนหน�วยงาน 

ป,งบประมาณ 
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การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช1ประโยชน�เชิงพาณิชย� ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. 
ถ�ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปuญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�
เชิงพาณิชย� จํานวน ๑๓ รายการ ใหแก� ๙ หน�วยงาน โดยมีตัวอย�างผลงาน ดังน้ี 
 

บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 
บริษัทซีพีแรม จํากัด "จมูกอิเล็กทรอนิกส� (Electronic nose)" เปhนเครื่องจําแนกกล่ินท่ีพัฒนาข้ึน

เพื่อใชในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เช�น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การ
ปนเป��อน และการเส่ือมสภาพ วิธีใชงาน คือ นํากล่ินตัวอย�างท่ีตองการใหเปhน
กล่ินตนแบบใส�ใหเครื่องจดจํา จากนั้นเมื่อมีกล่ินใหม�ท่ีผลิตได ก็นํามาให
เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะระบุไดว�ากล่ินใหม�นี้เหมือนหรือแตกต�างจากกล่ิน
ตนแบบท่ีพึงประสงค� 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร�) 

ผลงานวิจัย “สูตรและกระบวนการเคลือบส่ิงทอ” เปhนการพัฒนาน้ํายาเคลือบ
ส่ิงทอสูตรตานเช้ือแบคทีเรีย กันยูวี สะทอนนํ้า มีกล่ินหอม และกระบวนการ
ตกแต�งสําเร็จ (garment finish/exhaustion) ไดแก� วิธีการเคลือบแบบดูดซึม 
และแบบจุ�มสะบัด สําหรับส่ิงทอท่ีมีลักษณะเปhนผลิตภัณฑ�สําเร็จรูปแลว เช�น 
กางเกง หมวก ถุงมือ ถุงเทา รองเทา ผาม�าน ผาคลุมโซฟา ผาคลุม ฯลฯ และ
กระบวนการเคลือบผาแบบจุ�มอัดรีดส่ิงทอ โดยผลิตภัณฑ�ส่ิงทอท่ีผ�านการเคลือบ
น้ํายาจะมีคุณสมบัติตานเช้ือแบคทีเรีย กันยูวี สะทอนน้ํา ป"องกันสีตก มีกล่ิน
หอม และเพ่ิมความแข็งแรง เหมาะท่ีจะนําไปใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ และ
หัตถกรรมท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 

บริษัทแนคคร�า ไมโครเทค จํากัด "อุปกรณ�ระบุตําแหน!งด1วยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร�ทีเค" เปhนอุปกรณ�รับ
สัญญาณดาวเทียมท่ีใชเทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะมี
ความสามารถหลักในการประมวลผลค�าพิกัดแลว ยังมีช�องทางการส่ือสารท้ังทาง
อินเทอร�เน็ต อินทราเน็ต และบลูทูธ เพื่อรับส�งขอมูลหรือรับคําส่ังจากภายนอก 
อุปกรณ�ฯ มีโปรแกรมประยุกต�สําหรับใชปรับแต�งการทํางานของอุปกรณ� โดย
ออกแบบเฉพาะสําหรับทํางานกับอุปกรณ�ดังกล�าว เฟ�ร�มแวร�ท่ีฝuงอยู�ในอุปกรณ�
ออกแบบและปรับแต�งมาใหคํานวณค�าพิกัดไดรวดเร็ว หาค�าพิกัด RTK แรกท่ี
แม�นยําไดภายใน ๑ - ๒ วินาที 

บริษัทเพอร�เฟกท� ฮาร�โมน ีอินเตอร�
เนชันแนล จํากัด 

“หัวเช้ือจุลินทรีย�ชนิดผงสําหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว�” เปhนจุลินทรีย�ท่ี
คัดเลือกเพ่ือใชหมักเปhนอาหารหมัก silage สูตรท่ีไดจากงานวิจัยสามารถใชหมัก
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรไดหลากหลาย เช�น ฟางขาว หรือแมกระท่ังเปลือก
ขาวโพดเล้ียงสัตว� โดยเมื่อนํามาหมักดวยจุลินทรีย�ทดลองเปรียบเทียบ พบว�าจะ
ทําใหเปลือกขาวโพดเล้ียงสัตว�มีโปรตีนเพิ่มข้ึนเปhน ๖ - ๘ เปอร�เซ็นต� ไขมันเพ่ิม
เปhน ๒.๕ - ๓ เปอร�เซ็นต� ซึ่งมีสารอาหารใกลเคียงกับหญารูซี่สด อีกท้ังยัง
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สามารถหมักพืชประเภทแป"ง เช�น ฟuกทอง มันสําปะหลัง เพ่ือนํามาเปhนอาหาร
ขนไดดวย 

“เครื่องตรวจวัดและเฝ̀าระวังส่ิงแวดล1อมขนาดเล็ก” สามารถตรวจวัด
สภาพแวดลอมเบื้องตน เช�น ระดับนํ้า อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ 
ปริมาณนํ้าฝน และส�งขอมูลระยะไกลผ�านเครือข�ายโทรศัพท�ไรสาย เพ่ือจัดเก็บ
ยังฐานขอมูลในเครื่องแม�ข�าย เพื่อใชในการวิเคราะห�และแสดงผลผ�านทางหนา
เว็บไซต�หรือแจงเตือนภัยในเครือข�ายสังคมออนไลน� ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด 
เคล่ือนยายไดง�ายและสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา สามารถ
ปรับเปล่ียนเซ็นเซอร�การตรวจวัดใหเหมาะสมตามความตองการไดง�าย สามารถ
วัดระดับนํ้าในลําน้ํา โดยไม�มีส�วนสัมผัสน้ํา รองรับพลังงานไฟฟ"า ๒๒๐ โวลต� 
หรือการใชโซลาร�เซล มีระบบสํารองพลังงานไฟฟ"า และมีตนทุนการผลิตไม�สูง
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด “นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร!งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล!ยุง” หรือสเปรย� 
นาโนอิมัลชันสมุนไพรไล�ยุง เปhนผลงานวิจัยท่ีพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ�สเปรย�ไล�ยุง
จากสารสกัดธรรมชาติภายใตการเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชันดวย
เทคโนโลยีพื้นฐาน ทําใหไดผลิตภัณฑ�จากสมุนไพรมีฤทธ์ิไล�ยุงท่ีอยู�ในรูปแบบนา
โนอิมัลชันแบบใส มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรท่ีสามารถกักเก็บน้ํามัน
สารออกฤทธ์ิและกล่ินไดนานอย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช�วยปกป"อง
คุณสมบัติของ นํ้ามันหอมระเหยทําให ไดผ ลิตภัณฑ� ท่ีมีความคงตัว ท่ี ดี   
มีประสิทธิภาพไล�ยุง อย�างนอย ๓.๕ - ๔.๕ ช่ัวโมง 

“อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห�ออกฤทธิ์ไล!ยุง” เปhนการเตรียม
อ นุ ภ า คน า โ น ด ว ย เ ท คนิ ค อิมั ล ซิ ฟ� เ ค ชั น  โ ด ย มี ส า รออกฤท ธ์ิ ไ ล� ยุ ง 
ไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณ ๕ - ๒๐ เปอร�เซ็นต� โดยน้ําหนักเปhนสารออกฤทธ์ิ
หลัก และเปhนสารสังเคราะห�หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร�งใส  
ซึ่งมีการปรับองค�ประกอบของสารท้ังตัวช�วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว 
เพื่อใหไดเปhนอัตราส�วนท่ีเหมาะสมในการทําใหเกิดนาโนอิมัลชันท่ีมีความโปร�งใส  
โดยใชพลังงานต่ํา (low energy method) มีข้ันตอนการเตรียมผลิตภัณฑ�ท่ีง�าย
ต�อการผลิต ลดข้ันตอน และตนทุนในการผลิตไดเปhนอย�างดี เปhนการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันใหมีขนาดในช�วง ๕๐ – ๒๐๐ นาโนเมตร โดยไม�ตองผ�าน
กระบวนการลดขนาดดวยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส�วนของสารลดแรงตึง
ผิวท่ีเหมาะสม ซ่ึงยังคงไดนาโนอิมัลชันท่ีมีลักษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถ
กักเก็บสารออกฤทธ์ิไดอย�างมีประสิทธิภาพ มีฤทธ์ิไล�ยุงไดมากกว�า ๖ ช่ัวโมง  
อีกท้ังไม�ก�อใหเกิดอาการระคายเคืองต�อผิวหนังของผูใชผลิตภัณฑ� 
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“องค�ประกอบของนาโนอิมัลชันสําหรับไล!ยุง ที่มีส!วนผสมของนํ้ามันหอม
ระเหยชนิดนํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันแมงลัก และนํ้ามันหญ1าแฝก” เปhนการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ�ไล�ยุงท่ีอยู�ในรูปของนาโนอิมัลชัน ท่ีประกอบดวยส�วนผสม
ของน้ํามันหอมระเหย ชนิดนํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันแมงลัก น้ํามันหญาแฝก 
ปริมาณรวม ๑๐ -๔๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสมนาโนอิมัลชันท้ังหมด 
สารลดแรงตึงผิวปริมาณ ๒ - ๒๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสมนาโน
อิมัลชันท้ังหมด สารเพ่ิมความชุ�มช้ืน ปริมาณ ๒ - ๑๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนัก
ของส�วนผสมนาโนอิมัลชันท้ังหมด และน้ําปริมาณ ๕๐ - ๘๐ เปอร�เซ็นต� 
โดยนํ้าหนักของส�วนผสมนาโนอิมัลชันท้ังหมด นาโนอิมัลชันท่ีมีฤทธ์ิไล�ยุงนี ้
ไม�ก�อใหเกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนังของผูใช อีกท้ังยังมีความคงตัวดี ทําให
เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ํามัน และกล่ินของน้ํามันหอมระเหย ทําให 
นาโนอิมัลชันดังกล�าวมีประสิทธิภาพในการไล�ยุงนานข้ึน 

“องค�ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ�ใช1ภายนอก
ร!างกาย” เปhนตนแบบผลิตภัณฑ�เจลทาผิวบรรเทาอาการคัน องค�ประกอบของ
อนุภาคนาโนท่ีบรรจุดวยสารสําคัญทางเภสัชกรรม สําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ�
ใชภายนอกร�างกาย โดยมีเมนทอลเปhนสารออกฤทธ์ิหลัก อนุภาคนาโนดังกล�าว
สามารถกักเก็บอนุภาคเมนทอล เพื่อใหมีประสิทธิภาพของความเย็นไดยาวนานข้ึน 
และมีความสามารถในการซึมผ�านเขาสู�ช้ันผิวหนังท่ีดี ช�วยเสริมฤทธ์ิและเสริม
คุณสมบัติของสารสําคัญท่ีกักเก็บ และมีความคงตัวท่ีดี เหมาะสําหรับนําไป
เตรียมเปhนสูตรตํารับเภสัชภัณฑ�โดยไม�ก�อใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด�ไวด�ล จํากัด “เม็ดพลาสติกเข1มข1นผลงานวิจัยฟ�ล�มพลาสติกบรรจุภัณฑ�ดัดแปลงท่ีสามารถ
ยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดและผลงานวิ จัย
องค�ประกอบฟ�ล�มพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป`องกันการเกิดฝ̀าและไม!มีปJญหา
เรื่องการเปล่ียนสีของฟ�ล�มระหว!างการเก็บ (EMA-1+)” เปhนการพัฒนาฟ�ล�ม
พลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑ�ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษา
คุณภาพของผลิตผลสด ฟ�ล�ม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติยอมใหก�าซท่ีใชใน
กระบวนการหายใจของผักและผลไมผ�านเขาออกไดดี ทําใหเกิดบรรยากาศ
ดั ดแปลงแบบสม ดุล ข้ึน ในบรรจุ ภัณฑ�  โ ดยมี ปริ มาณก� า ซออกซิ เ จน  
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� และความช้ืนสัมพัทธ�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม จึงช�วย
ชะลอการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพของผลิตผลสดท่ีบรรจุอยู�ภายใน ส�งผลให
ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติท่ีดี ฟ�ล�มมีความใส ไม�เปhนฝ"า และมีความ
แข็งแรง สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได  
๒ - ๕ เท�า และสามารถใชงานกับผลิตผลสดไดหลายชนิด 



๔๒ | ส ว ท ช .  

บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 

บริษัทเอสบี ดีไซนด�สแควร� จํากัด “เตียงนอนแบบมีกลไกช!วยผู1สูงอายุในการลุกน่ังและลุกข้ึนย่ืน (Joey-Active 
Bed)” เปhนเตียงนอนสําหรับช�วยกระตุนผูสูงอายุหรือผูป�วยท่ีเดิมนอนติดเตียง 
ใหตื่นตัวและแอคทิฟมากข้ึน ดวยกลไกและการออกแบบท่ีช�วยใหลุกข้ึนนั่งและ
ลุกข้ึนยืนท่ีมีความปลอดภัย ลดความเส่ียงต�อการหกลม ดวยมีกลไกช�วยปรับ
หมุนจากท�านอนเปhนท�าน่ัง มีกลไกช�วยในการลุกจากท�านั่งเปhนท�ายืน และมี
อุปกรณ�ในการป"องกันการหกลม รวมท้ังมีรีโมตท่ีออกแบบใหเปhนมิตรต�อผูใชท่ี
เปhนผูสูงอายุ ใชงานไดง�าย และปลอดภัย มีขนาดปุ�มกดใหญ� มีภาพอธิบายเขาใจ
ง�าย และมีสีสันท่ีดูง�าย 

บริษัทเอเมทเวิร�คส� จํากัด “ระบบสําหรับบันทึกวิเคราะห�ข1อมูลความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ต1องการความช!วยเหลือจากสัญญาณเซ็นเซอร�ต!อเน่ืองและการแจ1งเตือนตาม
เวลาจริง” สามารถแจงตรวจวัดและวิเคราะห�ขอมูลต�าง ๆ เก่ียวกับผูถูกตรวจวัด
อย�างต�อเนื่อง และแจงเตือนไปยังผูดูแลเมื่อผูถูกตรวจวัดอยู�ในสภาวะเส่ียง 
ตามท่ีระบุไวในระบบสําหรับผูถูกตรวจวัดนั้น ๆ ทําใหผูดูแลสามารถเขา
ช�วยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผูถูกตรวจวัดตามความเหมาะสม เพ่ือช�วยลด
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�กับผูถูกตรวจวัด นอกจากนี้ขอมูลท่ี
ตรวจวัดไดยังสามารถนํามาเพ่ือใหแพทย�หรือผูดูแลใช ในการวิเคราะห�
ประกอบการวินิจฉัยวิธีการท่ีควรใชในการดูแลผูตรวจวัดต�อไป 
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การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช1ประโยชน�เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ�ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๗ รายการ 
ใหแก� ๗ หน�วยงาน โดยมีตัวอย�างผลงาน ดังน้ี 
 

บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 
สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห�งชาติที ่๙ 
จังหวัดพิษณุโลก 

“ระบบติดตามเฝ̀าระวังอุณหภูมิ” เปhนอุปกรณ�วัด บันทึก และส�งขอมูล
อุณหภูมิ ท่ีสามารถต�อหัววัดอุณหภูมิไดสูงสุด ๔ หัววัด เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตูแช�เย็นต�าง ๆ ท่ีตองการเฝ"าระวังอุณหภูมิใหอยู�ในช�วงท่ีกําหนด 
โดยส�งขอมูลค�าอุณหภูมิเขาสู�เครือข�าย (LAN) และเก็บบันทึกเปhน
ฐานขอมูลบนเครื่องแม�ข�าย (server) อุณหภูมิท่ีมีค�าผิดปกติจากท่ี
กําหนด ระบบจะแจงเตือน Push Notification บนสมาร�ตโฟน และแจง
เตือนอีเมลใหผูปฏิบัติงานทราบ เพื่อใหสามารถแกไขปuญหาไดอย�าง
ทันท�วงที และไม�เกิดความเสียหายต�อผลิตภัณฑ� 

สมาคมการจดัการธุรกิจแห�งประเทศไทย “เว็บเซอร�วิสสําหรับค1นหาผู1 เ ช่ียวชาญและเช่ือมต!อฐานข1อมูล
ผู1เช่ียวชาญด1านอุตสาหกรรมอาหาร” เปhนการพัฒนาเว็บเซอร�วิสฯ 
สําหรับใชภายใตโครงการวิเคราะห�ความตองการและจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรดานการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร แบ�งออกเปhน  
๒ ส�วน คือ (๑) เว็บเซอร�วิสสําหรับคนหาผูเช่ียวชาญ และ (๒) เว็บ
เซอร�วิสสําหรับเช่ือมต�อฐานขอมูลผูเช่ียวชาญ โดยเป�ดใหบริการผ�าน
เว็บไซต� http://foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php ช�วยให
สมาคมการธุร กิจแห�งประเทศไทยได เ ว็บเซอร� วิสสําหรับคนหา
ผูเช่ียวชาญและเช่ือมต�อฐานขอมูลผูเ ช่ียวชาญ ซึ่งนําไปใชต�อยอดใน
โครงการวิเคราะห�ความตองการและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร ดานการ
วิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “ ร ะ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล อ อ น ไ ล น�  https://www. 
thaischoollunch.in.th/lunchtracking/” คือ ระบบประมวลผล
ขอมูลการจัดสํารับอาหารกลางวันดวยระบบ Thai School Lunch ของ
โรงเรียนท่ีเขาร�วมโครงการ ท่ีจัดทําระบบติดตามและประเมินผล
ออนไลน� ต�อยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพสําหรับโรงเรียนจาก
ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน โดยเสริมระบบติดตามประเมินผล
ออนไลน�เขาไป ช�วยใหโรงเรียนติดตามและสามารถประเมินคุณภาพ
ตํารับอาหารของโรงเรียนเองได 
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บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให1ใช1สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ “เครื่องมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน� และระบบสารสนเทศ”
เปhนการพัฒนาระบบเพ่ือใชสํารวจพฤติกรรมการบริโภค ผักผลไม 
อาหารเส่ียงต�อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ โดยนําตนแบบของระบบ
ติดตามและประเมินผลออนไลน� (Thai School Lunch) มาต�อยอดใช
กับขอมูลการสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน�ฯ ระบบมีฟuงก�ชันการ
ทํางาน ประกอบดวย (๑) ระบบลงทะเบียน (๒) ระบบบริหารจัดการ
คําตอบ และ (๓) ระบบรายงานผล เพื่อนําไปใชในการสํารวจและจัดทํา
รายงาน เพื่อทราบถึงสถานการณ�และการเปล่ียนแปลงของภาวะ
โภชนาการและพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 

การไฟฟ"าส�วนภูมิภาค “ร ะบบ จัดกา รแบต เ ตอ รี่ ลิ เ ธี ย ม ไ อ รอนฟอส เฟต  สํ าหรั บ
รถจักรยานยนต�ไฟฟ`า (ระยะที่ ๑)” เปhนการพัฒนาระบบจัดการ
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน สําหรับรถจักรยานยนต�ไฟฟ"า ๓๐ คัน และ
สถานีประจุไฟฟ"าแบบรวดเร็ว ๒ สถานี โดยส�งมอบใหการไฟฟ"าส�วน
ภูมิภาค เพื่อทําหนาท่ีในการตรวจวัดและเฝ"าระวังแรงดันและอุณหภูมิ
ของเซลล�ของแบตเตอรี่ประเภทลิเธียม เพื่อใหการใชงานแบตเตอรี่และ
การอัดประจุเปhนไปอย�างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว “ระบบบริการความรู1ตามความต1องการเฉพาะบุคคล จากองค�ความรู1
เรื่องข1าวเวอร�ชัน ๓” เปhนการออกแบบ สรางฐานความรู (ontology) 
และออกแบบฐานขอมูลจากเว็บไซต�องค�ความรูเรื่องขาว (database) 
โดยใชฐานความรู เ ชิงความหมายเปhนตัวเ ช่ือมโยงความรูต�าง ๆ  
เขาดวยกันอย�างเปhนระบบ และเช่ือมโยงกับความตองการของผูใชงาน
แต�ละบุคคล การเช่ือมโยงดังกล�าวเปhนการเปล่ียนแปลงเว็บไซต�จากเดิม
ท่ีเปhนแบบไม� มีการเปล่ียนแปลง (static) ไปเปhนแบบท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได (dynamic) โดยเปhนระบบท่ีสามารถแสดงผลขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับความรูที่ผูใชงานตองการเปhนรายบุคคลในรูปแบบเว็บไซต� 
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๓.๔.๒ บัญชีนวัตกรรมไทย 
รัฐบาลใหความสําคัญต�อการวิจัย การพัฒนาต�อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยแต�ง ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปhนประธาน กําหนดแนวทางการ
ส�งเสริมนวัตกรรมไทยผ�านการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐเปhนเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เปhนมาตรการส�งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู�การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย�างมีคุณภาพ และ
เปhนการกระตุนผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการที่เปhนนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค�าเพิ่มได
สูงกว�าแบบด้ังเดิม อันจะช�วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สู�อุตสาหกรรมท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และช�วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เมื่อวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดย สวทช. มี
หนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมาย
สํานักงบประมาณเปhนหน�วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ผ�านการตรวจคุณสมบัติแลว 
พรอมจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย รายช่ือบัญชีนวัตกรรมไทยที่ไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยจะมี
ระยะเวลาเวลาสูงสุด ๘ ป, ในการจัดซ้ือจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทยหน�วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางจากผูขาย
หรือผูใหบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน ซึ่งมีวิธีการทํานอง
เดียวกันตามระเบียบว�าดวยการพัสดุท่ีหน�วยงานน้ันถือปฏิบัติ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดง
ดังรูปท่ี ๕ 

 
รูปที่ ๕ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
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ปuจจุบัน (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) มีผลการดําเนินงาน (สะสม) ดังน้ี มีผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืน
แบบคําขอฯ มายัง สวทช. แลวท้ังส้ิน ๕๗๖ ผลงาน ผ�านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลวจํานวน ๒๘๙ ผลงาน 
(มีผลงานนวัตกรรมที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ๒๗ ผลงาน และผูย่ืนฯ ไม�ประสงค�ดําเนินการต�อ ๘๘ ผลงาน) 
สํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๒๖๒ ผลงาน ประกอบดวย การแพทย� ๑๕๗ ผลงาน 
การเกษตร ๒๓ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๘ ผลงาน ก�อสราง ๑๘ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และความมั่นคง ๕ ผลงาน 
ยานพาหนะและขนส�ง ๔ ผลงาน ไฟฟ"า อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม ๑๙ ผลงาน สํานักงาน ๒ ผลงาน โรงงาน 
๑ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๒๕ ผลงาน ท้ังน้ี เฉพาะช�วงไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) มีผลงานนวัตกรรมที่ย่ืนแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๔๓ ผลงาน ผ�านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แลวจํานวน ๒๐ ผลงาน และสํานักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๓๐ 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  
ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ¤กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการ
เพื่อขอการรับรองฯ ใหแก�ผูประกอบการและบุคคลที่สนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจ
ประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research,Technology 
Development and Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซ่ึงผูประกอบการที่ผ�านการรับรอง
ระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียนเปhนผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค�า 
ไม�เกิน ๓ ลานบาท โดยไม�ตองขอการรับรองเปhนรายโครงการ แลวย่ืนใชสิทธิยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต�  
ในรูปแบบ self-declaration ไดอีกช�องทางหน่ึง รายละเอียดดังรูปที่ ๖ ซึ่งท่ีผ�านมามีผูประกอบการสามารถใช
สิทธิยกเวนภาษีในรูปแบบ self-declaration แลว ๑ บริษัท ไดแก� บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS 

ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�วน pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนท่ีย่ืนขอรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจํานวน ๑๖๓ โครงการ (มูลค�าโครงการ ๖๗๒.๑๒ ลานบาท) มีผูประกอบการ
ย่ืนขอรับรองฯ จํานวน ๔๖ ราย (เปhนรายใหม� ๙ ราย) มีโครงการของภาคเอกชนที่ไดรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีจํานวน ๕๗ โครงการ (มูลค�าโครงการ ๑๐๔.๑๐ ลานบาท) ส�วนของ self-declaration ยังไม�มี
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บริษัทรายใหม�เพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรอง
โครงการตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� (รุ�นที่ ๑๓) เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร มีผูเขาร�วมสัมมนาท้ังส้ิน ๓๕ คน จาก ๒๓ หน�วยงาน ประกอบดวย อาจารย� นักวิจัย ท้ังจาก
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเปhนส่ือในการสรางความเขาใจการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการ
รับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการดําเนินงานรับรอง
โครงการวิจัยฯ ของผูประกอบการเอกชน : RDP Online (รุ�นที่ ๗) เมื่อวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ โรงแรม แกรนด� เมอร�เคียว กรุงเทพมหานคร มีบริษัทส�งบุคลากรเขาร�วมอบรมฯ จํานวน ๗ บริษัท อาทิ บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัทซีพี รีเสิร�ซ แอนด� ดีเวลลอฟเมนท� เซ็นเตอร� จํากัด 
เปhนตน โดยผูเขาร�วมอบรมฯ ไดรับความรูเก่ียวกับระบบ RDC Online สําหรับผูประกอบการ เทคนิคการ
ลงทะเบียนเจาของโครงการ/ผูใชงานของระบบ RDC Online เทคนิคการบันทึกขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ 
RDC Online และฟuงก�ชันต�าง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 

รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 
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๓.๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 
ปuจจุบันภาวะการแข�งขันทางการคาในตลาดโลกที่มีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว และคู�แข�งสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีไดง�ายข้ึน อย�างไรก็ดีผูประกอบการไทยจํานวนมากยังไม�สามารถเขาถึงงานวิจัยและนําองค�ความรูไป
ใชไดอย�างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถการแข�งขันของผูประกอบการไทยใหสามารถแข�งขัน
และเติบโตอย�างย่ังยืนน้ันจําเปhนอย�างย่ิงท่ีภาครัฐตองพรอมที่จะเขาช�วยเหลือในดานเทคโนโลยี การเช่ือมโยง
ระหว�างองค�ความรู การถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความตองการของผูประกอบการ กระตุนใหภาคเอกชน
ลงทุนดานงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
(Innovation and Technology Assistance Program) เปhนกลไกหน่ึงท่ี สวทช. สรางข้ึนเพื่อทําหนา ท่ี
ช�วยเหลือ SMEs โดยเปhนคนกลางท่ีช�วยบริหารโครงการ และประสานระหว�างองค�ความรูจากนักวิจัยไปสู�
ผูประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ ศักยภาพ และสามารถนําองค�ความรู น้ันไปใชประโยชน�ไดจริง 
ในเชิงพาณิชย� ดังรูปที่ ๗ 

 
รูปที่ ๗ ITAP ช�วยผูประกอบการไดอย�างไร 

 
ITAP ไดรับความร�วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต�าง ๆ เขาร�วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข�าย  

เพื่อใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข�าย จํานวน ๑๘ เครือข�าย ๑ พันธมิตร และมี
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๗ คน การใหบริการของ 
ITAP ประกอบดวย บริการท่ีปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปuญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ¤กอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต�างประเทศ และบริการจับคู�เจรจาธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก� สนับสนุน
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ค�าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปuญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค�าใชจ�ายในการ
ดําเนินโครงการบางส�วน 

ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs อย�าง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศจํานวน ๔๒๒ โครงการ (ใหม�) คิดเปhนมูลค�าโครงการ ๒๔๖ ลานบาท และคิดเปhน
สัดส�วนการลงทุนภาคเอกชนต�อภาครัฐ ๖๔ : ๓๖ โดยโครงการส�วนใหญ�เปhนการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
(รอยละ ๓๑) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (รอยละ ๒๐) ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารเปhนอุตสาหกรรมท่ี ITAP ให
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๓๖) ลําดับถัดไปเปhนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๒๐) 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๒๓๘ โครงการ มีตัวอย�างผลงานที่ ITAP เขาไป
ช�วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ดังน้ี 

(๑) ระบบการขับเคล่ือนรถ Auto Guiding Vehicle (AGV) ต1นแบบ ผูประกอบการอุตสาหกรรม
หุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติพัฒนารถ AGV เพื่อใชเองและจัดจําหน�ายใหแก�บริษัทที่ตองการความสะดวกในการขนของ
หนักประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยรถ AGV จะเคล่ือนที่ตามเสนทางที่กําหนดตามเสน
แถบสีแดงบนพื้นแบบ ๒ องศาเสรี (degree of freedom) กล�าวคือ เดินหนา-ถอยหลัง และเล้ียวซาย-เล้ียวขวา 
ผูประกอบการจึงตองการพัฒนารถ AGV ใหสามารถเคล่ือนท่ีในแนวหนาตัด (เคล่ือนท่ีซาย-ขวาโดยไม�ตองเล้ียว)  
ไดดวยเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในพื้นที่จํากัด ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญดานหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ
พัฒนาและออกแบบรถ AGV ตนแบบใหสามารถเคล่ือนท่ีในแนวดานขาง โดยสามารถเคล่ือนที่ในแนวดานขางซาย-
ขวา ไดโดยไม�ตองเล้ียว ซึ่งเปhนการต�อยอดจากรถเพื่อใชงานในการบรรทุกขดลวดขนาดใหญ�ท่ีรับนํ้าหนักไดถึง ๒.๕ 
ตัน 
 

 
 
 

(๒) ระบบการนําความร1อนทิ้งกลับมาใช1ใหม!ให1มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผูประกอบการอุตสาหกรรม 
เซรามิกสรางเตาเผาแกว ซ่ึงสามารถผลิตไดวันละ ๒๒,๐๐๐ ใบ ซึ่งมีค�าใชจ�ายเช้ือเพลิงป,ละเกือบ ๒ ลานบาท 
บริษัทจึงตองการลดค�าใชจ�ายเช้ือเพลิง เพื่อลดตนทุนการผลิตใหสามารถแข�งขันได ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญ
ออกแบบและปรับปรุงระบบนําความรอนท้ิงจาก firing zone มาใชในการอุ�นหัวเผาเตาโรลเลอร� ช�วยใหบริษัท
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สามารถลดค�าใชจ�ายเช้ือเพลิงไดรอยละ ๑๓ คิดเปhนมูลค�าประมาณ ๑ แสนบาทต�อป, และลดเวลาในการอุ�นเตา 
คร่ึงช่ัวโมง คิดเปhนกําลังการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน มีมูลค�ากว�า ๒ ลานบาทต�อป, 
 

 
 

(๓) ระบบเคร่ืองพ!นกาวอัตโนมัติ ผูประกอบการอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนมีคอขวดของ
กระบวนการผลิตอยู�ที่กระบวนการพ�นกาว ซึ่งตองใชแรงงานคนพ�นทีละช้ิน และมีความผิดพลาดเกิดข้ึนตองแกไข 
ทําใหบริษัทตัดสินใจลงทุน โดยสรางระบบพ�นกาวอัตโนมัติ เพื่อลดปuญหาดังกล�าว เพิ่มผลิตภาพ (productivity) 
และลดคนงานสําหรับกระบวนการพ�นกาว ITAP จึงสนับสนุนผูเช่ียวชาญออกแบบและสรางเคร่ืองพ�นกาวอัตโนมัติ 
ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต รวมท้ังประเมินงบลงทุนและระยะเวลาคืนทุน ช�วยใหบริษัทลดเวลาการพ�นกาว 
(รอยละ ๓๓) และเวลาในการรอกาวแหง (รอยละ ๑๐๐) ลดจํานวนคนงานจาก ๓ คน เหลือ ๑ คน รวมทั้งสามารถ
รับงานการผลิตไดมากข้ึน เน่ืองจากเมื่อเปล่ียนกระบวนการทํางานจากคนมาเปhนเครื่องพ�นกาวทําใหลดเวลาในการ
พ�นลงจึงสามารถผลิตงานไดมากข้ึน 
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๓.๔.๕ การส!งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู1ประกอบการด1านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
สวทช. ส�งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก� นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ¤กอบรมเปhนเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ¤กอบรมในหลักสูตรที่ตรงต�อ
ความตองการ และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเช่ือมโยงนักวิจัยจากศูนย�แห�งชาติเขามาเปhน
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.  
ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส�งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ�านกลไกการเช่ือมโยงส�งต�องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน�วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําลังคนดาน 
วทน. ที่ไดรับการบ�มเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ 
ผ�านกลไกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ¤กอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๑,๖๕๔ คน ผ�านหลักสูตรต�าง ๆ จํานวน ๗๐ 
คร้ัง (๖๑ หลักสูตร) อาทิ 

(๑) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข1อ “Alibaba Smart 
Logistics and Lean Management for Manufacturing” คร้ังที่ ๒ ร�วมกับอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศ
ไทย เครือข�ายโปรแกรม ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัทเซ็นเซอร�นิกส� จํากัด เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ หองออดิทอเรียม อาคารศูนย�ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปhนกิจกรรมภายใต
โครงการ ICT for SME เพื่อใหความรูและเพิ่มศักยภาพดานระบบอัตโนมัติแก�ผูประกอบการอุตสาหกรรม รวมท้ัง
ส�งเสริมการนําไอทีไปใชในอุตสาหกรรม พรอมพาผูประกอบการร�วมออกบูธแสดงสินคาและบริการ แนะนําโซลูชัน
ต�าง ๆ ภายในงานจํานวน ๖ บริษัท โดยไดรับความสนใจจากกลุ�มผูประกอบการอุตสาหกรรมเขาร�วมงานในครั้งน้ี
จํานวนท้ังส้ิน ๑๓๘ คน 
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(๒) เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข1อ “Fundamentals of 
Machine Learning for Trainer” คร้ังที่ ๑ ร�วมกับ Intelligent Systems Laboratory (ISL) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น และ Jump Space ขอนแก�น ระหว�างวันท่ี ๒๕ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองสัมมนา ๒ 
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น ซ่ึงเปhนกิจกรรมภายใตโครงการ
พัฒนาบุคคลากรดานระบบอัตโนมัติ หุ�นยนต� และปuญญาประดิษฐ� (Software Park A.R.I Academy) เพื่อถ�ายทอด
ความรูเรื่อง AI Machine Learning สําหรับคณาจารย�และภาคเอกชน นําไปถ�ายทอดและพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
นักศึกษาและบริการวิชาการ โดยไดรับความสนใจจากบุคลากรภาคการศึกษา และบริษัทเอกชนเขาร�วมจํานวนท้ังส้ิน 
๔๓ คน 
 

  
 

(๓) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝ�กอบรม "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� (Life Cycle 
Assessment: LCA)" ระหว�างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค กรุงเทพมหานคร เพื่อ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� (LCA) และการนําหลักการน้ีไปใชเปhน
เครื่องมือในการวิเคราะห�ผลกระทบต�อส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ�และบริการ ตามหลักมาตรฐาน ISO14040s โดย
ใชหลักคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสําคัญดานส่ิงแวดลอม และหาแนวทางการจัดการท่ี
เหมาะสมในลดผลกระทบส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑ�และบริการ และสรางโอกาสทางการแข�งขันดวยผลิตภัณฑ�และ
บริการท่ีเปhนมิตรต�อส่ิงแวดลอม การอบรมในหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฏีและฝ¤กปฏิบัติอย�างเขมขน โดยมีผูเขาร�วม
อบรมจากท้ังภาครัฐและเอกชนรวมท้ังส้ิน ๓๖ คน 
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(๔) สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝ�กอบรม "หลักสูตรเทคโนโลยีนํ้าหนักเบาและการบูรณาการใน
ยานพาหนะสมัยใหม! รุ!นที่ ๑ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation 
Vehicles: LWV)” ระหว�างวันที่  ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมอร� เ คียว กรุ ง เทพ สยาม 
กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีนํ้าหนักเบาและวัสดุนํ้าหนักเบาที่ใชในการผลิต
ยานพาหนะสมัยใหม� รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีนํ้าหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม� 
ประกอบดวย การบรรยาย กรณีศึกษา (case study) และการแลกเปล่ียนประสบการณ�กับผูเช่ียวชาญ นักวิจัย 
และผูประกอบการช้ันนําดานยานพาหนะสมัยใหม� ซึ่งเปhนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและช้ินส�วน เพื่อการพัฒนาต�อยอดสู�การผลิตยานพาหนะสมัยใหม� มีผูเขาร�วมอบรมจากหน�วยงาน
เอกชน ซึ่งเปhนภาคอุตสาหกรรมการผลิตรวมท้ังส้ิน ๑๗ คน 
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๓.๔.๖ 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. ๒๕๖๒ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) มีโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า ๕๖๐ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า
จํานวน ๓๑๔ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๖๘๖.๐๖ ลานบาท (แบ�งเปhน สวทช. ๓,๑๒๔.๐๔ ลานบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๕๖๒.๐๒ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๗๓๙.๐๘ ลานบาท ดังตารางที่ ๒ 

ตัวอย�างผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก� บริษัทยูโทเป,�ยน จํากัด ดําเนินกิจการเก่ียวกับการ
ผลิตและจําหน�ายยารักษาโรค ไดรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า สวทช. รวมท้ังส้ิน ๓ โครงการ ในป, ๒๕๕๗ 
ไดรับการสนับสนุนในโครงการ “จัดต้ังหองปฏิบัติการวิเคราะห�ทดสอบกลุ�มยาเพนิซิลลินและเซฟาโลสปอลิน” 
จํานวนเงิน ๑๐.๘๘ ลานบาท เพื่อจัดต้ังหองปฏิบัติการท่ีมีขีดความสามารถในการวิเคราะห�ทดสอบทางดาน
กายภาพ ดานเคมี และดานจุลชีวของยา นํ้าบริสุทธ์ิ และอากาศ ตามขอกําหนดของ GMP PIC/S ต�อมาในป, 
๒๕๕๙ บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนอีก ๒ โครงการ คือ “การพัฒนากระบวนการผลิตยากลุ�มเซฟาโลสปอรินใหได
มาตรฐาน GMP PIC/S” และ “การพัฒนากระบวนการผลิตยากลุ�มเพนิซิลลินใหไดมาตรฐาน GMP PIC/S” วงเงิน
กูรวม ๖๐ ลานบาท เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยาเซฟาโลสปอรินและเพนิซิลลินท่ีใชเทคโนโลยีของเครื่องจักรท่ี
สูงข้ึน มีความต�อเน่ืองและเปhนแบบอัตโนมัติ โดยจัดสราง clean room ที่มีระบบปรับอากาศ HVAC (Heating, 
Ventilation, and Air-conditioning) และมีระบบ Facility Monitoring System คอยควบคุมสภาวะแวดลอม
ขณะทํางาน เพื่อลดการปนเป��อนของผลิตภัณฑ� ปuจจุบันบริษัทฯ ดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบรอยทั้ง ๓ 
โครงการ ส�งผลใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนในการส�งตัวอย�างไปวิเคราะห�ทดสอบยังหน�วยงานภายนอกได ๐.๓๔ 
ลานบาท และมียอดขายผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการดังกล�าว ๗๓ ลานบาท 
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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 

๒๕๖๑ ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๗ ๓๓๐.๑๗ 

ไตรมาสที ่๑/๒๕๖๒ ๓ ๔๗.๗๐ ๒๓.๘๕ ๗๑.๕๕ ๒๓๙.๔๕ 

รวม ๓๑๔ ๓,๑๒๔.๐๔ ๑,๕๖๒.๐๒ ๔,๖๘๖.๐๖ ๘,๗๓๙.๐๘ 
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๓.๔.๗ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สวทช. ลงทุนในบริษัทร�วมทุน รวมท้ังส้ิน ๔ บริษัท สามารถสรุปภาพรวมการ
ลงทุนในบริษัทร�วมทุนดังตารางที่ ๓ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร�วมทุนท้ัง ๔ บริษัทที่ปรากฏในตารางที่ ๔ 
น้ันไดรับการอนุมัติวงเงินร�วมทุนจาก สวทช. ทั้งส้ิน ๒๔๖.๖๐ ลานบาท เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท และยัง
มีเงินลงทุนผูกพันรอจ�าย ๑๙.๕๐ ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทป, ๒๕๖๐ โดยทั้ง ๔ 
บริษัทมีกําไรสุทธิ ดังน้ี (๑) บริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) มีกําไรสุทธิ ๓๗๕.๕๔ ลานบาท 
(๒) บริษัทเทรดสยาม จํากัด (TS) มีกําไรสุทธิ ๑๔.๙๖ ลานบาท (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) มีกําไร
สุทธิ ๑๑.๕๒ ลานบาท และ (๔) บริษัทเลิร�นเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๐๕ ลานบาท 
 
ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร!วมทุน 
ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป,ท่ีเร่ิม

ลงทุน 
ทุนท่ีเรียก

ชําระแล1ว/๑ 
(ล1านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล1านบาท) 

สัดส!วน 
การถือหุ1น 

(%) 

ผลประโยชน�ด1านเทคโนโลยี กลยุทธ� 
การลงทุน
ปJจจุบัน 

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

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เปhนเงิน

สดที่ 
สวทช.จ�าย

จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลานบาท 
ส�วนที่

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

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป,ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล1ว/๑ 
(ล1านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล1านบาท) 

สัดส!วน 
การถือหุ1น 

(%) 

ผลประโยชน�ด1านเทคโนโลยี กลยุทธ� 
การลงทุน
ปJจจุบัน 

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. เปhนโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เปhนแห�งแรก 
๒. เปhนโครงการนําร�องซ่ึงจะนําไป
ประ ยุกต� สู� การวิจั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT เปhนที่ปรึกษาและ
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 ที่เปhนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน�ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)  
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ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนของบริษัทร!วมทุน 

 
หมายเหตุ : งบการเงินของบริษัทป, ๒๕๖๑ ยังเปhนฉบับ unaudited ขอมูลขางตนจึงเปhนขอมูลงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของป, ๒๕๖๐ 

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

(หน�วย: ล
านบาท)
ผลการดําเนินงาน INET TS MICRO LT 
รอบบัญชีของบริษทัป) ๒๕๖๐ ต้ังแต� 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�อนดอกเบ้ียและภาษี 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 ผลการดําเนินงานกลุ!มสร1างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

เกษตรกรเปhนคนกลุ�มใหญ�ของประเทศ (รอยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต�เกษตรกรส�วนใหญ�ยังใชความรู
หรือทักษะจากประสบการณ�ที่ถ�ายทอดสืบต�อกันมา นําความรูหรือเทคโนโลยีใหม�ไปปรับใชนอย เน่ืองจากมี
ขอจํากัดในการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีที่จะนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ จึงทําใหประสิทธิภาพการผลิต
ตํ่า ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ช้ีว�าผลิตภาพภาค
เกษตรไทยลดลงรอยละ ๐.๖ ต�อป, ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉล่ียเพียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ป, ตํ่ากว�าค�าเฉล่ียอาชีพ
อ่ืนถึงหน่ึงเท�าตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเปhนแนวทางหลักในการยกระดับรายได และลดความ
เหล่ือมลํ้าทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหน่ึง สวทช. จึงจัดต้ัง "สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)" เพื่อใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (one stop service) ภายใตการ
ทํางานร�วมกับหน�วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรดวยเทคโนโลยี พัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และลดความเหล่ือมลํ้า” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู�การใชงานจริงใน
พื้นท่ี ผ�านการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชนอย�างทั่วถึง พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรและชุมชนใหกาวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนเปhนแหล�งความรูที่เขาถึงไดง�ายและตอบโจทย�ความตองการของเกษตรกรและชุมชน 

การถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประกอบดวย การจัดการความรูโดยนําความรู/
เทคโนโลยีมาจัดทําเปhนส่ือ/ระบบฐานขอมูลท่ีเขาใจง�าย การถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต เพิ่มมูลค�า รายได ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร ดวยการจัดฝ¤กอบรม การปฏิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด ดวยการ
สนับสนุนและประสานความร�วมมือกับพันธมิตร 

ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สท. จัดทําชุดความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๓ ชุด ไดแก� ชุมชนแห�ง
เทคโนโลยีส่ิงทอ หนอนแม�โจ สัตว�เศรษฐกิจแห�งอนาคต และไสเดือนดิน-หนอนแม�โจ : ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ  
ที่ย่ิงใหญ�ของผูสูงวัย ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน จํานวน ๔๐ ชุมชน ใน ๑๒ จังหวัด มีเกษตรกรไดรับถ�ายทอด 
องค�ความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๙๙๐ คน พัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๒๑๙ คน ประกอบดวย เกษตรกรแกนนํา 
๔๒ คน เจาหนาท่ีส�งเสริม/เจาหนาที่เกษตร ๒๖ คน ครู/อาจารย�/ ๑๓๑ คน ผูนําชุมชน ๑๕ คน ผูประกอบการ ๓ คน 
และอ่ืน ๆ ๒ คน โดย สท. มีตัวอย�างองค�ความรูและเทคโนโลยีที่นําไปถ�ายทอด อาทิ 
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การพัฒนาชุมชนเขตทุ!งกุลาร1องไห1ด1วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยดําเนินงานใน ๒ 
ดาน ไดแก� 

(๑) ด1านการบริหารจัดการชุมชน จัดประชุมเพื่อสรางเครือข�ายเกษตรอินทรีย�พื้นท่ีจังหวัดรอยเอ็ดและ
จังหวัดบุรีรัมย� โดยจัดประชุมคณะกรรมการกลุ�มเกษตรอินทรีย�พื้นท่ีจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย� (ผูแทนกลุ�ม
จํานวน ๑๐ กลุ�ม) เดือนละ ๑ ครั้ง โดยในรอบป,การเพาะปลูก ๒๕๖๒ กลุ�มเกษตรกรในโครงการฯ ไดแก�  
กลุ�มเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน ๓๔๘ ราย ไดเตรียมความพรอมเขาสู�กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน 
Organic Thailand ส�วนจังหวัดบุรีรัมย�ไดขยายกลุ�มสมาชิก (กลุ�มย�อยของเครือข�าย) พรอมผลักดันใหเขาสู�
กระบวนการ Organic Thailand จํานวน ๔๗๐ ราย เพื่อเตรียมพรอมและพัฒนาสู�การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย�มาตรฐานสากล (CERES) ส�วนสมาชิกรายท่ีผ�านการรับรองมาตรฐานสากลอยู�แลวทางกลุ�มจะ
ติดตามและดูแลเพื่อใหผ�านการรับรองอย�างต�อเน่ือง 

  
 

(๒) ด1านการถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!ชุมชน 
๒.๑ การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย�สู!สากล สรางภาคีความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชน ไดแก� 

ศูนย�วิจัยขาวรอยเอ็ด ศูนย�วิจัยขาวนครราชสีมา เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด เกษตรจังหวัดบุรีรัมย� สหกรณ�การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดรอยเอ็ด กองทุนพัฒนาพลังงาน (ปทุมรัตต�และเกษตรวิสัย) กระทรวง
พลังงาน สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดรอยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย� และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว. ฝ�ายทองถ่ิน) นอกจากน้ี ในพื้นท่ีจังหวัดรอยเอ็ดยังไดจัดอบรมผูตรวจสอบภายในองค�กร (inspector) 
๓๖ คน เพื่อจัดทําระบบควบคุมภายในมาตรฐานเกษตรอินทรีย�ระดับกลุ�ม และจัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย� 
Organic Thailand ๑๑ รุ�น ๕๘๕ คน ส�วนพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย�จัดอบรมผูตรวจสอบภายในองค�กร (inspector) 
๒๒ คน เพื่อการจัดทําระบบควบคุมภายในมาตรฐานเกษตรอินทรีย�ระดับเครือข�าย จัดอบรมมาตรฐานเกษตร
อินทรีย�สากล ๘ รุ�น ๕๐๐ คน และเตรียมพรอมเขาสู�การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย�มาตรฐานสากล 
(CERES) 
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๒.๒ การผลิตเมล็ดพันธุ�ข1าว (ข1าวต1านทานโรคใบไหม1 : กข ๖) นักวิชาการ สวทช. ร�วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวฯ ใหกับกลุ�มเป"าหมาย ๔ กลุ�ม 
จํานวน ๕๕ คน ไดแก� (๑) วิสาหกิจชุมชนศูนย�ส�งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวชุมชน ตําบลป�าสังข� จังหวัดรอยเอ็ด 
(๒) วิสาหกิจชุมชนปลูกขาวอินทรีย�ศูนย�เรียนรูเครือข�ายปราชญ� จังหวัดรอยเอ็ด (๓) เครือข�ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย� จังหวัดบุรีรัมย� และ (๔) ชุมชนเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) 
 

 
 

๒.๓ การสร1างอาชีพเสริมการเล้ียงปูนาระบบป�ด ดําเนินการในพื้นท่ีเครือข�ายเกษตรอินทรีย�จังหวัด
รอยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร� เกิดเครือข�ายแกนนําเกษตรกร/เกษตรกรตนแบบในการเล้ียงปู เกิดชุดความรูการเล้ียง
ปูนาระบบป�ด (การจัดการระบบเล้ียง พันธุ� และอาหาร) โดยในพื้นที่เครือข�ายเกษตรอินทรีย�จังหวัดรอยเอ็ด  
(๙ กลุ�ม) ไดติดตามผลหลังการอบรมการเล้ียงปูนาในบ�อซีเมนต� ทั้งระบบฟาร�ม และระบบท�อจํานวน ๑๘ ราย 
พรอมท้ังจัดประชุมแกนนําเกษตรกรกลุ�มเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อวางแผนการจัดต้ังสถานีปู
เพื่อเปhนศูนย�เรียนรูในการเล้ียงขยายปูนาในเขตทุ�งกุลารองไห 
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๒.๔ การสร1างอาชีพเสริมการเล้ียงปลานิลในแปลงนา ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปลานิลในแปลง
นาใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอโกสุมพิสัย และอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๒๗ คน จากการ
ติดตามการเก็บขอมูลการเล้ียงปลานิลในนาขาว (รอบท่ี ๑) พบว�าการเล้ียงปลานิลสรางเศรษฐกิจมูลค�า ๕๐,๐๐๐ 
บาทต�อไร�ต�อ ๕ เดือน สามารถสรางเกษตรกรแกนนําจํานวน ๕ คน โดยปuจจุบันอยู�ระหว�างขยายผลไปในพื้นท่ี 
ตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามต�อไป 
 

  
 

๒.๕ การสร1างอาชีพเสริมการเล้ียงปลาไหลในระบบป�ด ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปลาไหลใน
ระบบป�ดใหกับเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลศรีณรงค� อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร� จํานวน ๕๔ คน จากการติดตาม
เก็บขอมูลการเล้ียงปลาไหลฯ พบว�าการเล้ียงปลาไหลสามารถสรางเศรษฐกิจมูลค�า ๖,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาทต�อบ�อ
ต�อ ๔ เดือน (ครอบครัวละ ๔ บ�อ) นอกจากน้ียังพัฒนาเกษตรกร ๒๑ คน เปhนวิทยากรทองถ่ินแลกเปล่ียน
ประสบการณ�การเล้ียง รวมท้ังจัดทําชุดความรู เร่ือง การเล้ียงปลาไหลในบ�อซีเมนต� หลังจากจัดอบรมการเล้ียงปลา
ไหลใหกับเกษตรกรในพื้นท่ี 
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๒.๖.เทคโนโลยีด1านพลังงาน : เทคโนโลยีเพ่ือสหกรณ�การเกษตรเกษตรวิสัย สวทช. ร�วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และสหกรณ�การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการลดค�าไฟฟ"า (ประมาณ ๑ ลานบาทต�อเดือน : การอบ การสี และการใชความเย็น 
ในการรักษาคุณภาพขาว) ซ่ึงปuจจุบันอยู�ระหว�างเก็บขอมูลและจัดทําแผน เพื่อวิเคราะห�ขอมูลการใชพลังงาน และ
หาแนวทางของโรงสีสหกรณ�ฯ ต�อไป 
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๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ�มภารกิจน้ีทําหนาท่ี บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งไดแก� อุทยานวิทยาศาสตร� และเขตนวัตกรรมของ
ประเทศ เช�น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ใหมีทิศทางการดําเนินงานแบบ 
บูรณาการ เช่ือมโยงการใชประโยชน�จากทรัพยากรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ โดยเนนดึงดูดการลงทุน 
ฐานนวัตกรรมจากผูลงทุนท้ังในและต�างประเทศ และเช่ือมโยงระหว�างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

๓.๖.๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย 

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

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการพื้นที่เช�าเพื่อทําวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จํานวน ๘๘ ราย หรือคิดเปhนรอยละ ๗๕ ของการใชประโยชน�พื้นที่ใหเช�าท้ังหมด และ
บริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝ¤กอบรม และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย จํานวน ๕๗ ราย หรือ
คิดเปhนรอยละ ๙๗ ของการใชประโยชน�พื้นท่ีใหเช�าท้ังหมด โดยมีจํานวนผูเช�ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดง
ดังรูปท่ี ๘ 

 
 

รูปที่ ๘ จํานวนผูเช�ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  
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ตัวอย!างผู1เช!าในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จ 

(๑) บริษัทศูนย�สมาร�ท เทค จํากัด เปhนบริษัทในกลุ�มบริษัทสมาร�ทเวท กรุ�ป จํากัด ดําเนินธุรกิจดาน
เวชภัณฑ� อาหารเสริม และอาหารสัตว� เริ่มเขามาเป�ดดําเนินการในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทยต้ังแต�เดือน
กันยายน ๒๕๕๗ ในนามบริษัทสมาร�ทเวท กรุ�ป จํากัด เพื่อประสานงานวิจัยกับศูนย�แห�งชาติ หน�วยวิจัย และภาค
มหาวิทยาลัยต�าง ๆ ทางดานอาหาร การเกษตร และปศุสัตว� เพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ�ใหม� ๆ รวมถึงใหบริการ
วิเคราะห�ทดสอบทั้งทางดานเคมี และการปนเป��อนจากจุลินทรีย�ในฟาร�มปศุสัตว� การเกษตรและส่ิงแวดลอม ต�อมา
ไดจัดต้ังหองปฏิบัติการเพื่อเปhน R&D Center สําหรับทํางานวิจัยและพัฒนา และใหบริการวิเคราะห�ทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ�ในนามบริษัทศูนย�สมาร�ทเทค จํากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ปuจจุบันเช�าพื้นที่ในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ฯ ที่อาคารกลุ�มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร�เอ พื้นท่ีรวม ๒๓๓.๖๒ ตารางเมตร 

การเขามาอยู�ในอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ ช�วยใหบริษัทฯ มีโอกาสเช่ือมโยงกับหน�วยงานของ สวทช. อาทิ  
ไบโอเทค และนาโนเทค นอกจากน้ี ยังไดรับการสนับสนุนใหนําผลงานวิจัยไปร�วมประกวดและจัดแสดงในเวที
นานาชาติ เช�น งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products (iENA 2018) 
ระหว�างวันท่ี ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองนูเรมเบิร�ก สหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งบริษัทฯ ไดรางวัล ๒ เหรียญ
ทองแดงจากผลงาน TECKit CDV : Sensitive antigen rapid test for canine distemper virus detection 
และ TECKit CPV/CCV : Rapid test for the simultaneous detection of canine parvovirus and canine 
coronavirus for diagnosis of canine viral enteritis รวมทั้งงาน Seoul International Invention Fair 2018 
(SIIF 2018) ระหว�างวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งบริษัทฯ ไดรางวัลเหรียญ
ทองแดงจากผลงาน GlyiTEC : Preparation process of copper zinc iron and manganese amino acid 
chelates 
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(๒) บริษัท ไลอ1อน (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ�ท่ีใช
ในครัวเรือน โดยเปhนการร�วมทุนระหว�างบริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด และบริษัทเดอะ ไลออน แฟทแอนด�ออย จํากัด 
ประเทศญ่ีปุ�น ปuจจุบันมีสินคา ๕ ประเภทหลัก ไดแก� Powder Detergent, Fabric Care, Home Care, Beauty 
Care, Oral Care และ Baby Care บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด เขามาต้ังศูนย�วิจัยและพัฒนาภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ต้ังแต�ป, ๒๕๕๙ ดวยกลไกความร�วมมือในดานต�าง ๆ ที่สนับสนุน ทําใหระยะเวลา 
๒ ป,ที่ผ�านมา บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดจากความร�วมมือดานนวัตกรรมกับหน�วยงานต�าง ๆ อาทิ นาโนเทค สวทช. 
และกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร เปhนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนใหนําผลงานวิจัยไปร�วม
ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เช�น งาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ณ กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยไดรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานการพัฒนาสารออกฤทธ์ิเขมขนสูงจากตรีผลาดวย
กระบวนการสกัดสีเขียวสําหรับผลิตภัณฑ�ในช�องปาก และรางวัลเหรียญเงินจากผลงานสารนาโนเอนแคปซูเลช่ัน
ปราศจากตัวทําละลายอินทรีย�ระเหยง�ายดวยกระบวนการเปhนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อประยุกต�ใชในผลิตภัณฑ�
เครื่องสําอาง 
 

 

  



๖๗ | ส ว ท ช .  

นอกจากน้ี ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ยังมีนโยบาย Go for Test Site/Demonstration Site 
โดยนําผลิตภัณฑ�/ผลงานต�าง ๆ จากงานวิจัยของ สวทช. มาทดสอบ/ทดลองใชงานจริงในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร�
ประเทศไทย อาทิ 

ผลงาน สถานะ (ป, ๒๕๖๒) 
ผลงาน : Colorful PV 
เจ1าของผลงาน : นายกอบศักด์ิ ศรีประภา (เนคเทค) 
ตําแหน!งติดต้ัง : กระจกช้ัน ๔-๖ ดานหนา อาคารเนคเทค 

 

- ทดสอบระยะยาว 
- กําลังการผลิต ๑๐ กิโลวัตต� 
- จ�ายเขาระบบไฟฟ"าของอาคารเนคเทค 

ผลงาน : ระบบ Inverter convert for water pump 
เจ1าของผลงาน : นายนิคม พรมกะจิน (เนคเทค) 
ตําแหน!งติดต้ัง : บ�อนํ้าดานหนาอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ 

 

- ทดสอบระยะยาว 
- กําลังการผลิต ๓.๑๕ กิโลวัตต� 
- จ�ายเขาปu¨มนํ้าพุ เพื่อเพิ่มออกซิเจนภายในนํ้า 

ผลงาน : ระบบเซ็นเซอร�เพื่อการเกษตร 
เจ1าของผลงาน : นายอัมพร โพธ์ิใย (DECC) 
ตําแหน!งติดต้ัง : สวนดานขางอาคารสํานักงานกลาง 

 
 

- Showcase (ขยายเพิ่มเติมบริเวณสวนหนา
ทางเขาอุทยานวิทยาศาสตร�ฯ) 
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ผลงาน สถานะ (ป, ๒๕๖๒) 

ผลงาน : พื้นยางมะตอยสําเร็จรูป 
เจ1าของผลงาน : นายพิทักษ� เหล�ารัตนกุล (เอ็มเทค) 
ตําแหน!งติดต้ัง : ทางเดินเช่ือมโรงงานตนแบบ 

 
 

- Showcase (นํามาใชงานคร้ังแรก) 

ผลงาน : ระบบนาฬิกาเที่ยงตรง 
เจ1าของผลงาน : นายนิคม พรมกะจิน (เนคเทค) 
ตําแหน!งติดต้ัง : โถงประชาสัมพันธ� และดานหนาหองประชุม 
๑๐๑ อาคารสํานักงานกลาง 

 
 

- Showcase (ปรับปรุงระบบ) 

ผลงาน : สารเคลือบกันนํ้า (NANO Coating) 
เจ1าของผลงาน : นายพิศิษฐ� คําหน�อแกว (นาโนเทค) 
ตําแหน!งติดต้ัง : Tower Sign บริเวณทางเขาอุทยาน 
วิทยาศาสตร�ฯ 

 

- ทดสอบการใชงาน (ทําความสะอาดก�อนแลว
เคลือบผิว) 
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๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเปhนผูรับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมของ Biopolis, Aripolis และ Space Innopolis ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง โดย
ประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต�างประเทศ การดําเนินงานเริ่มต้ังแต�การวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi 
การจัดเตรียมกําลังคนเพื่อไปปฏิบัติงานที่ EECi การพัฒนาผังแม�บท ออกแบบ ก�อสรางกลุ�มอาคาร EECi รวมไปถึง
การถ�ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสู�ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก และยกระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ SMEs สตาร�ทอัพ และบ�มเพาะผูประกอบการในพื้นท่ี ณ ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สวทช. ดําเนินงานที่เก่ียวของกับการพัฒนา EECi ดังน้ี 

(๑) การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน โดยการถ!ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตร
แม!นยํา และเพ่ิมมูลค!าผลิตภัณฑ�ในกลุ!มพืชเศรษฐกิจสําคัญของพ้ืนที่ ด1วยชุดเทคโนโลยีที่พร1อมถ!ายทอด 
สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ไดดําเนินการสํารวจและถ�ายทอดเทคโนโลยี
ใหกับชุมชนแลวจํานวน ๑๑ ชุมชน (เป"าหมาย ๕๐ ชุมชน) ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแก� จังหวัดระยอง ๕ ชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี ๕ ชุมชน และ จังหวัดตราด ๑ ชุมชน โดยมีเทคโนโลยีท่ีนําไปถ�ายทอด จํานวน ๘ เทคโนโลยี 
รายละเอียด ดังรูปที่ ๙ 

 
 

รูปที่ ๙ แผนผังการถ�ายทอดเทคโนโลยีของ สท. ในพื้นที่ภาคตะวันออกป, ๒๕๖๒ 
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(๒) การก!อสร1างกลุ!มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ความกาวหนาการดําเนินงาน 

รอยละ ๑๕ ไดดําเนินการตามกระบวนการพัสดุ จนไดบริษัทผูรับเหมา และบริษัทควบคุมงานก�อสรางกลุ�มอาคาร 

EECi Phase 1A แลว เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปuจจุบันอยู�ระหว�างการทําสัญญาจางเหมาก�อสราง และสัญญา

จางควบคุมงานก�อสราง โดยคาดว�าจะเริ่มก�อสรางไดในช�วงเดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงจะใชระยะเวลา

ก�อสราง ๒๔ เดือน 

 

(๓) การเตรียมความพร1อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biopolis) ไดพัฒนา

ระบบฟ,โนมิกส� (phenomics) โดยจัดทํา TOR การพัฒนาระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตนําร�องทางดาน 

plant phenomics เพื่อหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการผลิตพืช และจัดทําจีโนไทปª (genotype) สายพันธุ�

ทุเรียน นอกจากน้ีเพื่อใหเกิดประโยชน�สูงสุดแก�การพัฒนาและใชประโยชน�สายพันธุ�ทุเรียนเป"าหมาย จึงเพิ่ม

แผนการดําเนินงานวิจัยดานการศึกษาลักษณะฟ,โนไทปª (phenotype) และลักษณะคุณค�าทางโภชนาการเพื่อให

การดําเนินงานสมบูรณ�ย่ิงข้ึน 

(๔) การเตรียมความพร1อมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ!นยนต� และระบบ

อัจฉริยะ (Aripolis) ไดเตรียมดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร�มเช่ือมโยงขอมูลสภาพแวดลอมทางดาน

การเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแม�นยําสูง ดวยนวัตกรรมโรงเรือนพรอมระบบติดตามสภาพอากาศภายใน

โรงเรือน เพื่อควบคุมการปลูกเล้ียงพืชดวยเซ็นเซอร� (agri-electronics) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช

เทคโนโลยีปuญญาประดิษฐ� เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับรองรับการเปhนอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม� 
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(๕) การดําเนินกิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ�เพ่ือดึงดูดนักลงทุน หน!วยงาน SMEs, Startup 

เข1าร!วมโครงการ โดยจัดทําส่ือประชาสัมพันธ� ไดแก� แผ�นพับ วีดีโอ ซึ่งไดประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทาง youtube 

รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต� ซึ่งจะเป�ดใชงานไดในช�วงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ พรอมท้ังเขาจัดนิทรรศการในประเทศและ

ต�างประเทศร�วมกับหน�วยงานพันธมิตร อาทิ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน (BOI) และสภา

อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (FTI) เช�น งาน Innovation Thailand Expo 2018 และงาน Thailand 4.0 in the 

Making เปhนตน เพื่อประชาสัมพันธ�กิจกรรมของโครงการฯ 

(๖) ลงนามความร!วมมือกับ ๗ หน!วยงานพันธมิตร ประกอบดวย สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศ

ไทย และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) เพื่อสนับสนุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศใน EECi, อุทยานวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต) เพื่อเช่ือมโยงการวิจัยพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมระหว�าง EECi กับอุทยานวิทยาศาสตร�ภูมิภาค, 

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และบริษัทไทยแอลกอฮอล� จํากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา EECi ยกระดับ 

ขีดความสามารถดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

  

  



๗๒ | ส ว ท ช .  

๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ!มพัฒนาและสร1างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ�มพัฒนาและสรางเสริมบุคลากรวิจัย มีเป"าหมายในการพัฒนาและส�งเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพนักวิจัย และสราง 
แรงบันดาลใจใหเ ด็กและเยาวชนท่ีสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร� ซึ่ งจะนําไปสู�ความตองการท่ีจะเปhน
นักวิทยาศาสตร�ในอนาคต โดยดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ดังน้ี 

(๑) การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัย การดําเนินงานที่เปhนตัวช�วยใหเกิดการเพิ่มจํานวนของบุคลากรวิจัยน้ัน 
สวทช. อาศัยกลไกการใหทุนการศึกษาแก�นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ท่ีจําเปhน
และมีความตองการในอนาคต รวมถึงร�วมพัฒนาหลักสูตรที่เนนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต�างประเทศ เพื่อ
ดึงความสนใจใหนักวิจัยจากต�างประเทศมาปฏิบัติงานวิจัยที่ สวทช. ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ สวทช. 
สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม�-ต�อเน่ือง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวน ๖๑๔ คน (รูปที่ ๑๐) ผ�านโครงการต�าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสรางปuญญาวิทย�ผลิตนักเทคโน (YSTP) 
โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีข้ันสูงแห�งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห�งโตเกียว (TAIST) 
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม 
และโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) 

นอกจากน้ี สวทช. ยังสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยทั้งในและ
ต!างประเทศ ที่ไม�ใช�พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เขาร�วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห�งชาติรวม 
๓๙๑ คน เปhนนักศึกษาร�วมวิจัย ๖๑ คน นักวิจัยร�วมวิจัย ๔๙ คน และผูช�วยปฏิบัติงานวิจัย ๒๘๑ คน 
 

 
รูปที่ ๑๐ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม� - ต�อเน่ือง) ผ�านโครงการต�าง ๆ 

JSTP

75 คน
YSTP 

36 คน

TGIST

263 คน

TAIST 

91 คน

STEM

115 คน

FEPs

34 คน
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(๒) การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข1าสู!อาชีพนักวิจัย โดยสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชน หันมา
สนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร� ผ�านกิจกรรมการเรียนรูดาน วทน. และค�ายวิทยาศาสตร� จํานวน ๑๖ ครั้ง มีเด็กและ
เยาวชนเขาร�วม ๑,๑๐๒ คน มีตัวอย�างกิจกรรม เช�น 

• ค!ายวิทยาศาสตร� "ความคิดสร1างสรรค�และนวัตกรรม" สวทช. โดยฝ�ายวิชาการและกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร� จัดค�ายวิทยาศาสตร�ความคิดสรางสรรค�และนวัตกรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันป,ท่ี ๕ โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ณ บาน
วิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว�างวันที่ ๑ - ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ มีเยาวชนเขาร�วมกิจกรรมจํานวน ๑๔๔ คน ภายในค�ายฯ มีกิจกรรมใหเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะความเปhนนวัตกร เช�น กิจกรรมสรางสรรค�เชิงวิศวกรรม "BioRobotics" กิจกรรม 
ฝ¤กปฏิบัติการ "เรียนรู IoT สไตล� Codeless By Node-RED" การบรรยายเรื่อง "จากช้ินงาน 
สู�เสนทางอาชีพนักวิจัย" และการบรรยายเรื่อง "แนวทางการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาเยาวชนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี" 

 
 

• ค!ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร� สวทช. โดยฝ�ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
วิทยาศาสตร� จัดค�ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร� สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันป,ที่ ๔ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว�างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
มีเยาวชนเขาร�วมกิจกรรมจํานวน ๑๔๔ คน ภายในค�ายฯ มีกิจกรรมใหเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานวิทยาศาสตร� เช�น การรบรรยาย "เทคนิคการออกแบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร�มือ
อาชีพ" กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู "เป�ดโลกโครงงานวิทยาศาสตร�สู�เวทีนานาชาติ" กิจกรรม " 
การสืบคนขอมูลเพื่อประโยชน�ในการทําขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร�" รวมทั้งเ ย่ียมชม
หองปฏิบัติการของศูนย�แห�งชาติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และร�วมทํากิจกรรมกลุ�ม "คิดคน
โครงงานวิทย�" พรอมทั้งนําเสนอต�อคณะกรรมการ ซ่ึงเยาวชนแต�ละกลุ�มจะไดรับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปhนประโยชน�จากนักวิจัย/นักวิชาการของ สวทช. เพื่อนํากลับไปพัฒนาปรับปรุง
การทําโครงงานวิทยาศาสตร�ไดต�อไป  
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๔. ผลการดําเนินงานด1านทรัพยากร 

สถานภาพด1านบุคลากร (ข1อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป"าหมายตามแผนกลยุทธ� สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ต�อ กวทช. ไวท่ี ๓,๒๕๐ คน อัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย�างต�อเน่ืองมา
ตลอด นับต้ังแต�เร่ิมดําเนินการ ในป, พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนหลักรอยคน เปhนจํานวนพันกว�าคน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป, โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต�อความตองการ 
ของประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน ๒,๙๐๐ คน ดังรูปที่ ๑๑ 

 
รูปที่ ๑๑ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป,งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต�าง ๆ แสดงใหเห็นว�า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเปhนสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๙๓ คน คิดเปhนรอยละ ๖๘.๗๒ ต�อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม�ใช�สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๙๐๗ คน คิดเปhนรอยละ ๓๑.๒๘ ต�อบุคลากรท้ังหมด เทียบเปhนสัดส�วนสายวิจัยและวิชาการต�อสายท่ีไม�ใช�สายวิจัย
และวิชาการเท�ากับ ๒.๒๐ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๒ 

  

๙๘๔

๑,๑๓๖

๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔๘๕
๑,๙๑๙

๒,๒๖๓
๒,๔๓๔

๒,๕๗๓
๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔

๒,๘๗๓

๒,๙๐๐
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รูปที่ ๑๒ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน�วยงาน และกลุ�มตําแหน�ง 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว�า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเปhนรอยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปท่ี ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๓

๖๘๒

๑,๒๘๓

๓๔๓

๒๐๙

๑๕๘

๓๓

๑๘๙

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐

สนับสนุน

วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจ

พัฒนาและถ�ายทอดความรูF

บริหารระดับสูง

บริหาร

บริ
หา

ร
โป

ร
แก

รม
วิจ

ัย
แล

ะ
พัฒ

นา
สน

ับ
สน

ุน
วิจ

ัยว
ิชา

กา
ร

บริ
หา

ร

จํานวนบุคลากร (คน)

กลุ
�มต

ําแ
หน

�ง

๒๒%

๔๔%

๓๔%

ปริญญาเอก

๖๕๐ คนปริญญาตรี

และต่ํากว่า

๙๘๑ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๖๙ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว�า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน ๒,๕๙๗ คน คิดเปhนรอยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งส้ิน ๓๐๓ คน  
คิดเปhนรอยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๔ 

 
รูปที่ ๑๔ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจาง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาส ท่ี ๑ ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เท�ากับ ๐.๙๓ ดังรูปที่ ๑๕ เมื่อเปรียบเทียบกับป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑.๐๖) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว�า turnover rate ของป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงรอยละ ๐.๑๓ (๑.๐๖ – ๐.๙๓) ดังรูปท่ี ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๕ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ 

๑๐%

๙๐%

๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓
๒,๙๐๐

๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๒๗

๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐

๖.๓๘
๕.๖๕

๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๕๕

๐.๙๓

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

จํานวนบุคลากรแต�ละป, (คน) จํานวนบุคลากรพนสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนักงานโครงการ 

๓๐๓ คน 

พนักงาน 

๒,๕๙๗ คน 
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รูปที่ ๑๖ แนวโนม turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ)  

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 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

๓.๕๕

๐.๙๓

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

ป,งบประมาณ ๒๕๖๒
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ภาคผนวก  
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ก. รายชื่อบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๗ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑ Biologia Paclobutrazol mitigates salt stress in indica rice seedlings by enhancing 
glutathione metabolism and glyoxalase system 

๐.๖๙๖ 

๒ Desalination and Water 
Treatment 

Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent 
treating landfill leachate treatment under various pH conditions 

๑.๓๘๓ 

๓ FEMS Microbiology Letters A novel sucrose-based expression system for heterologous proteins expression 
in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 

๑.๗๓๕ 

๔ Journal of Food Safety Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal 
amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in 
chicken meat products 

๑.๒๗๕ 

๕ Journal of Laser Applications Effects of oxide layer on adhesion and durability of titanium and transparent 
polyamide joint by laser joining 

๑.๕๙๗ 

๖ Journal of Solid State 
Chemistry 

Differences in NH3 gas adsorption behaviors of metal-hexacyanoferrate 

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

๒.๑๗๙ 

๗ Tetrahedron Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus 
BCC44381 

๒.๓๗ 

 

ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ อุปกรณ�ที่ยึดวัตถุทรงกระบอก ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๘๕๔ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

๒ ระบบการผลิตตัวกรองเเละกรรมวิธีการผลิตตัวกรอง ๒๕/๐๙/๒๕๖๑ ๑๘๐๑๐๐๕๘๗๐ ไทย จักรพล สุนทรวราภาส 
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได1รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๑๔ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ระบบและกรรมวิธีตัดแบ�งประโยคสําหรับ
ภาษาที่มีรอยต�อประโยคไม�ชัดเจน 

๕/๐๘/๒๕๔๗ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๘๕๒ ไทย ชัชวาลย� หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

เนคเทค 

๒ ตัวกําเนิดคล่ืนอัลตราโซนิกรูปร�างสปริงสําหรับ
ดามสลายตอกระจกดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๕ ไทย พิทักษ� เหล�ารัตนกุล เอ็มเทค 
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ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลขท่ี

ได1รับ 
ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

๓ อุปกรณ�วัดความช้ืนเมล็ดธัญพืช ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๘๕๓ ไทย โอภาส ตรีทวีศักด์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๔ ชุดวัดอุณหภูมิแบบไรสาย ดวยเนตไพร�เก็บสาย
แบบเปhนร�อง 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๐ ไทย โอภาส ตรีทวีศักด์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๕ ระบบการเคลือบฟ�ล�มบางโลหะออกไซด�ผสม
โลหะแบบโค-สปuตเตอร�ที่ติดต้ังอปุกรณ�สําหรับ
กระจายก�าซ 

๑๘/๐๗/๒๕๕๖ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๖๖๑๔๐ ไทย วัฒนา สมานจิตร  
และคณะ 

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖ กรรมวิธีการผลิตแผ�นขัดโลหะผสมที่มี
ความสม่ําเสมอของโครงสรางจุลภาค 

๗/๑๐/๒๕๕๓ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๖๖๐๐๑ ไทย เจษฎา วรรณสินธุ� CPMO 

๗ ชุดถอดรหัสไวเธอร�บี VITERBI ขนาดเล็ก
สําหรับระบบโทรศัพท�เคล่ือนที ่

๖/๐๕/๒๕๔๗ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๙๒๑ ไทย เกียรติศักด์ิ ศรีพิมาน
วัฒน� 

เนคเทค 

๘ การพัฒนาลําดับนิวคลีโอไทด�และลําดับ 
กรดอะมิโนของยีนเดลตา 6-ดีแสททูเรส 
(delta 6-desaturase) ชุดที่ 2 ของเช้ือรามิว
คอร� รอคซิไอ (Mucor rouxii) สายพันธุ� 
ATCC 24905 

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๔ ไทย กอบกุล เหล�าเทง ไบโอเทค 

๙ กระบวนการในการทําเม็ดเถาแกลบเพ่ือทําเปhน
เม็ดวัสดุรูพรุน 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๕ ไทย ผกามาศ แซ�หว�อง  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๐ วิธีการและอุปกรณ�วัดความช้ืนของเมล็ดธัญพืช
ที่ใชวิธีดังกล�าว 

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๒ ไทย โอภาส ตรีทวีศักด์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑ ระบบปฏิกรณ�แบบฟลูอิดไดซ�เบดสําหรับกําจัด
สารอินทรีย�ในน้ําเสียดวยการดูดซับของถ�านกัม
มันต�ร�วมกับการฟ��นฟูสภาพถ�านกัมมันต�ดวย
สารละลายโอโซน 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๓ ไทย ประธาน วงศ�ศริเวช  
และพรศิริ ทองเปรม 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๒ เคร่ืองเติมอากาศ ๒/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๕ ไทย รุ�งโรจน� เมาลานนท�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๓ อุปกรณ�สําหรับถอดช้ินส�วน ๑๑/๐๕/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๔ ไทย นพดล สิทธิพล 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๔ อุปกรณ�สําหรับขึ้นรูปแผ�นฟ�ล�ม ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๑ ไทย กิตติพงษ� ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค 
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ง. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๑๒ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต�อเช้ือวัณโรคในคนดวยแผ�น
แถบโปรตีนจาํเพาะร�วมกับวิธีอินไดเร็คอิไลซ�า 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๓๗๔ ไทย สารดี วาฤทธ์ิ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒ ชุดตรวจหากลุ�มเช้ือก�อโรคเป"าหมายแบบหลายเช้ือ
ในคร้ังเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓ ชุดตรวจหาโปรตีนเป"าหมายในเซลล�ดวยเทคนิค 
อิมมูโนโครมาโตกราฟ,และอนุภาคซิลิกานาโน 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๓ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔ ซีเมนต�กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปu�นไดท่ีม ี
รูพรุนขนาดใหญ�และกระบวนการเตรียมซีเมนต�
ดังกล�าว 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๕ ไทย กันนาพร พู�พุฒ เอ็มเทค 

๕ กระบวนการคัดพันธุ�ออยชีวมวลทนเค็มในระบบ
กระบะทรายภายใตสภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต�
ทนรอน Ogataea thermomethanolica ที่ผ�าน
การดัดแปลงพันธุกรรมใหมีระบบควบคุมการ
แสดงออกดวยอาหารที่มีนํ้าตาลซูโครสเปhน
องค�ประกอบ 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๖ ไทย นิรันดร� รุ�งสว�าง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ กรรมวิธีกระตุนการงอกและพัฒนาเปhนตนอ�อนของ
เมล็ดพืชโดยใชการใหอากาศร�วมกับการไดรับแสง
ชนิดจําเพาะ 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๗ ไทย กนกวรรณ รมยานนท� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ ชุดตรวจสําหรับตรวจหาเช้ือไวรัสที่ก�อใหเกิดกลุ�ม
อาการคลายไขหวัดใหญ� 

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๕๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ เอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที่ติดฉลาก
ดวยไบโอตินและถูกตรึงโครงสรางบนบดีส�ดวยการ
จับโปรตีนสเตรปตาวิดิน 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๕ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๐ เอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธี
การเตรียม 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๖ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ กระบวนการกระตุนการพัฒนารากสะสมอาหารของ
มันสําปะหลังผ�านระบบการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช
แบบใชคาร�บอนไดออกไซด�เปhนแหล�งพลังงานหลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๙๖๐ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุง 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๒ กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับสําหรับการปรับปรุงคุณภาพ
ก�าซธรรมชาติ 

๒๘/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๓๐๔๐ ไทย สมศักด์ิ สุภสิทธ์ิมงคล 
และคณะ 

เอ็มเทค 
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได1รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๒๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการเตรียมถ�านกัมมันต�ที่มีไนโตรเจน
เปhนองค�ประกอบ 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๙๔ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และณัฏฐพร พิมพะ 

นาโนเทค 

๒ แผ�นกรองโปรตีนแบบนอนวูฟเวนเคลือบ
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต� 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๙๕ ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสท่ีถูก
ดัดแปลงโครงสรางดวยอะมิโนแอลคิลอมิิดา
โซลสําหรับการดูดซับและจําแนกประเภทของ
โลหะหนัก 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๕๕ ไทย วรล อินทะสันตา  
และอัจฉรา แป"งอ�อน 

นาโนเทค 

๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย� 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๕๑๔ ไทย นพดล อรุณยะเดช 
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 

๕ กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนท่ีตองการโดยตรง
จากหองสมุดแบคและฟอสมิดที่ถูกเก็บรักษาไว
ในสต�อกกลีเซอรอลแช�แข็งดวยวิธีพีซีอาร� 

๒๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๓ ไทย สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 
และสุธาสินี สมยง 

ไบโอเทค 

๖ ไพรเมอร�ต�อไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ� 
และการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ�
พรอมกันคร้ังเดียว 

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๕ ไทย แสงจันทร� เสนาป�น  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ ยูนิเวอร�แซลไพรเมอร�ที่จําเพาะต�อนิวคลีโอแค
ปสิดยีนของทอสโพไวรัสชนิด CaCV, MYSV, 
TNRV และ WSMoV 

๓๐/๐๗/๒๕๕๖ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๔ ไทย แสงสูรย� เจริญวิไลศิริ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ กรรมวิธีการวัดปริมาณไมโครอาร�เอ็นเอโดยใช
ดีเอ็นเอแม�แบบปลายเป�ดร�วมกับการยับย้ังการ
ส�งสัญญาณฟลูออเรสเซนต�ของกราฟ,น
ออกไซด� 

๒๖/๐๖/๒๕๕๘ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๖ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ อนุภาคพอลิเมอร�เรืองแสงย�านไกลอินฟราเรด 
และกระบวนการเตรียมอนุภาคเรืองแสง
ดังกล�าว 

๑๑/๐๙/๒๕๕๘ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๔ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๐ ระบบจัดสรรร�มเคล่ือนที ่ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๖ ไทย นิธิภัทร ว�องชิงชัย  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑ ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติร�วมกับเสน
ใยผสมสังเคราะห�โดยการทอหรือถัก 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๕ ไทย บรรณกร สัณฐมิตร 
และวรล อินทะสันตา 

นาโนเทค 

๑๒ ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติร�วมกับเสน
ใยผสมสังเคราะห�โดยการทอ 

๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๔ ไทย บรรณกร สัณฐมิตร 
และวรล อินทะสันตา 

นาโนเทค 

๑๓ อุปกรณ�รับภาพมุมกวาง ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๓๐ ไทย รัฐศาสตร� อัมฤทธิ์  
และอัชฌา กอบวิทยา 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได1รับ 
หมายเลข
ท่ีได1รับ 

ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

๑๔ กระบวนการสังเคราะห�ซีเรียผสมออกไซต�ของ
โลหะทรานซิชันขนาดนาโนเมตรดวยวิธีการ
เติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร�แฟกแทนท�
แอสซิสเทดเทมเพลตทิง 

๙/๐๓/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ นาโนเทค 

๑๕ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูลสอง
ช้ันจากพอลิเมอร�ชีวภาพเพคตินและโปรตีน
สกัดจากขาวไรซ�เบอร�ร่ี สําหรับห�อหุมสารสกัด
จากมะระขี้นก 

๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๕ ไทย สรวง สมานหมู� ไบโอเทค 

๑๖ กรรมวิธีการยับย้ังการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในกระบวนการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 
ดวยการใชโพวิโดน-ไอโอดีนร�วมกับคล่ืน
ความถี่อุลตราโซนิก 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๐๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๗ แผ�นเสนใยไม�ถักทอสําหรับการใชงานเปhนวัสดุ
ปลูก และกรรมวิธีการเตรียมแผ�นเสนใยไม�ถัก
ทอดังกล�าว 

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๘ ไทย จุรีรัตน� ประสาร 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๘ สูตรตํารับเภสัชภัณฑ�สําหรับผลิตภัณฑ�ใช
ภายนอกร�างกาย 

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๙ ไทย สุวิมล สุรัสโม 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๙ ชุดตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาในชาง 
และกรรมวิธีการตรวจหาอินเตอร�เฟอรอน
แกมมาดวยชุดตรวจดังกล�าว 

๑๑/๐๔/๒๕๖๑ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๗ ไทย วันดี ยินดีย่ังยืน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๐ อุปกรณ�ประจุแบตเตอร่ีเคร่ืองช�วยฟuง ๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๓ ไทย อนุกูล นอยไม  
และคณะ 

เนคเทค 

๒๑ อุปกรณ�นําทาง ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๒ ไทย เกียรติศักด์ิ  
ศรีพิมานวัฒน� 

เนคเทค 

๒๒ ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ�ของผู
ขับขี่ยานพาหนะ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๙ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย  
และคณะ 

เนคเทค 

๒๓ ระบบควบคุมไดโอดเปล�งแสง ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๒๐ ไทย กิตติพงษ� ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๔ ระบบวัดปริมาณน้ําฝนสะสม ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๗ ไทย ศิโรจน� ศิริทรัพย� 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๕ กระบวนการผลิตผาไม�ทอชนิดสปuนบอนด� ที่มี
สมบัติเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช 

๑๓/๐๕/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๘ ไทย จุรีรัตน� ประสาร 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๖ สารองค�ประกอบสําหรับตรวจวัดก�าซ 
เอทิลีน 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๓/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๕๐ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ นาโนเทค 

๒๗ องค�ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมที่กักเก็บ
สารสกัดทับทิม และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล�าว 

๘/๑๒/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๔ ไทย มัตถกา คงขาว 
และคณะ 

นาโนเทค 
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ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค1าในและต!างประเทศ จํานวน ๙ คําขอ 

ลําดับ ช่ือความลับทางการค1าท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู1ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการผลิตสารต้ังตนสําหรับทําวัสดุทดแทน
กระดูก 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00147 ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒ ส�วนผสมสําหรับทําวัสดุทดแทนกระดูกและ
กระบวนการทําส�วนผสมดังกล�าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00148 ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการทําวัสดุทดแทนกระดูก ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00149 ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน�  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔ กรรมวิธีการปรับสภาพตนอ�อนปาล�มน้ํามันจาก
การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตใน
สภาพโรงเรือน 

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00143 ไทย ย่ีโถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

๕ การใช Tryptophan ในการชักนําใหเกิดราก
สมบูรณ�ในตนอ�อนที่พัฒนาจากระบบ somatic 
embryogenesis  

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00144 ไทย ย่ีโถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

๖ กระบวนการทําแหงดวยวิธีแช�เยือกแข็ง สําหรับ
การคงสภาพเซลล�มีชีวิตและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ�เซลล�ยีสต� 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00158 ไทย กอบกุล เหล�าเทง 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ ใบกวนแนวนอนอเนกประสงค� สําหรับประยุกต�ใช
ในอุตสาหกรรม 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00159 ไทย กอบกุล เหล�าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ ถังหมักแนวนอนแบบมีใบกวน สําหรับใชใน
กระบวนการหมักจุลินทรีย�แบบแข็ง 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00160 ไทย กอบกุล เหล�าเทง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๙ สูตรส�วนผสมของโปรตีนไข�ขาวเสริมฤทธ์ิยับย้ัง
แบคทีเรีย (T2) สําหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงกุง 

๒๙/๑๒/๒๕๖๑ TS61BT00145 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ช. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได1รับ จํานวน ๙ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน!วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๓ รางวัล 

๑ ไดรับการคัดเลือกเปhน Young Affiliate ประจาํป, ๒๕๖๑ 
ของ The World Academy of Sciences (TWAS)  
ในสาขาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น  
เม่ือวันท่ี ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานประชุม TWAS 
14th General Conference and 28th general meeting 
เมือง Trieste ประเทศอิตาลี 

- ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 

๒ ไดรับการคัดเลือกจาก Clarivate Analytics ใหเปhน ๑ 
เปอร�เซ็นต�ของนักวิจัยทั่วโลกที่มีการอางอิงผลงานถึงมาก
ที่สุดในป, ๒๕๖๑ (Highly Cited Researchers 2018; HCR) 
ในกลุ�มของวิทยาศาสตร�ดานพืชและสัตว� (Plant and 
Animal Science) 

- สาทินี ซ่ือตรง ไบโอเทค 

๓ ไดรับทุนวิจัย Royal Society-Newton Advanced 
Fellowship 2018 ซ่ึงเปhนทุนร�วมสนับสนุนระหว�าง  
The Royal Society สหราชอาณาจักร และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเทศไทย 

การพัฒนาเทคโนโลยีสาหร�ายเซลล�เดียว
เพ่ือผลิตอาร�เอ็นเอสายคู�ในการใชควบคุม
โรคกุงอย�างย่ังยืน 

วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม ไบโอเทค 

ระดับชาติ ๖ รางวัล 

๔ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ�นใหม� ประจําป, ๒๕๖๑ จากมูลนิธิ
ส�งเสริมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ� 
เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

เอนอีซ เอนไซม�อัจฉริยะเพ่ือกระบวนการ
ผลิตส่ิงทอที่เปhนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 

๕ ไดรับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร�” ประจําป, ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด� ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษากระบวนการตอบสนองของ
ปะการังต�อการเพ่ิมอุณหภูมิของน้ําทะเล
และการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปะการังในน�านน้าํไทยเพ่ือ
การอนุรักษ�และฟ��นฟูระบบนิเวศใตทอง
ทะเลอย�างย่ังยืน 

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

๖ ไดรับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร�” ประจําป, ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร�กายภาพ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด� ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

ระบบเซนเซอร�อัจฉริยะสําหรับสนับสนนุ
การดูแลผูสูงอายุและผูป�วย 

สุรภา เทียมจรัส เนคเทค 

๗ นักโลหวิทยาดีเด�นรุ�นเยาว� ประเภทอุตสาหกรรม ประจําป, 
๒๕๖๐ การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห�งประเทศไทย 
คร้ังท่ี ๑๑ (TMETC11) ภายใตหัวขอ "Metallurgy for 
Thailand 4.0” ระหว�างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร�ท จังหวัดชลบุรี 

ชุดทดสอบการกัดกร�อนแบบเร�งสําหรับ
หลากหลายสภาวะการใชงาน 

ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน เอ็มเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ1าของผลงาน หน!วยงาน 

๘ PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PTT Microbial Displaying Enzyme on 
Cell Surface Technology Platform 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ  
สุริษา สุวรรณรังษี  
พิษณุ ป�±นมณี  
อภิสัณต� เพียรลุผล 

ไบโอเทค 

๙ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผูทําคุณประโยชน�ในการ
สนับสนุนและใหความรูดานการกูชีพฉุกเฉิน  
จากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกูชีพฉุกเฉิน  
สภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ 
หองประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

- ทิพย�จักร ณ ลําปาง เอ็มเทค 

 

ซ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช1ประโยชน� จํานวน ๒๐ เทคโนโลยี ๑๖ ราย 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย� ช่ือหน!วยงานท่ีนําผลงานไปใช1ประโยชน� 
จํานวนหน!วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสท่ี ๑ 

เชิงพาณิชย� 

๑ จมูกอิเล็กทรอนิกส� นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซีพีแรม จํากัด ๑ 

๒ สูตรและกระบวนการเคลือบส่ิงทอ นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร�) 

๑ 

๓ อุปกรณ�ระบุตําแหน�งดวยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร�ทีเค ทีเอ็มซี 
CPMO 

บริษัทแนคคร�า ไมโครเทค จํากัด ๑ 

๔ หัวเช้ือจุลินทรีย�ชนิดผงสําหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว� ทีเอ็มซี บริษัทเพอร�เฟกท� ฮาร�โมนี อินเตอร�
เนชันแนล จํากัด 

๑ 

๕ นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร�งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล�ยุง ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จาํกัด ๑ 

๖ อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห�ออกฤทธ์ิไล�ยุง ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จาํกัด * - 

๗ องค�ประกอบของนาโนอิมัลช่ันสําหรับไล�ยุง ท่ีมีส�วนผสมของ
น้ํามันหอมระเหยชนิดน้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันแมงลัก และ
น้ํามันหญาแฝก 

ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จาํกัด * - 

๘ เม็ดพลาสติกเขมขนผลงานวิจัยฟ�ล�มพลาสติกบรรจุภัณฑ�
ดัดแปลงที่สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลสดและผลงานวิจัยองค�ประกอบฟ�ล�ม 
พอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป"องกันการเกิดฝ"าและไม�มีปuญหา 
เร่ืองการเปล่ียนสีของฟ�ล�มระหว�างการเก็บ (EMA-1+) 

ทีเอ็มซี 
เอ็มเทค 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด�ไวด�ล จํากัด ๑ 

๙ วัสดุชีวภาพ (Aspergillus aculeatus BCC 199) ทีเอ็มซี 
ไบโอเทค 

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน)  

๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย� ช่ือหน!วยงานท่ีนําผลงานไปใช1ประโยชน� 
จํานวนหน!วยงาน 

(ราย) 

๑๐ เคร่ืองตรวจวัดและเฝ"าระวังส่ิงแวดลอมขนาดเล็ก ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

บริษัทเพอร�เฟกท� ฮาร�โมนี อินเตอร�
เนชันแนล จํากัด * 

- 

๑๑ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตร 
เภสัชภัณฑ�ใชภายนอกร�างกาย 

ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จาํกัด * - 

๑๒ เตียงนอนแบบมีกลไกช�วยผูสูงอายุในการลุกน่ังและ 
ลุกขึ้นย่ืน (Joey-Active Bed) 

ทีเอ็มซี 
เอ็มเทค 

บริษัทเอสบี ดีไซนด�สแควร� จํากัด ๑ 

๑๓ ระบบสําหรับบันทึกวิเคราะห�ขอมูลความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ หรือตองการความช�วยเหลือจากสัญญาเซนเซอร�
ต�อเนื่องและการแจงเตือนตามเวลาจริง 

ทีเอ็มซี 
เนคเทค 
CPMO 

บริษัทเอเมทเวิร�คส� จํากัด ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน� 

๑๔ ระบบติดตามเฝ"าระวังอุณหภูมิ เนคเทค สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห�งชาติที่ 
๙ จังหวัดพิษณุโลก 

๑ 

๑๕ เว็บเซอร�วิสสําหรับคนหาผูเช่ียวชาญและเช่ือมต�อฐานขอมูล
ผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมอาหาร 

เนคเทค สมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย ๑ 

๑๖ ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน� 
https://www.thaischoollunch.in.th/lunchtracking/ 

เนคเทค สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 

๑๗ เคร่ืองมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน� และระบบ
สารสนเทศ 

เนคเทค สํานักงาน พัฒนานโยบายสุขภาพระหว�าง
ประเทศ 

๑ 

๑๘ แม�ฮ�องสอนไอทีวัลเล�ย� ระยะท่ี ๓ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เนคเทค CPMO มหาวิทยาลัยแม�โจ ๑ 

๑๙ ระบบจัดการแบตเตอร่ีลิเธ่ียมไอรอนฟอสเฟต สําหรับ
รถจักรยานยนต�ไฟฟ"า (ระยะที่ ๑) 

เนคเทค การไฟฟ"าส�วนภูมิภาค ๑ 

๒๐ ระบบบริการความรูตามความตองการเฉพาะบุคคล  
จากองค�ความรูเรื่องขาวเวอร�ชัน ๓ 

เนคเทค สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ๑ 

หมายเหตุ: *รายช่ือซํ้า 
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ฌ. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต!อหน!วยงานภายนอก ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. สํานักงบประมาณ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

หน!วยนับ เป̀าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ 

แผนงานพ้ืนฐานด1านการสร1างความสามารถในการแข!งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใชประโยชน�อทุยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย    
๑. จํานวนผูประกอบการที่ใชประโยชน�ในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ราย ๑๕๐ ๑๔๕ 
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ ๘๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร�พัฒนาศักยภาพด1านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม    

ผลผลิต : ส�งเสริมการถ�ายทอดเทคโนโลยี    
๑. จํานวนผลงานวิจัยที่ถ�ายทอดสู�เชิงพาณิชย� ผลงาน ๓๕ ๑๓ 
๒. เกษตรกรตนแบบที่มีการใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ชุมชน ๖๐ ๕ 

ผลผลิต : ส�งเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
๑. จํานวนบุคลากรทีไ่ดรับการส�งเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ราย ๒,๕๐๐ ๙๑๖ 

ผลผลิต : โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. จํานวนการใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รายการ ๓๐๕,๐๐๐ ๗๕,๑๗๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย    

๑. ผูประกอบการดานอาหารที่มีความสามารถในการสรางรายไดสูง ราย ๑๐ - 

๒. การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการท่ีเปhนนวัตกรรม 
        หรือมีการรับถ�ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ ๒๐ - 

๓. การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก�ภาคอุตสาหกรรม รายการ ๑๒๐ ๔๔ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร    

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)    
๑. ขอมูลนําไปใชประกอบการปรบัเปล่ียนพ้ืนที่การผลิตไม�เหมาะสมตามแผนการบูรณาการ 

        ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
ระบบ ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู1ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย!อมสู!สากล    

โครงการสนับสนุนผูประกอบการใหไดรับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI)    
๑. จํานวนผูประกอบการซอฟต�แวร�ที่เขาร�วมโครงการ ราย ๖ - 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)    

๑. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ราย ๑,๒๐๐ ๔๒๒ 

โครงการสรางผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม� (Startup Voucher)    

๑. ธุรกิจที่เขาสู�กระบวนการเร�งการเจรญิเติบโต กิจการ ๖๔ - 

โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม�ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. ผูประกอบการใหม�ที่ไดรับการส�งเสริม กิจการ ๒๐ - 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย�บ�มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม�    

๑. ศูนย�บ�มเพาะที่เขาร�วมโครงการไดแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการไดเหมาะสมมากขึ้น ศูนย� ๕ - 
๒. พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ คน ๒๕ - 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

หน!วยนับ เป̀าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย    

๑. ผลิตภัณฑ�ใหม�ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ� ๒๕ - 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต� เปhนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ 
        หรือต�อยอดไปสู�การใชประโยชน� 

เร่ือง ๖ ๑ 

โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ    

๑. ศูนย�ชีวนวัตกรรมฯ พรอมเป�ดทดลองระบบและใหบริการบางส�วน กิจกรรม ๑๐ - 

๒. ความสําเร็จของการดําเนินจัดต้ังศูนย�วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การคํานวณ  รอยละ ๑๐๐ - 

๓. จํานวนคน/หน�วยงานที่มาใชบริการพ้ืนท่ี Lab co-working space และเคร่ืองมือสําหรับวิจัย 
         และพัฒนาตนแบบ 

หน�วยงาน ๑๐ - 

โครงการวิจัยมุ�งเป"าตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต� เปhนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ 
        หรือต�อยอดไปสู�การใชประโยชน� 

เร่ือง ๘ ๒ 

๒. บุคลากรไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยีดานการออกแบบและวางแผนระบบโครงสราง คน ๘๐ - 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ    

๑. บทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ ฉบับ ๑๘๒ ๑ 

๒. ทรัพย�สินทางปuญญาที่ย่ืนจด คําขอ ๗๔ ๔ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย�การสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชน� เร่ือง ๖๐ ๗ 

โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี    

๑. พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย คน ๑๕๐ - 

โครงการขับเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย    
๑. จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมท่ีไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบญัชีนวัตกรรมไทย ผลงาน ๘๔ ๓๐ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค    

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก    

๑. นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A รอยละ ๑๕ - 

๒. ความกาวหนาการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี ดานคุณภาพและ 
         มาตรฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการดาน Biopolis 

รอยละ ๓๐ - 

๓. จํานวนผลงานนวัตกรรมดานระบบอตัโนมัติ หุ�นยนต� และระบบอจัฉริยะ (Aripolis) ที่ถูกนําร�อง 
         ใชประโยชน�ในพ้ืนที่ EEC 

รายการ ๑ - 

๔. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๔๐ - 

โครงการส�งเสริมเกษตรกรใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจดัการฟาร�มอย�างเปhนระบบ    

๑. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๒๐ ๑ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุ�งกุลารองไหสู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย�    

๒. จํานวนเกษตรกรไดรับองค�ความรูและนําไปใชประโยชน� ครอบครัว ๒,๐๐๐ ๕๘๕ 
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๒. กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เป̀าหมายการให1บริการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี/ 

ตัวช้ีวัด 
หน!วยนับ เป̀าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 

พัฒนากําลังคน และสร1างความตระหนักด1าน วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ    

๑. บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบทํางานเต็มเวลา (FTE) คน ๑,๓๘๙ ๑,๖๑๘ 
๒. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปล่ียนกับต�างประเทศ คน ๓๐ ๑๕ 
๓. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD) คน ๙ - 
๔. จํานวนหลักสูตรดาน วทน. ที่ วท. ร�วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สร1างความเข1มแข็งให1กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการ 
ด1าน วทน. 

   

๑. มูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� ลานบาท ๒๕,๐๐๐ ๑,๘๑๗.๕๕ 

๒. มูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� เท�าของ
ค�าใชจ�าย 

๔.๔ ๐.๒๗ 

๓. มูลค�าการลงทุนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ลานบาท ๑๔,๐๐๐ ๒๓๒.๙๒ 
๔. จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�และเผยแพร�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ๕๕๐ ๘ 
๕. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลค�าเชิงพาณิชย�ใหกับภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

รอยละ ๒๕ ๑.๘๔ 

๖. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทรัพย�สินทางปuญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
     จัดส�งขอมูลใหสํานักงบประมาณแลว 

ผลงาน ๓๓๔ ๕๓ 

๗. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ในการดําเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 
๘. จํานวนเร่ืองทีเ่กิดจากการสรางความร�วมมือ ดาน วทน. ระหว�างประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑ 

๙. มูลค�าโครงการวิจัยที่ผ�านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพ่ือยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจ�าย เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ลานบาท ๑,๔๐๐ ๑๐๔.๑๐ 

สร1างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชน�ในเขตนวัตกรรม ราย ๘๕ ๘๘ 

๒. มูลค�าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชน�ในเขตนวัตกรรม ลานบาท ๒๔๐ - 

๓. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๒๐ - 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล1อม    

๑. การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ 
    ภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๒๗๐ ๒๐ 

๒. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ และผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศมีจํานวน 
    เพ่ิมขึ้น ๑ เท�าตัว 

ผลงาน ๑ - 

๓. จํานวนชุมชน/ทองถิ่นท่ี วทน. เขาไปช�วยพัฒนา ชุมชน ๑๐๐ ๖ 

๔. จํานวนผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ� ราย ๑,๒๐๐ ๔๒๒ 
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๓. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน)  

ตัวช้ีวัด หน!วยนับ เป̀าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ด1านท่ี ๑ การเงิน    

๑. รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๒,๐๐๐.๐๐ ๘๙๒.๔๙ 
๒ รายไดจากความสามารถต�อค�าใชจ�ายดําเนินงาน* เท�า ๐.๔๒ ๐.๘๒ 

ด1านท่ี ๒ การสนองประโยชน�ต!อผู1มีส!วนได1ส!วนเสีย    

๑. การจัดทํารายงานวิเคราะห�ผูใชบริการหลักและผูมีส�วนไดส�วนเสียของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร�วม) ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

๒. ความพึงพอใจของผูมีส�วนไดส�วนเสีย กลุ�มผูใชบริการดานวิจัยและพัฒนาและการวิเคราะห�ทดสอบ รอยละ ๙๖ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

๓. มูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีเ่กิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�** เท�า ๔.๖๐ ๐.๒๗ 

ด1านท่ี ๓ การปฏิบัติการ    

๑. จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูทีน่ําไปประยุกต�ใช รายการ ๒๖๖ ๒๐ 

๒. สัดส�วนทรัพย�สินทางปuญญาต�อบุคลากรวิจัย คําขอ/ 
๑๐๐ คน/ป, 

๒๔ ๑.๗๙ 

๓. จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ�ายทอด วทน. ราย ๙๐๐ ๒๓๘ 

๔. จํานวนความร�วมมือและการไดรับทนุในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค โครงการ ๑๕ ๑ 

ด1านท่ี ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 
๒. การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

ด1านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู1บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ1าง    

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

ด1านท่ี ๖ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวช้ีวัดร!วม)    

๑. การเบิกจ�ายเงินตามแผนการเบิกจ�ายท่ีไดรับอนุมัติ ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 
๒. การรายงานทางการเงิน ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

๓. การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ�ายเงินและการรับเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� ระดับ ๕ รายงานส้ินไตรมาสที่ ๔ 

หมายเหตุ: * ค�าใชจ�ายดําเนินงานไม�นบัรวมค�าเส่ือมราคา 
** ค�าใชจ�ายรวมเฉล่ียของ สวทช. ในป,บัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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ญ. ผลการดําเนินงานตามการปฏิบัติงานด1านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน 

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
เปhนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี  
(๑) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) พรอม
ใหขอเสนอแนะก�อนนําเสนอ กวทช. (๒) รับทราบรายงานการอนุมัติค�าใชจ�ายเกินกว�าหรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว
ในระเบียบฯ ประจําป, พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) อนุมัติการจางหางหุนส�วนจํากัด ศรีสะเกษทวีผลก�อสราง เพื่อดําเนินการ
ก�อสรางกลุ�มอาคาร EECi ระยะที่ 1A ตําบลป�ายุบใน อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง จํานวนเงิน ๑,๑๐๐.๙๐ ลาน
บาท กําหนดส�งมอบงานภายใน ๗๒๐ วันนับถัดจากวันท่ีมีหนังสือแจงใหเริ่มงานตามสัญญา และ (๔) อนุมัติการจาง
บริษัทเซาท�อ๊ีสท�เอเซียเทคโนโลย่ี จํากัด เพื่อดําเนินการควบคุมงานก�อสรางกลุ�มอาคาร EECi ระยะท่ี 1A ตําบล 
ป�ายุบใน อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง จํานวนเงิน ๕๗ ลานบาท 
 

๒. ด1านการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยให
เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต�เดือนกรกฏาคม ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 
บูรณาการเขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเส่ียงของ สวทช. ดําเนินการ
ทบทวนรายการความเส่ียงดวยการวิเคราะห�ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนกลยุทธ�
ขององค�กรควบคู�ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ�ประจําป, รวมท้ังกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงระดับองค�กรแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียงเปhนไป
อย�างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียงต้ังแต�การระบุความเส่ียง (Risk identification) 
วิเคราะห�ความเส่ียง (Risk analysis) ประเมินความเส่ียง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการ 
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ความเส่ียงระดับองค�กร ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังน้ี คณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียง สวทช. ซ่ึงมีผูอํานวยการ สวทช. เปhนประธาน ไดกําหนดรายการความเส่ียง โดยการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวของประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค�กร (ERM) ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ� สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (๓) รายงานผลการดําเนินงาน
ของ สวทช. ป,งบประมาณ ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี  ยังดําเนินการสัมภาษณ�
ผูบริหารเก่ียวกับผลการดําเนินงานปuจจัยภายในภายนอกท่ีอาจจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของ สวทช. 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ไดระบุความเส่ียง (Risk identification) ๘ รายการ ครอบคลุมความ
เส่ียง ๔ ประเภท ประกอบดวย 

ความเส่ียงด1านกลยุทธ� (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว�าเป"าหมายท่ีกําหนด 
(๒) RES-4 การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป"าหมาย ไม�สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม�สัมฤทธ์ิผลตามเป"าหมายที่กําหนด 
(๔) RES-6 องค�กรปรับตัวไม�ทันต�อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� 
(๕) RES-7 การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคล่ือน Thailand 4.0 ไม�เปhนไปตามเป"าหมายท่ีกําหนด 
ความเส่ียงด1านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 ไม�สามารถสรางใหมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดวยกลไก/เคร่ืองมือดานการเงิน (Tech Financing) 
ความเส่ียงทางด1านการเงิน (Financial Risk) 
(๗) REF-1 รายรับไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ความเส่ียงทางด1านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารกิจการหรือจากส่ือมวลชน 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
ที่ประชุมไดพิจารณาผลดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง ระดับ ERM ของรายการความ
เส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ และระดับสูง (สีสม) ๔ รายการ ซ่ึงจากผลการดําเนินงานดังกล�าว พบว�า 
รายการความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ ยังคงมีคะแนนเท�าเดิม ประกอบดวย RES-5, RES-6, REO-6 
และ REF-1 ส�วนรายการความเส่ียงระดับสูง (สีสม) ๔ รายการ มี ๑ รายการท่ีมีคะแนนลดลง คือ REC-1 คะแนน
ลงจาก ๓๕ คะแนนเปhน ๑๒ และมี ๓ รายการ ยังคงมีคะแนนเท�าเดิม ประกอบดวย RES-1, RES-4 และ RES-7 
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รูปที่ ๑๗ แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓. ด1านการควบคุมภายใน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ�านการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จัดการ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี (๑) กล่ันกรองประเด็นที่ สําคัญดานนโยบายก�อนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทําแผนดําเนินงาน กลยุทธ�ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และกําลังคน รวมถึงกําหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานใหเปhนไปตามแผน และ (๓) ร�วมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนดจัดประชุมเปhนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี  
(๑) เห็นชอบแผนกลยุทธ�ดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิสัยทัศน� วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� แนวทางการทํางาน ตามคําแนะนํา เพื่อสะทอนให
เห็นวิสัยทัศน�ท่ีจะให สวทช. เปhนองค�กรท่ีใหความสําคัญดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม และใหเพิ่ม
วัตถุประสงค� แนวทางการทํางานท่ีเก่ียวของกับดาน Biosafety รวมทั้งใหงานความปลอดภัยฯ ทุกศูนย�แห�งชาติ
หารือร�วมกับฝ�ายบริการทรัพยากรบุคคลและตัวแทนโรงพยาบาลเพื่อร�วมกําหนดขอตกลงแนวทางการจัดการผล
การตรวจสุขภาพท่ีผิดปกติ (๒) เห็นชอบการป�ด CAR ของฝ�ายบริการทรัพยากรบุคคล สํานักงานกลาง และนาโนเทค 
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จํานวน ๘ รายการ (๓) รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม Balanced Scorecard (BSC) รายงานงบการเงิน สวทช. 
การจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ รายงานผลการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ สวทช. และพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว�าดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๑  
(๔) รับทราบสรุปขอรองเรียน สวทช. ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ พรอมใหฝ�ายกลยุทธ�บุคคลและพัฒนา
องค�กรหารือกับฝ�ายบริการทรัพยากรบุคคล กรณีขอเสนอแนะพนักงานขับรถบริการรับส�งพนักงาน สาย ๓  
มีพฤติกรรมสุ�มเส่ียงทําใหเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหมาตรการป"องกันร�วมกันต�อไป และ (๕) รับทราบรายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจลูกคาภายใน (ICS) และลูกคาภายนอก (ECS) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมใหทุก
หน�วยงานท่ียังไม�ใชคําถาม Net Promoter Score (NPS) ในการประเมินความพึงพอใจจากลูกคาภายนอก ขอให
เร�งดําเนินการใชงาน ในการตรวจติดตามภายใน ขอใหมีการตรวจประเมินดวยว�าบริการดานวิจัยพัฒนาท่ีป�ด
โครงการแลว มีการส�งประเมินความพึงพอใจครบถวนหรือไม� และใหพิจารณาปรับปรุงกระบวนการส�งประเมิน
ความพึงพอใจผ�านระบบใหเปhนแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะหน�วยงานที่กําลังจะปรับมาเปhนโครงสรางพื้นฐาน 
ดานคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) 
 

๔. ด1านการตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (กวทช.) ไดมอบหมายใหกํากับดูแลตามอํานาจหนาที่ท่ี
กําหนดไวในขอบังคับ กวทช. ว�าดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตามที่กําหนดในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีภารกิจหลัก ไดแก� เสริมสรางและกํากับใหมีการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ส�งเสริมและกํากับดูแล ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 
ระบบสารสนเทศ ระบบการประเมินตนเองดานการควบคุม สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบบริหารความเส่ียง 
และระบบการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความเช่ือม่ันว�า สวทช. สามารถดําเนินภารกิจไดตาม
วัตถุประสงค�และบรรลุเป"าหมายท่ีกําหนดไว 

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดประชุมร�วมกับฝ�ายบริหาร  
๑ ครั้ง เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผูบริหารระดับสูงเขาร�วมประชุมในระเบียบวาระที่เ ก่ียวของ  
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาเห็นชอบและรับทราบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานดาน
การตรวจสอบภายใน ดังน้ี (๑) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิก
อุตสาหกรรม (CTEC) (๒) เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานในเรื่องการพิจารณาเลือกโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะทําการประเมินผล ควรเปhนโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงต�อการดําเนินงานของ สวทช. 
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รวมถึงระหว�างการดําเนินงานควรมีกลไกการติดตามเพื่อใหการประเมินผลน้ันบรรลุเป"าหมายที่กําหนดไว  
(๓) เห็นชอบแผนการตรวจสอบดานวิจัยและพัฒนาของศูนย�แห�งชาติ (เอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค) ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายใน ประจําป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหขอเสนอแนะในเรื่องการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายใน  
ควรบรรยายผลของการตรวจสอบและสรุปในแต�ละเรื่องว�าสามารถนําไปปรับปรุงหรือพัฒนางานของ สวทช.  
ในเรื่องใดบาง เพื่อใหสะทอนภาพในแต�ละกิจกรรมไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 

๕. ด1านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ�านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สวทช. ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล�าวมีกําหนดจัด
ประชุมเปhนประจําทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและรับทราบเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี  
(๑) อนุมัติการดําเนินงาน ICT Key Projects ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ และแผนจัดหา Software License ประจําป, 
๒๕๖๒ รวมท้ังการซอมแผน IT BCP ประจําป, ๒๕๖๑ ร�วมกับผูใหบริการ และ (๒) รับทราบการจัดทํามาตรฐาน
ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการเช�าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ของ สวทช. รวมถึงรายงานผลการทดสอบ
ความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑ และแผนการพัฒนา IT Security 
Awareness ประจําป, ๒๕๖๒ รายงานผลการจัดการช�องโหว�เว็บไซต�/ระบบงาน ประจําป, ๒๕๖๑ และรายงานผล
การดําเนินงานดาน ICT ป,งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นําเสนอผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต�อ 
ที่ประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาตามลําดับเปhนรายไตรมาส ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ�การประเมินผลของกรมบัญชีกลางประจําป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�วนตัวช้ีวัดเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป, ระบุการ
รายงานผลดําเนินการ สรุปปuญหา/แนวทางแกไข ใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ
ดานทรัพยากรบุคคล หรือผูบริหารสูงสุดรับทราบ เพื่อใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ดวยเหตุน้ี สวทช.  
จึงปรับเปล่ียนกระบวนการรายงานผลดังกล�าว โดยเสนอรายงานฯ ต�อที่ประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ  
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ที่มีผูอํานวยการ สวทช. เปhนประธานท่ีประชุมเปhนรายไตรมาส และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
รอบรายงานผลไตรมาสท่ี ๒ (กลางป,) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายป,) เพื่อใหเกิดความคล�องตัวในการดําเนินการ 

ที่ประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีกํากับดูแล รับทราบ และพิจารณา 
ใหความเห็นชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช. ทั้งน้ีท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ 
กําหนดใหรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เปhนประจํา
ทุก ๓ เดือน ซึ่งไตรมาสที่ ๑ ไดรายงานผลการการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีผลดําเนินงานภาพรวมคิดเปhนรอยละ ๑๙ จากแผนการ
ดําเนินงานไตรมาสท่ี ๑ ซ่ึงที่ประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ มีมติรับทราบผลการดําเนินงานดังกล�าว และให
ขอเสนอแนะว�าจากการปรับกระบวนทัพ รวมถึงเป"าหมายทิศทางการดําเนินการ สวทช. ตามภารกิจ ส�งผลให
ทิศทางและแนวทางดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เปล่ียน ควรทบทวนแนวทางการ
ทํางานใหสอดคลองดวย เช�น สวทช. ควรเปhนสถานที่ท่ีคนอยากเขามาร�วมงาน และเป�ดโอกาสใหนักวิจัยไดเขาร�วม
กิจกรรมดานงานวิจัยมากข้ึน และผลักดันใหมีศักยภาพที่มากข้ึน 
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ส!วนท่ี ๒ รายงานทางการเงนิ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   หน�วย : ลานบาท 

  ธันวาคม ๒๕๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
สินทรัพย�    

สินทรัพย�หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด  ๓,๕๙๗.๙๓ ๔,๓๑๙.๘๐ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๒๙๐.๔๔ ๒๘๖.๑๑ 
   ลูกหนี้การคา  ๙๒.๘๘ ๖๗.๓๐ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ�นดินคางรับ  ๕.๔๓ ๕.๕๕ 
   เงินทดลองจ�าย  ๒๐.๕๘ ๒๘.๐๘ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๖๔.๒๗ ๑๙๙.๑๔ 

   รวมสินทรัพย�หมุนเวียน  ๔,๑๗๑.๕๒ ๔,๙๐๕.๙๗ 

    
สินทรัพย�ไม!หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๔๐๗.๗๕ ๔๕๐.๒๕ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๒๙๓.๑๐ ๒๗๙.๕๔ 
   เงินมัดจําและเงินค้าํประกัน  ๘.๔๗ ๘.๔๙ 
   อสังหารมิทรัพย�เพ่ือการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๘๙๑.๗๙ ๑,๙๐๕.๓๔ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� (สุทธิ)  ๓,๔๙๓.๕๓ ๓,๔๘๕.๘๘ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเงิน (สุทธิ)  ๘๗.๑๔ ๙๐.๒๙ 
   สินทรัพย�ไม�มีตัวตน (สุทธิ)  ๑๑๘.๕๐ ๑๒๐.๓๕ 
   สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอ่ืน  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 

   รวมสินทรัพย�ไม!หมุนเวียน  ๖,๓๐๑.๐๑ ๖,๓๔๐.๘๗ 

รวมสินทรัพย�  ๑๐,๔๗๒.๕๓ ๑๑,๒๔๖.๘๔ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   หน�วย : ลานบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เจาหน้ีการคา  ๗๖.๔๒ ๑๒๙.๔๕ 
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๕.๔๓ ๕.๕๕ 
   ค�าใชจ�ายคางจ�าย  ๗๙.๒๙ ๔๗๔.๑๔ 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ๕๗๒.๐๕ ๕๐๐.๑๙ 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๗๓๓.๑๘ ๑,๑๐๙.๓๓ 

    
หน้ีสินไม!หมุนเวียน    
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๕๒.๕๓ ๗๕๒.๐๐ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช�าการเงิน  ๘๗.๑๔ ๙๐.๒๙ 
   หน้ีสินไม�หมุนเวียนอ่ืน  ๗๕.๑๗ ๖๗.๙๐ 
   รวมหน้ีสินไม!หมุนเวียน  ๙๑๔.๘๕ ๙๑๐.๒๐ 

รวมหน้ีสิน  ๑,๖๔๘.๐๓ ๒,๐๑๙.๕๓ 

    
ส!วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว�าค�าใชจ�ายสะสมตนงวด  ๖,๘๙๖.๘๒ ๖,๘๙๖.๘๒ 
   บวก รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายในงวดน้ี  ๙๕๙.๔๒ ๑,๓๑๙.๗๓ 
   รายไดสูง (ต่าํ) กว�าค�าใชจ�ายสะสมปลายงวด  ๗,๘๕๖.๒๔ ๘,๒๑๖.๕๕ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียงัไม�เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๘๘.๔๐ ๑๓๐.๙๐ 

รวมส!วนของกองทุน  ๘,๘๒๔.๔๙ ๙,๒๒๗.๓๑ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๑๐,๔๗๒.๕๓ ๑๑,๒๔๖.๘๔ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบรายได1ค!าใช1จ!าย 

สําหรับงวด ๓ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   หน�วย : ลานบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
รายได1    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๑,๓๗๙.๒๔ ๑,๓๗๓.๘๓ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๖๘๓.๔๙ ๖๒๕.๕๖ 
   รายไดค�าบริการและขายสินคา  ๑๙๓.๕๘ ๑๑๖.๘๔ 
   รายไดอ่ืนๆ  ๑๕.๔๒ ๕.๖๙ 

   รวมรายได1  ๒,๒๗๑.๗๓ ๒,๑๒๑.๙๒ 

    
ค!าใช1จ!าย    
   ค�าใชจ�ายดานบุคลากร  ๕๕๔.๓๑ ๓๔๖.๔๗ 
   ค�าใชจ�ายดําเนินงาน  ๕๓๒.๑๙ ๓๐๕.๗๔ 
   ค�าเส่ือมราคา  ๒๒๕.๘๑ ๑๔๙.๙๘ 

   รวมค!าใช1จ!าย  ๑,๓๑๒.๓๑ ๘๐๒.๑๙ 
รายได1สูง(ตํ่า)กว!าค!าใช1จ!าย  ๙๕๙.๔๒ ๑,๓๑๙.๗๓ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 
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 


