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ส!วนที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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บทสรุปผู2บริหาร
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)
มุงเนนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานรวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางนวัตกรรมสูการใชประโยชนและเชื่อมโยงผลงานวิจัยและ
พัฒนาตอบโจทยยุทธศาสตรประเทศ พรอมสรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุงสูความเป`นเลิศ สรางและ
สะสมองคความรูและนวัตกรรมขององคกร เพื่อสรางผลงานที่นําไปใชประโยชนไดจริง กอใหเกิดผลกระทบในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้
 ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก (๑) สร2 า งมู ล ค! า ผลกระทบต! อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ เ กิ ด จากการนํ า ผลงานวิ จัย ไปใช2 ป ระโยชน จํ า นวน ๙,๑๙๕.๕๐
ลานบาท หรือเทากับ ๑.๓๗ เทาของคาใชจายเฉลี่ยป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) รอยละ ๔๓.๔๐ ของแผน (๓) มีสัดส!วนรายได2ต!อค!าใช2จ! าย
เทากับรอยละ ๑๓.๕๐ (๔) ทรัพยสินทางปJญญาที่มีการนําไปใช2ประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๒๐ จากป,ที่
ผานมา (๕) มี ก ารปรั บ สวทช. เข2 า สู! โ ครงสร2 า งกระทรวงใหม! รอยละ ๔๙.๒๕ ของแผน
(๖) มีความสามารถขององคกรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ที่สอดคล2องกับระบบของกระทรวง
ใหม! รอยละ ๕๐.๔๑ ของแผน โดยผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเป`น ๔๕.๙๘ คะแนน
 กลุ!มวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบงการดําเนินงานออกเป`น (๑) การพัฒนาขีด
ความสามารถด2าน วทน. ของ ๕ Research Pillars หรือ ๕ สาขาวิจัยหลักที่เป`นความเชี่ยวชาญของ สวทช.
ภายใต ๑๑ Research Sub Pillars ใน ๒๘ Research Groups รวมกั บ Agenda–based หรื อ กลุ ม
เทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการประเทศในปjจจุบั น จากการดําเนินงาน สวทช. มีบทความตี พิม พ
ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี SCIE ๓๓ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพยสินทางปJญญา ๗๘ คําขอ ผลักดันให2เกิด
การลงทุนด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ ๕๘๓.๙๕ ลานบาท
ในสวนของโครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัย สวทช. ไดเปNดใช2งานโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) แห!งแรก
ของประเทศไทยแลว และไดเริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพร รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อนํามาสกัดเป`นสารสําคัญ
มูลคาสูงและนําไปพั ฒนาเป` นสารออกฤทธิ์สําคั ญตาง ๆ (๒) การพัฒนาและบริ หารจั ดการโครงสร2 า ง
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแ ห!งชาติ (NSTI) โดย สวทช. ไดจั ด ตั้ ง ๕ หน! วยงาน ได2 แก!
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห!งชาติ (NBT) ศูนยโอมิกสแห!งชาติ (NOC) ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพื่อ
การคํานวณขั้นสูง (ThaiSC) ศูนยระบบไซเบอร-กายภาพ (CPS) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ตัวอยางการใหบริการที่สําคัญ ไดแก ThaiSC ใหบริการทรัพยากร TARA
แบบ Soft Launch ในระหวางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธและมี น าคมที่ ผ านมา สวน NBT จั ด เก็ บ ขอมู ล ของพื ช
สมุนไพร ๖๖๘ ตัวอยาง จุลินทรีย ๒๕๐ สายพันธุ และมนุษย ๑,๙๐๒ ราย เป`นตน (๓) การพัฒนาการ
ให2 บ ริ ก ารโครงสร2 า งพื้ น ฐานด2 า นคุ ณ ภาพของประเทศ (NQI) โดยให2 บ ริ ก ารวิ เ คราะหและทดสอบ
๕|สวทช.

๒๓,๙๐๙ รายการ และมีการทดสอบใหมที่เปrดใหบริการ ไดแก ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟ"าชนิดแพ็ค
ตามมาตรฐาน UN ECE R100 และการวิเคราะหการกระจายตัวของสารหรือโมเลกุลดวยเครื่อง Imaging
Mass Spectrometry (IMS) ซึ่งมีในไทยเป`นแหงเดียวของอาเซียน และเป`นแหงที่สองในเอเชียรองจากที่
ญี่ปุzน
 กลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI) สวทช. สนับสนุนและบริหารงานวิจัยที่เน2น
การตอบโจทยหรือแก2ปJญหาที่สําคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุมเทคโนโลยีเป"าหมาย หรือ Technology
Development Groups (๑๐ TDGs) ภายใตกรอบวิจัย ๕ ดาน ผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรมตามความ
ต2องการของรัฐ พัฒนาโจทยวิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ!/บริษัทข2ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ มีการดําเนินการ
รวมกันแลว จํานวน ๓ หนวยงาน สร2างเครือข!ายความร!วมมือดานสุขภาพและการแพทย และสร2างความ
ร!วมมือระหว!างประเทศด2าน วทน. เชน ความรวมมือดานวิทยาศาสตรขั้วโลก ผานกลุมโปรแกรมความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และโปรแกมความรวมมือวิจัยระหวางประเทศ รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยและส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย เชน การพัฒนาแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ
การพัฒนามาตรฐานงานวิจัยในมนุษยและสัตว
 กลุ!มสร2างเสริมความสามารถในการแข!งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลงทุน
ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น อาทิ การถ!ายทอดเทคโนโลยี สู!ภาคการผลิตและบริการ ๔๖ รายการ
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ๕๙ หนวยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย สํานักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
แลว จํานวนทั้งสิ้น ๒๗๗ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอรเซ็นต มีการรับรอง ๒๕๑ โครงการ มูลคา ๑,๔๔๖.๘๒
ลานบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs จํานวน
๘๔๓ ราย และการพัฒนากําลังคนให2มีคุณภาพศักยภาพตรงความต2องการของภาคอุตสาหกรรม ๒,๐๘๔
คน นอกจากนี้ สวทช ยังมีการพัฒนากลไกใหม ๆ เพื่อสรางระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการ อาทิ
การสรางธุรกิจสตารทอัพจากผลงานของ สวทช. การพัฒนาผู2ประกอบการฐานนวัตกรรรม การพัฒนา
กลไก Thailand Technology Rating System (TTRS) เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของผู ประกอบการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห!งอนาคต รวมถึงการพัฒนา Supply chain ของอุตสาหกรรม
แห!งอนาคต
 กลุ!มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. พัฒนาเกษตรกรให2มีความรู2ความสามารถเขาสู
ประเทศไทย ๔.๐ ดวยองคความรูดาน วทน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองครวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม ผ!านกลไกความร!วมมือกับภาครัฐในท2องถิ่น อาทิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
มหาวิ ทยาลั ย เชิ งพื้ น ที่ ปj จ จุ บั นหารื อ รวมกั บ อปท. แลว จํา นวน ๔๖ แหง คั ด เลื อกพื้ น ที่ นํ า รองในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๕ พื้นที่ และมีความรวมมือกับภาคเอกชน จํานวน ๒ บริษัท มีการ
ถ!ายทอดเทคโนโลยีให2กับเกษตรกร ๑๒๔ ชุมชน ใน ๒๘ จังหวัด มีเกษตรกรได2รับถ!ายทอดองคความรู2
เทคโนโลยี จํานวน ๓,๐๐๗ คน และพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๗๕๒ คน
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 กลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ใหบริการพื้นที่เช!าแก!บริษัทเอกชนที่สนใจจะทํางานวิจัย
พัฒนา หรือใหบริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศ
ไทย จํานวน ๑๔๙ ราย รวมทั้งได2รับมอบหมายให2เปgนผู2รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ขับเคลื่อน
กิจกรรมหลักของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS ณ วังจันทรวัลเลย จังหวัดระยอง อาทิ การออกแบบและ
กอสรางกลุมอาคาร EECi Phase 1A การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ นอกจากนี้ สวทช.
ยังไดรับมอบหมายใหเริ่มบริหารและดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยการเชื่อมโยงบริการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ และ
การใหบริการโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
 กลุ!มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เขาสูอาชีพนักวิจัย ผานการสนับสนุนทุนการศึกษาให2กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๕๒๙ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
วิจัยทั้งในและตางประเทศเขารวมงานในหองปฏิบัติการของศูนยแหงชาติ จํานวน ๔๑๑ คน รวมทั้งดึงดูด
ผูเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร ผานการส!งเสริมให2เด็กและเยาวชนมีความรู2ความสนใจใน
ด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๓,๑๓๗ คน อาทิ โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab) จั ด กิจ กรรมอบรมใหแกนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน จํ า นวน ๑๐๐ คน จาก ๔
โรงเรียนในพื้ น ที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจ ภาคตะวั นออก (EEC) ใชเครื่องมื อ ในหองปฏิบัติการโรงประลอง
ตนแบบทางวิศวกรรมสรางชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting และกิจกรรมในการออกแบบสิ่งประดิษฐได
อยางเชิงสรางสรรค เป`นตน
 มี ผ ลการใช2 จ! า ยตามงบการเงิ น ทั้ งสิ้ น ๒,๙๕๘.๕๗ ลานบาท คิ ดเป` นรอยละ ๔๑ ของแผน (๗,๑๕๐
ลานบาท) มีรายรับตามงบการเงิน ทั้งสิ้น ๓,๗๑๙.๑๑ ลานบาท โดยเป`นรายได2จากการดําเนินงาน จํานวน
๑,๐๗๖.๗๓ ลานบาท คิดเป`นรอยละ ๕๔ ของแผน (๒,๐๐๐ ลานบาท) และเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ!นดิน ๒,๖๔๒.๓๘ ลานบาท ปjจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๙๕๗ คน เป`นบุคลากรสายวิจัย และ
วิชาการ จํานวน ๒,๐๔๔ คน และบุคลากรที่ไมใชสายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๙๑๓ คน
สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด BSC สวนใหญดําเนินงานไดเป`นไปตามแผนที่กําหนด สวนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได และคาใชจาย
ของ สวทช. สวนใหญมีแนวโนมเป`นไปตามแผนที่กําหนด แตอาจจะมีลาชาอยูบาง อยางไรก็ดี สวทช. มั่นใจวาจะสามารถ
ดําเนินการใหเป`นไปตามแผนที่กําหนดไวได

๗|สวทช.

๑. วิสัยทัศน ค!านิยม และเปjาหมายการดําเนินงานของ สวทช.
สํ านั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แ หงชาติ (สวทช.) จั ดตั้ ง ขึ้ นตามพระราชบั ญญั ติ พั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป`นอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มุงเนนให
เกิดความคลองตัว สามารถดึงดู ดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามารวมงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (กวทช.) กํากับ ดูแลทิศทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากํ าลั งคน และโครงสรางพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร
ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวขอสําคัญ ๆ ของประเทศอยางครบวงจร
วิสัยทัศนของ สวทช. เนนการเป`นพันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยบูรณาการกับพันธมิตรกลุมตาง ๆ ใหมากขึ้นในทุกกิจกรรม จนเกิดเป`นวัฒนธรรมที่ดี รวมกับการดําเนินงาน
ตามคานิยมหลักของ สวทช.

๘|สวทช.

ผลกระทบทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ น และการลงทุ นดานวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ของภาคการผลิตและบริการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เป`นการสะทอนคุณคาของการลงทุน ความตองการ และความ
เชื่อมั่นใน วทน. ที่เพิ่มขึ้นอยางชั ดเจน ดังนั้นในชวงแผนกลยุ ทธฉบั บที่ ๖ สวทช. จึงตั้งเป"า หมายจะนํา วทน.
ไปสรางผลงานที่สงผลกระทบสูง โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
ใหสรางนวัตกรรมที่ จะทําใหมูลคาของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ หรือเกิดการจางงานเพิ่ม ขึ้ น
นอกจากนี้ สวทช. จะนํ า วทน. ไปสงเสริ มใหประชาชนมี คุ ณภาพชี วิต ดี ขึ้ น เขาถึง การศึ กษา การบริ การทาง
การแพทยและสาธารณสุ ข ไดทั่ วถึ งและมี คุ ณภาพ เสริมสรางความมั่ นคง ปลอดภั ยของประชาชน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มความยั่งยืนมากขึ้น
สวทช. ตั้ ง เป" า หมายเพื่ อใหเกิ ด ผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จและสั ง คมจาก วทน. ไดมากยิ่ ง ขึ้ น ณ สิ้ น ป,
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไว ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. สรางผลงานดานวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ที่ ส ามารถนํ า ไปใชประโยชนไดจริ ง
จนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป`นมูลคาไมต่ํากวา ๕ เทาของคาใชจาย
เฉลี่ยของ สวทช.
๒. เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป`นมูลคาไมต่ํากวา ๒ เทาของการลงทุนฯ ป, ๒๕๕๙
๒. กลยุทธการดําเนินงานของ สวทช.
กลยุทธของ สวทช. ที่จะมุงเนนดําเนินการในป, ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ –
๒๕๖๖) กําหนดจากประเด็นที่ สวทช. จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการใหเกิดกลไกตางๆ ไดแก
๑. พัฒนากลไกบูรณาการระหวางกลุมวิจัย วทน. โดยขยายและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการทํางานที่
สวทช. ไดเริ่มดําเนินการแลว ไดแก ประเด็นมุงเนนที่ขยายขอบเขตมาเป`นกลุมเทคโนโลยีเป"า หมาย
TDGs (Technology Development Groups) และเทคโนโลยี ฐ านแบบบู ร ณาการ (integrated
technology platform)
๒. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนตาง ๆ เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมไทยมีการลงทุนและใชนวัตกรรม
มากขึ้น โดยดําเนิ นงานเชิงรุกรวมกับกลุมงานอื่ นในกระทรวง ไดแก กลุมนโยบายและยุ ทธศาสตร
ในเรื่อ งกฎระเบี ยบ มาตรการการสงเสริ ม และใชประโยชนจากเครื่ องมื อ ที่ มี อ ยู แลวใหเกิ ดการใช
นวัตกรรมมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เชน การจัดตั้งคอนซอรเที ยม บัญชีนวัตกรรม กลไก
holding company กฎหมาย regulatory sandbox, Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ
๙|สวทช.

กํ า หนดม า ตร ฐา น เพื่ อ สง เสริ ม ใ ห เกิ ด นวั ต ก ร ร ม ร วม ถึ ง ก า ร บู ร ณา ก า ร กั บก ลุ ม วิ จั ย
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และการอุดมศึกษา
๓. สรางกลไกการทํ า งานรวมกั บพั นธมิ ตรในภู มิภ าค ไดแก อุทยานวิท ยาศาสตรภู มิภ าค (RSPs) เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการทํางานกับเขตสงเสริมนวัตกรรม
เฉพาะทาง ไดแก เมื อ งนวั ต กรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวั ต กรรมบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สูภูมิภาค
๔. สงเสริมใหเกิดการทํางานที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เป` น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารใหเกิ ด การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเคลื่ อ นยายของบุ ค ลากร
(mobilize) ที่คลองตั ว การดึงดู ดผู เชี่ ยวชาญทั้ งในและตางประเทศ รวมถึงสงเสริ ม ใหมี ร ะบบการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ

๑๐ | ส ว ท ช .

๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)
๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC)
KS1-A มู ล ค! า ผลกระทบต! อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ เ กิ ด จากการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช2
ประโยชน (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากับ ๔.๖ เท!าของค!าใช2จ!ายเฉลี่ย ป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
สวทช. มุงเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ที่ก อใหเกิ ดผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสั ง คมใหกั บ ประเทศ โดยการสนั บ สนุ น ผู ประกอบการภาคการผลิ ต
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมที่ทําใหมูลคาของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่ มขึ้ น หรื อ ตนทุ นการผลิ ตลดลง ณ ไตรมาสที่ ๒ ป, ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มี มูลคาผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมเทากับ ๑.๓๗ เทาของคาใชจายเฉลี่ยป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (มูลคาผลกระทบ จํานวน ๙,๑๙๕.๕๐
ลานบาท และคาดการณคาใชจายเฉลี่ยป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เทากับ ๖,๗๐๐ ลานบาท) คิดเป`นรอยละ ๒๙.๗๘ ของ
เป"าหมาย
KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ คือ มีคอนซอรเทียมไม!น2อยกว!า ๖ คอนซอรเทียม นําต2นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช2ใน ๕๐ ชุมชน
พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให2เปgนเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ ๒,๐๐๐
คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่ ๑๐๐ ราย)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมายให สวทช. เป`นหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการที่
เกี่ ยวของกั บ เขตนวั ตกรรมระเบี ยงเศรษฐกิ จ ภาคตะวั นออก (Eastern Economic Corridor of Innovation:
EECi) ของหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความกาวหนา
การดําเนินงานภาพรวมคิดเป`นรอยละ ๔๓.๔๐ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
 มีคอนซอรเทียมใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ไม!น2อยกว!า ๖ คอนซอรเทียม
ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ใน BIOPOLIS ไดหารือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสรางความรวมมือดาน
งานวิจัยสัตวน้ํา (aquaculture) โดยอยูระหวางการพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน รวมทั้งไดหารือ
กั บ Prof. Peter Bossier จาก Ghent University ประเทศเบลเยี ย ม ดานงานวิ จั ย สั ต วน้ํ า และ
โครงสรางพื้นฐานดานสัตวน้ําที่สําคัญเพื่อรวบรวม potential partner ดานสัตวน้ําจากตางประเทศ
ใน ARIPOLIS ไดพั ฒ นาความรวมมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลดานการเกษตรอั จ ฉริ ย ะ (Agrielectronics) และอยู ระหวางการหารื อ กรอบงานวิ จั ย ทางดานระบบการปลู ก อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ
โรงเรือนและสําหรับระบบการเลี้ยงสัตวน้ํารวมกัน นอกจากนี้ ยังอยูระหวางการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
วางแนวทางการทํางานเรื่อง Smart Manufacturing Center (SMC) รวมกับการไฟฟ"าฝzายผลิตแหง
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ประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทซีเมนส ประเทศไทย จํากัด และบริษั ท
แมคคินซี่ แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสรางแพลตฟอรมสําหรับการนําเทคโนโลยีการ
ผลิตอันทั นสมั ยมาปรั บปรุงระบบการผลิ ตของประเทศไทยใหกาวสู ยุค Industry 4.0 ใน SPACE
INNOPOLIS ไดลงนามบั น ทึ ก ความเขาใจ (MOU) รวมกั น ระหวาง สวทช. สํ า นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): GISTDA และสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย ในการสงเสริมเทคโนโลยี เพื่ ออุ ตสาหกรรมการบิ น อากาศยานไรคนขั บ (UAV) และ
อวกาศ โดยกํ า หนดใหพื้ น ที่ EECi เป` น พื้ นที่ ไ ดรั บอนุ ญาตใหมี ก ารทดสอบทดลอง (Regulatory
Sandbox) อากาศยานไรคนขับ และอยูระหวางการหารือความรวมมือกับภาคเอกชน
นําต2นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช2ใน ๕๐ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๒ สํารวจและถายทอดเทคโนโลยี
ใหกั บชุ มชนแลวจํ า นวน ๑๗ ชุม ชน ในพื้ นที่ ๓ จั งหวั ด ไดแก ระยอง จั นทบุ รี และตราด โดยมี
เทคโนโลยีที่นําไปถายทอด จํานวน ๔ เทคโนโลยี
พัฒนาบุ คลากรภาคการเกษตรให2เปg นเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน
การเกษตรในชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๓ ถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรแกนนํา แกนนําชุมชน และ
Young Smart Farmer จํานวน ๒๙ คน
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้ นที่ รวม ๒,๐๐๐ คน ณ ไตรมาสที่ ๒ สนับสนุนทุ นนั กวิ จัย
เยี่ยมเยือน (Visiting Professors) จํานวน ๘ คน เพื่อปฏิบัติงานที่ GISTDA และศูนยแหงชาติ รวมทั้ง
มีผูรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแลว จํานวน ๑๖ คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรใน
เขตพื้นที่ EEC และบานวิทยาศาสตรสิรินธร โดยมีนักเรียนและครูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๓๖๒
คน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหกับครูและนักเรียนในพื้นที่ EEC/EECi จํานวน ๘๕๗ คน จาก
๑๓๒ โรงเรียน
ยกระดั บความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้ นที่ รวม ๑๐๐ ราย ณ ไตรมาสที่ ๒
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ SMEs จํานวน ๓๖ ราย และพัฒนาผูประกอบการ จํานวน ๓
ราย ใหสามารถสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงออกสูตลาด

KS2 สัดส!วนรายได2ต!อค!าใช2จ!าย (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม!น2อยกว!าร2อยละ ๒๕)
สวทช. ไมมีพันธกิจที่จะตองมุงหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเชนเดียวกับบริษัทเอกชน อยางไรก็ตามรายได
จะเป`นตัวบงชี้คุณคางานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดสวนรายไดตอคาใชจายเป`นตัวชี้วัดที่บงบอก
วา สวทช. มีความสามารถหารายไดกลับมาชวยพัฒนางานทางดาน วทน. ที่สรางประโชยนใหกับประเทศไดอยาง
ตอเนื่องและเพียงพอ สวทช. หาชองทางการหารายไดจากหลายแหลงทุนควบคูกับการใชจายงบประมาณอยาง
คุมคา ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีรายไดรวมตามงบการเงินเทากับ ๑,๐๗๖.๗๓ ลานบาท
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(ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และมีคาใชจายที่คาดวาจะใชในป, ๒๕๖๒ เทากับ ๘,๐๐๐ ลานบาท คิดเป`นสัดสวน
รายไดตอคาใชจายเทากับรอยละ ๑๓.๔๖ โดยคิดเป`นรอยละ ๕๔ ของเป"าหมาย
KS3 ทรัพยสินทางปJญญาที่มีการนําไปใช2ประโยชน (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากั บ
จํานวนทรัพยสินทางปJญญาที่มีการนําไปใช2ประโยชนสะสม เพิ่มขึ้นร2อยละ ๑๐ จากป,ที่ผ!านมา)
สวทช. ใหความสํ าคั ญในการนํ าทรั พยสิ นทางปj ญญา ไดแก สิทธิบัตร อนุสิทธิ บัตร ลิขสิทธิ์ ความลั บ
ทางการคา พันธุพืช และผังภูมิวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. มาใชใหเกิดประโยชนในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ในป, ๒๕๖๑ ที่ผานมา สวทช. มีจํานวนทรัพยสินทาง
ปjญญาที่มีการนําไปใชประโยชนสะสมทั้งสิ้นจํานวน ๔๔๒ รายการ และในป, ๒๕๖๒ สวทช. มีเป"าหมายที่จะเพิ่ม
การนํ าทรัพ ยสิ นทางปj ญญาไปใชประโยชนขึ้ นรอยละ ๑๐ จากป, ที่ผานมา หรื อคิ ดเป` น ๔๕ รายการ ทั้ งนี้ ณ
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีจํานวนทรัพยสินทางปjญญาที่มีการนําไปใชประโยชนสะสมที่
เพิ่มขึ้น จํานวน ๒๓ รายการ หรือคิดเป`นเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๒๐ จากป,ที่ผานมา โดยคิดเป`นรอยละ ๕๑.๑๑ ของ
เป"าหมาย
KS4 การปรับ สวทช. เข2าสู!โครงสร2างกระทรวงใหม! (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีกลไก
ในการกํากับดูแลสอดคล2องกับหลักการของโครงสร2างกระทรวงใหม!)
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ปรับปรุงและเตรียมความพรอมทั้งในเชิงระบบและกลไกการบริหาร
และจัดสรรทรัพยากร (งาน งบประมาณ บุคลากร) รวมทั้งกลไกการติดตามและประเมินผลหนวยงาน/โปรแกรม
ที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกรใหม เพื่อใหแนใจวาสามารถสนับสนุนทิศทางการสงมอบงานของ สวทช. ตอประเทศ
ใหบรรลุผลสําเร็จได ณ ไตรมาสที่ ๒ มีความกาวหนาคิดเป`นรอยละ ๔๙.๒๕ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
 ระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากร ไดนําหลักการบริหารงบประมาณแบบ Autonomous
with Accountability มาใชในการจัดสรรงบประมาณภายใตแตละกลุมภารกิจ ซึ่งหมายถึง เนน
ความรับผิดชอบของกลุมภารกิจในการบริหารงบประมาณของตัวเองและสงมอบผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมใหกรอบงบประมาณมาเป`นปjจจัยที่จะทําใหติดขัดในการดําเนินงาน
ปjจจุบันดํ า เนิ นการจั ดสรรงบประมาณบนระบบครบถวนทุ กกลุ มภารกิ จแลว อยูระหวางการ
รายงานผลและการจัดทําขอมูลการใชจายของแตละกลุมภารกิจตามสัดสวนตนทุนคาใชจายอยาง
เป`นระบบ เพื่อติดตามการดําเนินงานและสงมอบผลงานตาม Target Output Profile (TOP)
และ Key Performance Indicator (KPI) ของแตละกลุมภารกิจ
 ระบบติดตามและประเมินผลหน!วยงาน/โปรแกรม ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดศึกษาระบบติดตามและ
ประเมินผลของศูนยแหงชาติ ที่มีอ ยู กํ าหนดดั ชนี ที่จะติ ด ตามรวมถึ ง นิ ยาม ๑๓ ตั วชี้ วัด และ
ออกแบบ Dashboard ใหสอดคลองตามตั ว ชี้ วัด รวมทั้ ง เตรี ย มสรางแบบจํ า ลอง AI สํ า หรั บ
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Management Dashboard เพื่อเป` นเครื่ องมื อในการติ ดตามงานของทุ ก หนวยงานใน สวทช.
นอกจากนี้ สวนของการจั ดทํา NSTDA Evaluation Framework ไดรางแนวทางการประเมิ น
ของ สวทช. โดยแบงหนวยงานและโปรแกรมเป`น ๔ ระดับ ซึ่งไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแลว
KS5 ความสามารถขององคกรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ที่สอดคล2องกับระบบของกระทรวง
ใหม! (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีการทํางานแบบบูรณาการ (cross-disciplinary))
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. กําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององคกรในการ
บริ หาร กํ ากั บ และประเมิ น ผลที่ ส อดคลองกั บระบบของกระทรวงใหม ใน ๓ ดาน โดยมี ผลการดํ า เนิ น งาน
ณ ไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมคิดเป`นรอยละ ๕๐.๔๑ และมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
 ส!งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs (Technology Development Groups) ที่เปgนการ
ทํางานแบบบูรณาการ ณ ไตรมาสที่ ๒ TOPs ของทั้ง ๑๐ TDGs ผานการเห็นชอบในหลักการ
จากที่ประชุมผูบริหารเรียบรอยแลว โดยมีผลการดําเนินงานตาม TOPs ของทั้ง ๑๐ TDGs คิด
เป`นรอยละ ๓๘.๐๕
 ระบบวัดและประเมินผลคนให2เชื่อมโยงลักษณะการสร2างงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดนําเสนอ (ราง)
หลั ก เกณฑ/แนวทางการสงมอบผลงานที่ สอดคลองกั บลั ก ษณะงาน/หนวยงานวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงระดับความคาดหวัง ความสามารถ และศักยภาพของ
บุคลากรวิจัยแตละระดับ ตอคณะกรรมการวิชาการ สวทช. แลวเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ และจัดทํา (ราง) เกณฑประเมินบุคลากรวิจัยในแตละระดับ รวมทั้งทบทวนกระบวนการ
พิจารณาเลื่อน/ปรับตําแหนงกลุมวิจัยและพัฒนาแลวเสร็จ
 ระบบ Information sharing พร2อมใช2งาน ณ ไตรมาสที่ ๒ มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
องคความรูของ สวทช. เพื่อเผยแพรขอมูลทั้งภายในและภายนอก สวทช. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๒ และจัดทําแผนการดําเนินการเผยแพรขอมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร โครงการวิจัย
และความเชี่ยวชาญนั กวิ จัยบนเว็ บไซต สวทช. แลวเสร็จ รวมทั้งนําเสนอ (ราง) แนวทางการ
กํ าหนดเงื่ อนไขและขอบเขตการเผยแพรขอมูล เพื่ อใชประโยชนและเผยแพรทั้ ง ภายในและ
ภายนอก สวทช. จํ า นวน ๔ เรื่ อ ง ไดแก โครงการวิ จั ย ความเชี่ ย วชาญนั ก วิ จั ย เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร และขอมูลลูกคา ตอที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาองคความรูของ สวทช.

๑๔ | ส ว ท ช .

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

ผู2มีส!วนได2
ส!วนเสีย

พันธมิตร/
ลูกค2า/
การเงิน

ตัวชี้วัดของ สวทช.
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปjาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

KS1-A มู ล ค า ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศที่ เ กิ ด จากการนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน

๔.๖ เทาของคาใชจายเฉลี่ย
ป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

๑.๓๗ เทา

 มีคอนซอรเทียมไมนอยกวา ๖
คอนซอรเทียม
 นําตนแบบระบบเกษตรสมัยใหม
ไปใชใน ๕๐ ชุมชน
KS1-C การพั ฒ นาเขตนวั ต กรรม  พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรใหเป`น
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
เกษตรกรสมัยใหม ๘๐ คน
ตะวันออก (EECi)
 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียน
ในพื้นที่ ๒,๐๐๐ คน
 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี
SMEs และ startups ในพื้นที่
๑๐๐ ราย
KS2 สัดสวนรายไดตอคาใชจาย
ไมนอยกวารอยละ ๒๕
KS3 ทรั พ ยสิ น ทางปj ญ ญาที่ มี ก าร
นําไปใชประโยชน

จํานวน license สะสม เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐ จากป,ที่ผานมา

รอยละ ๔๓.๔๐

รอยละ ๑๓.๔๖
รอยละ ๕.๒๐

กระบวนการ KS4 ก า ร ป รั บ ส ว ท ช . เ ข า สู มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคลองกับ
ภายใน
โครงสรางกระทรวงใหม
หลักการของโครงสรางกระทรวงใหม

รอยละ ๔๙.๒๕

KS5 ความสามารถขององคกรใน
ความสามารถ
ก า ร บ ริ ห า ร กํ า กั บ แ ล ะ
ขององคกร
ประเมิ น ผล ที่ ส อดคลองกั บ
ระบบของกระทรวงใหม

รอยละ ๕๐.๔๑

มีการทํางานแบบบูรณาการ
(cross-disciplinary)

๑๕ | ส ว ท ช .

๓.๒ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
๓.๒.๑ การสร2างองคความรู2ทางวิชาการ
๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพในวารสารนานาชาติ
สวทช. เป` น องคกรที่ มี บ ทบาทตอการผลั ก ดั น และเสริ ม สรางความสามารถดานวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจํานวนบทความตี พิม พเป` นตั วชี้ วัดหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็ นถึ ง
ความสามารถและความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ตั้งแตป, ๒๕๓๙ ถึงปjจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความ
ตี พิ ม พในวารสารนานาชาติ ตามรายชื่ อ ของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๗๐๙ ฉบั บ
ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีบทความตีพิมพในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ SCIE
จํานวน ๓๓ ฉบับ (หรือคิดเป`น ๒.๕๗ ฉบับตอบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) โดยทั้ง ๓๓ ฉบับเป`นบทความที่บุคลากร
สวทช. มีสวนรวม (Intramural) ทั้งหมด รายชื่อบทความตีพิมพฯ แสดงดังภาคผนวก ก
จํานวนฉบับ
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๑๐๐

๓๓ ๓๓

๐
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

บทความตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติทงหมด
ั

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ไตรมาสที
๒/๒๕๖๒

ป,งบประมาณ

บทความตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติ (Intra)

รูปที่ ๑ จํานวนบทความตีพิมพในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.

๑๖ | ส ว ท ช .

๓.๒.๑.๒ ทรัพยสินทางปJญญา
สวทช. ใหความสํ าคั ญกั บการปกป" อ งผลงานวิ จัย และพั ฒนาทั้ งในเชิง องคความรู และเทคโนโลยี
โดยดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแตป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช.
มีผลงานวิจัยและพั ฒนาที่ยื่นขอจดสิ ท ธิ บัตรทั้ง สิ้ น ๒,๒๙๐ คําขอ (เป`นการยื่ นขอจดสิ ทธิ บัตรภายในประเทศ
จํานวน ๒,๒๐๘ คําขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในตางประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคูมือสิทธิบัตรแลว จํานวน
๓๓๔ คําขอ (เป`นคูมือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๘๖ คําขอ และตางประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ) ซึ่ง
กระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนไดรับคูมือสิทธิบัตรที่ผานมาใชระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ป, และมีผลงานวิจัย
และพั ฒ นาที่ ยื่ น ขอจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รจํ า นวน ๑,๐๕๔ คํ า ขอ ไดรั บ คู มื อ อนุ สิ ทธิ บั ตรแลว จํ า นวน ๗๔๙ คํ า ขอ
นอกจากนี้ สวทช. ยังดําเนินงานดานทรัพยสินทางปjญญาอื่น ๆ ไดแก ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และ
การคุมครองพันธุพืช โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพยสินทางปjญญาดังกลาว
จํานวนทั้งสิ้น ๒๑, ๑๒๓ และ ๑๗๒ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ยื่นขอ
จดทรัพยสินทางปjญญารวมทั้งสิ้น ๗๘ คําขอ (หรือคิดเป`น ๖.๐๘ คําขอตอบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ไดแก สิทธิบัตร
๑๓ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๓๐ คําขอ ความลับทางการคา ๑๔ คําขอ และการคุมครองพันธุพืช ๒๑ คําขอ รายชื่อ
ทรัพยสินทางปjญญาที่ยื่นขอจดและไดรับคูมือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช
จํานวนคําขอ
๔๕๐
๓๘๓

๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐

๓๒๑

๓๑๒

๒๙๖

๓๐๑

๒๕๐
๒๐๐

๑๘๙

๑๙๗

๑๘๘

๑๖๔

๑๕๑

๑๕๐
๑๐๐

๗๘

๕๐

๑๓

ป,งบประมาณ

๐
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ิ ทางปั ญญาทังหมด
ทรัพย์สน

๒๕๖๑

ไตรมาสที
๒/๒๕๖๒

สิทธิบัตร

รูปที่ ๒ จํานวนทรัพยสินทางปjญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.

๑๗ | ส ว ท ช .

นอกจากบทความตีพิมพในวารสารนานาชาติและทรัพยสินทางปjญญาแลว ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติ ยศในดานตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๑ รางวัล
แบงเป`น รางวัลระดับนานาชาติ ๘ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๓ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ซ
ตัวอย!างรางวัลที่น!าสนใจในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ได2แก!
 นักวิจั ย ไบโอเทค สวทช. ได2 รับรางวั ล สภาวิ จั ย แห! ง ชาติ ประจํ า ป, ๒๕๖๒ ดร.วรรณวิ ม ล
ศักดิ์เสมอพรหม นักวิจัยกลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําแบบบูรณาการ และคณะ ไดรับรางวัล
ผลงานวิ จั ย ระดั บ ดี สาขาเกษตรศาสตรและชี ว วิ ท ยา ประจํ า ป, ๒๕๖๒ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัย
เรื่อง “การพบชิ้นสวนสารพันธุกรรมไวรัส ไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุงกุลาดําซึ่งนํา ไปสู
การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุงไอเอชเอชที่มีความถูกตองและรวดเร็ว” ผลงานวิจัยดังกลาวประสบ
ความสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษาลํ า ดั บ เบสของเชื้ อ ไวรั ส ไอเอชเอชเอ็ น นํ า ไปสู การคนพบชิ้ น สวน
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแทรกในจีโนมของกุง และการพัฒนาชุดตรวจที่มีความถูกตองและ
รวดเร็ ว ผลจากการวิ เ คราะหลํ า ดั บ เบสของเชื้ อ ไวรั ส ไอเอชเอชเอ็ น ดวยเทคนิ ค PCR
(Polymerase Chain Reaction) นําไปสูการพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นดวยเทคนิค
multiplex PCR ซึ่ ง สามารถแยกกุ งติ ด เชื้ อ ไวรั ส ที่ แ ทจริ ง ออกจากกุ งที่ มี สารพั น ธุ ก รรมของ
เชื้อไวรัสแทรกในจีโนมกุงได
 นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได2รับรางวัลสภาวิจัยแห!งชาติ ประจําป, ๒๕๖๒ นายภูริพงศ วรรณวิไล
นายธงศักดิ์ แกวประกอบ และดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท นักวิจัยกลุมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูป
ยาง ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป,
๒๕๖๒ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒
ระหวางวั น ที่ ๒–๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๒ ณ ศู น ยนิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค
กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเรื่อง “คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหมเพื่อการจับตัวน้ํายางแบบ
ประหยัดน้ําและลดน้ําเสียในกระบวนการผลิตยางแผน (รมควัน)” ผลงานดังกลาวมีเป"าหมายเพื่อ
ลดการใชน้ําในระบบการผลิต ทั้งการเจือจางน้ํายางสดและการเจือจางกรดในกระบวนการจับตัว
รวมทั้งชวยลดการใชน้ําสะอาดในกระบวนการจับตัวและลดปริมาณน้ําเสียที่มีความเป`นกรด ชวย
ใหลดภาระการทํางานของระบบบําบัดน้ํา และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได2รับรางวัลสภาวิจัยแห!งชาติ ประจําป, ๒๕๖๒ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ
อยุธยา นายอนุกูล นอยไม นายธราพงษ สูญราช, นายสังวรณ สีสุทัศน และนายกริช จั่นอาจ
๑๘ | ส ว ท ช .

นัก วิ จัยหนวยวิ จัย ปj ญญาประดิษ ฐ รางวั ลผลงานประดิ ษฐคิ ดคน ระดั บดี สาขาวิ ทยาศาสตร
การแพทย ประจํ า ป, ๒๕๖๒ จากสํ านั กงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติ (วช.) ในงานวั น นั ก
ประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องชวยฟjงควบคุมดวยสัญญาณสมอง”
เป`นเครื่องชวยฟjง หรืออุปกรณชวยการไดยิ นที่ ทํางานรวมกั บ EEG sensor เพื่อใชการตีค วาม
สภาวะการทํางานของสมองสนับสนุนการทํางานเพื่อปรับคุณภาพเสียงที่ไดยิน สามารถปรับตัว
เขาสูรูปแบบที่เหมาะสมกรณีเนนการสนทนาไดโดยอัตโนมัติ และปรับตัวสูรูปแบบอื่นในสภาวะ
ปกติ หรือควบคุมโดยการกระพริบตา ทําใหมีความสะดวกและมีคุณภาพการไดยินที่ดีในสภาวะ
หลากหลาย จุดเดน ชวยลดเสียงรบกวนระหวางการสนทนาโดยอัตโนมัติหรือในรูปแบบที่สะดวก
ในการควบคุม โดยใชเทคนิคการตีความสภาวะการทํางานของสมองเพื่อปรับรูปแบบการทํางาน
 นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ได2รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐิกา
แสงกฤช หัวหนาทีมวิจัยเวชศาสตรนาโน กลุมวิจัยการหอหุมระดับนาโน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรการแพทย จากการ
ประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตรการแพทย ครั้ ง ที่ ๒๗ ภายใตหั ว ขอ “Healthy Living with
Medical Sciences: Genomics” จัดโดยกรมวิ ท ยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข
รวมกั บมู ลนิ ธิก รมวิ ทยาศาสตรการแพทย ระหวางวั นที่ ๑๘-๒๐ มี นาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากผลงานวิจัยเรื่อง “อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบ
มุงเป"าเพื่อการวินิจฉัยพรอมรักษาโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาทสวนกลาง”
งานวิจัยนี้เป`นความรวมมือระหวางนาโนเทค และศูนยเครือขายการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี
นาโนเทค-มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล ดานการวิ จัยเวชศาสตรนาโนวิ นิจฉั ยพรอมรั ก ษา จากผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาระบบสงนาโนชนิดใหมนี้มีศักยภาพ สําหรับการพัฒนาตอยอดทางคลินิก
เพื่อใชในผูปzวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองในระบบประสาทสวนกลางปฐมภูมิ และโรคความบกพรอง
ทางสมอง (neurodegerative disease) ชนิดอื่น ๆ ดวย โดยสามารถปรับเปลี่ ยนยา โมเลกุ ล
มุงเป"า หรือสารทึบรังสี เพื่อใหเหมาะสมกับการรักษาโรคตามตองการได
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๓.๒.๒ การถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!การประยุกตใช2ประโยชน
สวทช. นํ า องคความรู ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นา และเทคโนโลยี ไ ปประยุ ก ตใชเพื่ อ ใหเกิ ด ประโยชน
ตอภาคอุ ตสาหกรรมและการบริ การ และนําไปปรั บใชใหเกิ ด ประโยชนตอภาคสาธารณะ โดยใชความรูความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในการประยุกตใหเกิดประโยชนในรูปของการถายทอดเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยและ
พัฒนาสู เชิ ง พาณิ ชย การรับจางวิจัย การใหบริ การปรึกษาอุ ตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อใหเกิ ดการนํ า
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปjญญา
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๖ รายการ ใหแก ๕๙ หนวยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ) จากการดําเนิ นงาน
ที่ผานมาจะเห็นไดวา สวทช. ไมเพียงแตผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แตมุงผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใชประโยชนไดจริงในทุก ภาคสวนใหมากขึ้ น ตั้งแตการรับโจทยหรือความตองการจากกลุมเป"า หมาย
จนถึงกลไกการสงมอบผลงาน เพื่อให สวทช. สามารถสรางผลงานที่นําไปใชประโยชนไดจริง
จํานวนโครงการ/หนวยงาน

๔๐๐
๓๕๐

จํานวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี
จํานวนหนวยงานรับถายทอดเทคโนโลยี ๓๓๗

๓๐๐
๒๓๕

๒๕๐
๒๐๐

๑๘๐

๒๐๐

๓๓๕

๓๑๑
๒๕๕

๒๖๑

๒๒๐

๑๘๗

๑๕๐
๑๐๐
๔๖

๕๐

๕๙

๐

ป,งบประมาณ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๒

รูปที่ ๓ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใชประโยชนของ สวทช.
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การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชนเชิงพาณิชย ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช.
ถายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปjญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย จํานวน ๒๓ รายการ ใหแก ๑๘ หนวยงาน โดยมีตัวอยางผลงาน ดังนี้
บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี
สาขา Bioscience and Biotechnology
บริษัทเพอรเฟกท ฮารโมนี อินเตอร
“หัวเชื้อจุลินทรียชนิ ดผงสํา หรับหมัก วัตถุดิบอาหารสัตว” เป`นจุลินทรีย ที่
เนชันแนล จํากัด
คัดเลือกเพื่อใชหมักเป`นอาหารหมัก silage สูตรที่ไดจากงานวิจัยสามารถใชหมัก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดหลากหลาย เชน ฟางขาว หรือแมกระทั่งเปลือก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเมื่อนํามาหมักดวยจุลินทรียทดลองเปรียบเทียบ พบวาจะ
ทําใหเปลือกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป`น ๖ - ๘ เปอรเซ็นต ไขมันเพิ่ม
เป` น ๒.๕ - ๓ เปอรเซ็ นต ซึ่ ง มี สารอาหารใกลเคี ยงกั บ หญารู ซี่ ส ด อี ก ทั้ง ยั ง
สามารถหมักพืชประเภทแป"ง เชน ฟjกทอง มันสําปะหลัง เพื่อนํามาเป`นอาหาร
ขนไดดวย
บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด
"Metarhizium anisopliae สายพั น ธุ BCC 4849” เป` น เชื้ อ ราแมลงที่
สามารถกํ าจั ด แมลงศั ตรูพื ชไดหลายชนิด และมีศั ก ยภาพในการกํ าจั ด แมลง
ศัตรูพืชกลุมไรแดงในมันสําปะหลังและกลวยไมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ชวยป"องกันหรือลดความเสียหายตอพืชเศรษฐกิจเหลานี้ได การใชเชื้อราสาย
พันธุนี้อยางมีประสิทธิภาพทําไดโดยการฉีดพนสารแขวนลอยสปอรของเชื้อราที่
ความหนาแนนที่เหมาะสม (๑ x ๑๐๘ สปอรตอมิลลิลิตร) ใหทั่วแปลงปลูกใน
ชวงเวลาเย็น ในชวงเริ่มตนของการระบาดของแมงและแมลงศัตรูพืช เชื้อราสาย
พั นธุ นี้ สามารถผลิ ตไดโดยใชกระบวนการเพาะเลี้ ย งดวยการหมั ก แบบแข็ ง
บนอาหารแข็งหรือธัญพืชที่เหมาะสม โดยกําหนดความชื้นเริ่มตนในอาหารแข็ง
และตอมาชักนําใหผลิตสปอร ซึ่งระบบการผลิตที่เหมาะสมและลดการปนเป’“อน
ระหวางการเลี้ยงเชื้อ จะทําใหไดสปอรในความหนาแนนที่สูงแตตนทุนต่ําได
บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด
"Beauveria bassiana สายพันธุ BCC 2660” เป`นเชื้อราแมลงที่สามารถ
กํ าจัด แมลงศั ต รู พื ช ไดหลายชนิ ด และมี ศั ก ยภาพในการกํ าจั ด แมลงศั ต รู พื ช
ในนาขาวและไรมันสําปะหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเชื้อราสายพันธุนี้
อยางมีประสิทธิภาพนั้น ทําไดโดยใชสปอรของเชื้อราฉีด พนใหทั่วแปลงปลูก
ในชวงการระบาดของแมลงศัต รูพืช เชื้อราสายพันธุนี้ ส ามารถผลิต ไดโดยใช
กระบวนการเพาะเลี้ยงดวยกระบวนการหมักแบบแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้ตองมี
การศึกษาชนิดของอาหารแข็ง ความชื้นเริ่มตนในอาหารแข็ง การชักนําใหสราง
สปอร การลดการปนเป’“อนระหวางการเลี้ยงเชื้อและระบบการผลิต เพื่อใหได
สปอรในปริมาณสูงแตตนทุนต่ํา
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บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี
บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที. จํากัด
ผลงานวิจัย “ผงมันเทศสีม!วงและผงสังขยามันเทศสีม!วง” เป`นกระบวนการ
ผลิ ต ผงมั น เทศสี ม วงที่ มี ส วนประกอบตามธรรมชาติ จ ากเนื้ อ มั น เทศสี ม วง
สามารถละลายไดทั้งในน้ําเย็นและน้ําอุน มีสี กลิ่น และรสชาติของมันเทศสีมวง
ตามธรรมชาติ สามารถผลิตไดอยางตอเนื่อง และขยายกําลังการผลิตไดงาย
ลงทุนไมสูงมาก มีความคุมคาในการผลิตเชิงพาณิชย สวนสูตรผงสังขยามันเทศสี
มวงนั้น เป`นผลิต ภัณฑผงสังขยามันเทศสีมวงสําเร็จรูป ที่ผลิตจากวัตถุดิบผง
มันเทศสีมวง โดยกระบวนการผลิตผงมันเทศสีมวง ที่สามารถชงละลายไดทั้งใน
น้ําเย็นและน้ําอุนพรอมรับประทาน ไมตองผสมนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติ
ความอรอยของมันมวง สามารถนําไปผลิตเพื่อจําหนายเชิงพาณิชยได
บริษัทไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด
“เครื่อ งดื่ ม เสริ ม แคลเซีย มสํ า หรั บปj อ งกั นการสู ญ เสี ย มวลแคลเซี ย มจาก
กระดู ก ในผู2 หญิ งระยะให2 น มบุ ต ร” เป` น ผลิ ต ภั ณฑเครื่ อ งดื่ ม ที่ ประกอบดวย
แคลเซียมในรูปที่ละลายนํ้าไดดี นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว และโซเดียมคลอไรด ใช
เพิ่ม แคลเซียมใหกับรางกายของแม และใหแมนําแคลเซียมมาใชสรางนํ้ านม
รวมทั้ ง ลดการสลายกระดูก เพื่ อนําแคลเซี ยมมาใชในการสรางนํ้ านม เมื่ อใช
รวมกับวิธีป"องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกสําหรับผูหญิงในระยะให
นมบุตร จะชวยในการป"องกันภาวะกระดูกบาง (osteopenia) และกระดูกพรุน
(osteoporosis) ในแมระยะใหนมบุตรได
สาขา Material and Manufacturing Technology
บริษัทเซ็นทรัลเวิลดไวดล จํากัด
“เม็ดพลาสติกเข2มข2นผลงานวิจัยฟNลมพลาสติกบรรจุภัณฑดัดแปลงที่สามารถ
ยื ด อายุ ผ ลิ ต ผลสดและรั ก ษาคุ ณ ภาพของผลิ ต ผลสดและผลงานวิ จั ย
องคประกอบฟNลมพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติปjองกันการเกิดฝjาและไม!มีปJญหา
เรื่องการเปลี่ยนสีของฟNลมระหว!างการเก็บ (EMA-1+)” เป`นการพัฒนาฟrลม
พลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษา
คุ ณ ภาพของผลิ ต ผลสด ฟr ล มที่ พั ฒ นาขึ้ น มี คุ ณ สมบั ติ ย อมใหก” า ซที่ ใ ชใน
กระบวนการหายใจของผักและผลไมผานเขาออกไดดี ทําใหเกิด บรรยากาศ
ดั ด แปลงแบบสมดุ ล ขึ้ น ในบรรจุ ภั ณ ฑ โด ยมี ป ริ ม าณก” า ซออกซิ เ จน
ก”าซคารบอนไดออกไซด และความชื้นสัมพัทธอยูในระดับที่เหมาะสม จึงชวย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิต ผลสดที่บรรจุอยูภายใน สงผลให
ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี ฟrลมมีความใส ไมเป`นฝ"า และมีความ
แข็ ง แรง สามารถยื ด อายุ ผ ลิ ต ผลสดและรั ก ษาคุ ณ ภาพของผลิ ต ผลสดได
๒ - ๕ เทา และสามารถใชงานกับผลิตผลสดไดหลายชนิด
บริษัทเอสบี ดีไซนดสแควร จํากัด
“เตียงนอนแบบมีกลไกช!วยผู2สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (Joey-Active
Bed)” เป`นเตียงนอนสําหรับชวยกระตุนผูสูงอายุหรือผูปzวยที่เดิมนอนติดเตียง
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ใหตื่นตัวและแอคทิฟมากขึ้น ดวยกลไกและการออกแบบที่ชวยใหลุกขึ้นนั่งและ
ลุกขึ้นยืนที่มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงตอการหกลม ดวยมีกลไกชวยปรับ
หมุ น จากทานอนเป` น ทานั่ ง และชวยในการลุ ก จากทานั่ ง เป` นทายื น และมี
อุปกรณในการป"องกันการหกลม รวมทั้งมีรีโมตที่ออกแบบใหเป`นมิตรตอผูใชที่
เป`นผูสูงอายุ ใชงานไดงาย และปลอดภัย มีขนาดปุzมกดใหญ มีภาพอธิบายเขาใจ
งาย และมีสีสันที่ดูงาย
สาขา Electronics and Information Technology
บริษัทเพอรเฟกท ฮารโมนี อินเตอร
“เครื่ อ งตรวจวั ด และเฝj า ระวั ง สิ่ ง แวดล2 อ มขนาดเล็ ก ” สามารถตรวจวั ด
เนชันแนล จํากัด
สภาพแวดลอมเบื้ อ งตน เชน ระดั บ น้ํ า อุ ณหภูมิ ความชื้ น ความกดอากาศ
ปริมาณน้ําฝน และสงขอมูลระยะไกลผานเครือขายโทรศัพทไรสาย เพื่อจัดเก็บ
ยังฐานขอมูลในเครื่องแมขาย เพื่อใชในการวิเคราะหและแสดงผลผานทางหนา
เว็บไซตหรือแจงเตือนภัยในเครือขายสังคมออนไลน ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด
เคลื่ อ นยายไดงายและสะดวกในการติ ด ตั้ ง และการดู แ ลรั ก ษา สามารถ
ปรับเปลี่ยนเซ็นเซอรการตรวจวัดใหเหมาะสมตามความตองการไดงาย สามารถ
วัดระดับน้ําในลําน้ํา โดยไมมีสวนสัมผัสน้ํา รองรับพลังงานไฟฟ"า ๒๒๐ โวลต
หรือการใชโซลารเซล มีระบบสํารองพลังงานไฟฟ"า และมีตนทุนการผลิตไมสูง
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ
บริษัทเอเมทเวิรคส จํากัด
“ระบบสํ า หรั บบั น ทึก วิ เคราะหข2อ มู ลความเสี่ ย งในการเกิดอุบั ติเหตุ หรือ
ต2องการความช!วยเหลือจากสัญญาณเซ็นเซอรต!อเนื่องและการแจ2งเตือนตาม
เวลาจริง” สามารถแจงตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูถูกตรวจวัด
อยางตอเนื่ อง และแจงเตื อ นไปยัง ผู ดูแ ลเมื่ อผู ถู ก ตรวจวั ดอยู ในสภาวะเสี่ยง
ตามที่ ร ะบุ ไ วในระบบสํ า หรั บ ผู ถู ก ตรวจวั ด นั้ น ๆ ทํ าใหผู ดู แ ลสามารถเขา
ชวยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผูถูกตรวจวัดตามความเหมาะสม เพื่อชวยลด
โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุการณไมพึ ง ประสงคกับผู ถูก ตรวจวั ด นอกจากนี้ ขอมูลที่
ตรวจวั ด ไดยั ง สามารถนํ า มาเพื่ อ ใหแพทยหรื อ ผู ดู แ ลใชในการวิ เ คราะห
ประกอบการวินิจฉัยวิธีการที่ควรใชในการดูแลผูตรวจวัดตอไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ "โปรแกรมระบบรู2จําเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที" เป`นแอปพลิเคชันที่ชวย
นครเหนือ
แปลงเสียงพูด ของผูใชงานใหเป`นขอความ ดวยเทคโนโลยีแปลงเสียงพูด เป`น
ขอความหรือรูจําเสียงพูด ซึ่งเป`นนวัตกรรมที่กําลังเป`นที่สนใจ เริ่มนํามาใชงาน
ในการติดตอสื่อสารกับสมารตโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกตอื่น ๆ ไดอยางจริงจังมากขึ้น เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป`นขอความที่
ผลิต สํ าหรั บ ภาษาไทย จะชวยลดคาใชจายในการนํ าเขาเทคโนโลยี ร าคาสู ง
เปrดโอกาสใหคนไทยสามารถตอยอดนวัตกรรมไดเองโดยไมตองพึ่งพาตางชาติ
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และเสริ ม สรางขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศไทยเมื่อ เขาสูยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
บริษัทซีพีแรม จํากัด
"จมูกอิเล็กทรอนิกส (Electronic nose)" เป`นเครื่องจําแนกกลิ่นที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใชในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เชน การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การ
ปนเป’“อน และการเสื่อมสภาพ วิธีใชงาน คือ นํากลิ่นตัวอยางที่ตองการใหเป`น
กลิ่ น ตนแบบใสใหเครื่ อ งจดจํ า จากนั้ น เมื่ อ มี ก ลิ่ น ใหมที่ ผ ลิ ต ได ก็ นํ า มาให
เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะระบุไดวากลิ่นใหมนี้เหมือนหรือแตกตางจากกลิ่น
ตนแบบที่พึงประสงค
บริษัทแนคครา ไมโครเทค จํากัด
"อุ ปกรณระบุ ตํ า แหน! งด2 ว ยเทคนิ ค จี เอ็ นเอสเอสอารที เค" เป` น อุ ป กรณรั บ
สัญญาณดาวเทียมที่ใชเทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะมี
ความสามารถหลักในการประมวลผลคาพิกัดแลว ยังมีชองทางการสื่อสารทั้งทาง
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และบลูทูธ เพื่อรับสงขอมูลหรือรับคําสั่งจากภายนอก
อุปกรณฯ มีโปรแกรมประยุกตสําหรับใชปรับแตงการทํางานของอุปกรณ โดย
ออกแบบเฉพาะสําหรับทํางานกับอุปกรณดังกลาว เฟrรมแวรที่ฝjงอยูในอุปกรณ
ออกแบบและปรับแตงมาใหคํานวณคาพิกัดไดรวดเร็ว หาคาพิกัด RTK แรกที่
แมนยําไดภายใน ๑ - ๒ วินาที
สาขา Nanoscience and Nanotechnology
บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด
“นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร!งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล!ยุ ง” หรือสเปรย
นาโนอิมัลชันสมุนไพรไลยุง เป`นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑสเปรยไลยุง
จากสารสกั ด ธรรมชาติ ภ ายใตการเตรี ย มในรู ป แบบของนาโนอิ มั ล ชั น ดวย
เทคโนโลยีพื้นฐาน ทําใหไดผลิต ภัณฑจากสมุนไพรมีฤทธิ์ไลยุงที่อยูในรูปแบบ
นาโนอิมัลชันแบบใส มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ํามัน
สารออกฤทธิ์ แ ละกลิ่ น ไดนานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง ชวยปกป" อ ง
คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า มั น หอมระเหยทํ า ใหไดผลิ ต ภั ณ ฑที่ มี ค วามคงตั ว ที่ ดี
มีประสิทธิภาพไลยุง อยางนอย ๓.๕ - ๔.๕ ชั่วโมง
บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด
“นาโนอิมัลชันสําหรับไล!ยุง ที่มีส!วนผสมของน้ํามันหอมระเหยชนิด น้ํ า มั น
ยูคาลิปตัส น้ํามันแมงลัก และน้ํามันหญ2าแฝก” เป`นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
ไลยุงที่อยูในรูปของนาโนอิมัลชัน ที่ประกอบดวยสวนผสมของน้ํามันหอมระเหย
ชนิ ด น้ํ ามั น ยูค าลิ ปตั ส น้ํ ามั น แมงลั ก น้ํามั น หญาแฝก ปริ ม าณรวม ๑๐ -๔๐
เปอรเซ็น ตโดยน้ํ าหนั ก ของสวนผสมนาโนอิ มั ล ชั น ทั้ง หมด สารลดแรงตึ ง ผิ ว
ปริม าณ ๒ - ๒๐ เปอรเซ็ น ตโดยน้ํ าหนั กของสวนผสมนาโนอิ มั ลชั น ทั้ ง หมด
สารเพิ่มความชุมชื้น ปริมาณ ๒ - ๑๐ เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของสวนผสมนาโน
อิมัลชันทั้งหมด และน้ําปริมาณ ๕๐ - ๘๐ เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของสวนผสม
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บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จํากัด
บริษัทคนดี กรุ”ป จํากัด
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นาโนอิมัลชันทั้งหมด นาโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ไลยุงนี้ไมกอใหเกิดอาการระคายเคือง
กับผิวหนังของผูใช อีกทั้งยังมีความคงตัวดี ทําใหเพิ่มความสามารถในการกักเก็บ
น้ํามัน และกลิ่นของน้ํามันหอมระเหย ทําใหนาโนอิมัลชันดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ในการไลยุงนานขึ้น
“อนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑใช2ภายนอกร!างกาย” เป`นตนแบบ
ผลิตภัณฑเจลทาผิว บรรเทาอาการคัน องคประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุ
ดวยสารสําคัญทางเภสัชกรรม สําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑใชภายนอกรางกาย
โดยมีเมนทอลเป`นสารออกฤทธิ์หลัก อนุภาคนาโนดังกลาวสามารถกักเก็บอนุภาค
เมนทอล เพื่อใหมีประสิทธิภาพของความเย็นไดยาวนานขึ้น และมีความสามารถ
ในการซึ ม ผานเขาสู ชั้ น ผิ ว หนั ง ที่ ดี ชวยเสริ ม ฤทธิ์ แ ละเสริ ม คุ ณ สมบั ติ ข อง
สารสําคัญที่กักเก็บ และมีความคงตัวที่ดี เหมาะสําหรับนําไปเตรียมเป`นสูตร
ตํารับเภสัชภัณฑโดยไมกอใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง
“อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะหออกฤทธิ์ไล!ยุง” เป`นการเตรียม
อ นุ ภ า ค น าโ น ด ว ย เท ค นิ ค อิ มั ล ซิ ฟr เ ค ชั น โ ด ย มี ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ไ ล ยุ ง
ไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณ ๕ - ๒๐ เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักเป`นสารออกฤทธิ์
หลัก และเป`นสารสังเคราะหหรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปรงใส
ซึ่งมีการปรับองคประกอบของสารทั้งตัวชวยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว
เพื่อใหไดเป`นอัตราสวนที่เหมาะสมในการทําใหเกิดนาโนอิมัลชันที่มีความโปรงใส
โดยใชพลังงานต่ํา (low energy method) มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑที่งาย
ตอการผลิต ลดขั้นตอน และตนทุนในการผลิตไดเป`นอยางดี เป`นการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันใหมีขนาดในชวง ๕๐ – ๒๐๐ นาโนเมตร โดยไมตองผาน
กระบวนการลดขนาดดวยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราสวนของสารลดแรงตึง
ผิวที่เหมาะสม ซึ่งยังคงไดนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถ
กักเก็บสารออกฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไลยุงไดมากกวา ๖ ชั่วโมง
อีกทั้งไมกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนังของผูใชผลิตภัณฑ
ผลงานวิจัย “สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุ…นที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
อบเชยและกานพลูเปgนส!วนประกอบหลัก” และ “สูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุ…นที่มีน้ํามันหอมระเหยจากกานพลูเปgนส!วนประกอบหลัก” เป`นผล
จากการศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพของน้ํ ามั นหอมระเหยจากพื ช สมุ น ไพร ๙ ชนิด
(กานพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไครบาน ไพล ตะไครหอม พริกไทยดํา โหระพา
และมะพราว) พบวาในการควบคุมไรฝุzน D. pteronyssinus น้ํามันหอมระเหย
จากกานพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆาไรฝุzนสูงสุด จึงนํามาพัฒนาเป`น
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
(วิทยาลัยเทคนิคแพร)

เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี
สูตรน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยและสูต รน้ํ ามันหอมระเหยจากกานพลู เ พื่อ
กําจัดไรฝุzนดังกลาว
ผลงานวิจัย “สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ” เป`นการพัฒนาสูตรน้ํ ายา
เคลือบสิ่งทอและกระบวนการเคลือบที่ทําใหสิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษ เชน การยึด
ติดของสีที่ดีขึ้นเมื่อทําการตกแตงผาดวยการระบายสี แมวาผาจะมีคุณสมบัติ
สะทอนน้ํ าและน้ํ ามั น การตานเชื้ อ แบคที เรี ย บนสิ่ ง ทอ การกั นรั ง สี ยู วี การ
สะทอนน้ํา และการเพิ่มแรงดึงขาด เป`นตน นาโนเทค สวทช. รวมกับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ (วิทยาลัยเทคนิคแพร) จัดตั้งโรงงานตนแบบเคลือบผา
และนาโนเทคไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอพื้นบานดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
ในการใหบริก ารเคลื อบผาและผลิ ต ภัณ ฑสิ่ ง ทอกั บผู ประกอบการในทองถิ่น
ใหกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แพร เพื่ อ สงเสริ ม ใหเกิ ด การใชประโยชนโรงงานตน
แบบอยางเต็มประสิทธิภาพ

การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช2ประโยชนเชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชให
เหมาะสมกั บ ความตองการของผู รั บถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๒
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชนเชิงสาธารณประโยชน จํานวน ๑๙ รายการ
ใหแก ๓๗ หนวยงาน โดยมีตัวอยางผลงาน ดังนี้
บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี
สาขา Bioscience and Biotechnology
เกษตกรในพื้นที่
 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน
 ตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
 ตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
เกษตรกร หมูบานผาคับ ตําบลบอเกลือใต อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน

เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี
“การขยายผลการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง ” โดย
ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการปลู กมั นสํ าปะหลั ง เพื่ อ
ยกระดับผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดย
สวทช. รวมจัดฐานการเรียนรูตาง ๆ ไดแก การเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
การใชปุ– ย ตามคาวิ เ คราะหดิ น การป" อ งกั น โรคและแมลงดวย
ไบโอคอนโทรล (บิวเวอเรีย/เมตะไรเซียม) การใหน้ําดวยระบบน้ําหยด
การอารักขาพืชและการสาธิตการไถระเบิด ดินดาน สงผลใหเกษตรกร
ขยายพื้นที่ปลูกและมีองคความรูในการดูแลรักษาที่ดีขึ้น ทําใหผลผลิตตอ
ไรสูงขึ้น และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
“เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา” โดยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ ปลูกตนออน และการแปรรูปตนออนขาวสาลี รวมถึงเทคโนโลยีการ
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บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี

กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม
 หมูบานแมนาจร ตําบลแมนาจร
 หมูบานแมหลุ ตําบลกองแขก
 หมูบานปzาแดด ตําบลทาผา

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ จังหวัดแมฮองสอน
 หมูบานแมเหาะ ตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง
 หมูบานชุมชนกลางเวียง ตําบลจองคํา
อําเภอเมืองแมฮองสอน
 หมูบานพะนอคี ตําบลหวยโปzง อําเภอ
เมืองแมฮองสอน

เกษตรกรผูเลี้ยงโค ตําบลผานศึก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว

เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี
ปลู ก ผั ก ปลอดภั ย ใหกั บ เกษตรกร เพื่ อ ใหมี พื ช ผั ก ปลอดภั ย บริ โ ภคใน
ครั ว เรื อ นและโรงเรี ย นไดเพี ย งพอ ลดการซื้ อ พื ช ผั ก จากภายนอกที่ มี
สารเคมีตกคาง เกิดการสงเสริมใหชุมชนผลิตขาวสาลี และแปรรูปขาวสาลี
ภายใตเครื่องหมายการคา “ภูฟ"า” มีการซื้อขายขาวสาลีระหวางกลุมผู
ปลูก กับกลุมแปรรูปชาตนออนขาวสาลี ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
“การประยุกตใช2เครื่องอัดก2อนฟางอัดเศษซากข2าวโพดเลี้ยงสัตว” จาก
สถานการณการเผาในปjจจุบัน ทําใหเกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจัด เป`น
ปjญหาใหญที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย พบวาสวนหนึ่งมาจากการ
เผาเศษซากขาวโพดเลี้ยงสัตว เพราะมีปริมาณมากและยากตอการขนยาย
จึ ง มี การถายทอดการนํ าตนแบบเครื่อ งอั ด กอนฟางแบบกานกระแทก
สําหรับติดรถไถเดินตาม ดวยวิธีการอัดใหเป`นกอนเพื่อสะดวกตอการขน
ยาย ลดพื้นที่จัดเก็บ ชวยสรางมูลคาผลผลิตจากการอัดกอนเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร และลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือ
เชื้อเพลิงการเผาไหม อีกทั้งยังเป`นการลดการแกปjญหาโดยการเผาทิ้ง ที่
ทําใหเกิดปjญหาฝุzนควันอีกดวย
“การปjองกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” เป`นงานวิ จัย
ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตกาแฟลานนาคุณภาพในพื้นที่
ภาคเหนื อ ตอนบน (1 Lanna Thai Coffee Hub) ดวยพื้ น ที่ ภ าคเหนือ
ตอนบนจัดเป`นพื้นที่ที่มีผลกระทบตอธุรกิจการผลิตกาแฟอะราบิก าเป`น
อยางยิ่ง แตอุปสรรคของการผลิตกาแฟในพื้นที่ดังกลาว เกิดขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ขาดองคความรูในการจัดการ
สภาพแปลง ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา คุณภาพของเมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ)
และผลผลิตไมไดมาตรฐาน เกิดผลเสียจากศัตรูระหวางการผลิต และเชื้อ
ราระหวางการเก็บรักษา เป`นเหตุใหเกิดสารพิษโอคราท็อกซิน เอ ซึ่งมีผล
ตอสุขภาพของผูบริ โภค สวทช. จึงถายทอดการใชสารลอมอดเจาะผล
กาแฟ ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอยางมีประสิทธิภาพ
โดยแมลงจะบินเขากับดักตามกลิ่นสารลอ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและ
ตายอยู ในของเหลวบริ เ วณกนขวดหรื อ ถวยกั บ ดั ก สามารถลดความ
เสียหายของผลผลิต จากรอยละ ๓๐ เหลือรอยละ ทั้งนี้เทคโนโลยี จ าก
งานวิจัยยังใชงานงาย เกษตรกรสามารถผลิตเองได ซึ่งเป`นทางเลือกหนึ่งที่
ใชกําจัดแมลง สามารถนํามาทดแทน หรือลดการใชสารเคมีกําจัดแมลงได
“การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยง
โคเนื้ อ ” สวทช. ภาคเหนื อ รวมกั บสํ านัก งานปศุสั ตว จั ง หวั ดสระแกว
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หมูบานสันติสุข
หมูบานผานศึกเขต ๒
หมูบานประสานมิตร
หมูบานคลองบัว
หมูบานเขาวัง
หมูบานพัฒนานิคมพัฒนา

เกษตรกร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
 หมูบานปzาแงะ ตําบลดอนแกว
 หมูบานทุงโปzง ตําบลแมแรม
เกษตรกร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
 หมูบานแมก—อน ตําบลทุงขาวพวง
 หมูบานทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
เกษตรกร อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
 หมูบานฝายกวาง ตําบลฝายกวาง

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไขปjญหา
ไฟปzาและหมอกควัน จังหวัดลําปาง

เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี
ศู น ยวิ จั ย และพั ฒ นาอาหารสั ต วสระแกว และมหาวิ ทยาลัย พะเยา นํ า
เทคโนโลยีจากงานวิจัยการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาเป`น
อาหารสัตวในรูปแบบอาหารหมัก ทั้งอาหารหยาบและอาหารขน เพื่อลด
ตนทุนคาอาหาร ถายทอดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยแนะนําให
เกษตรกรนําเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบมากในจังหวัด มาเป`น
สวนผสมในการผลิต อาหารโค งานวิจัยที่นํามาถายทอด คือ การพัฒ นา
อาหารหมักจากเศษเหลือขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อเลี้ยงโคขุน และการพัฒนา
อาหารหมั กจากเมล็ ด ขาวโพดเลี้ ย งสั ต วเสริม ดวยผลไมเศรษฐกิ จ ตาม
ฤดูกาลเพื่อเลี้ยงโคขุน ชวยลดตนทุนอาหารหยาบเฉลี่ย ๒๐ บาท/ตัว/วัน
และจะชวยลดตนทุนอาหารขนเฉลี่ย ๓๐ บาท/ตัว/วัน ทําใหเกษตรกร
สามารถประหยัดคาอาหารหมัก (อาหารหยาบและขน) เลี้ยงโคเนื้อได
“เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม!โจ2” หรือหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier
Fly: BSF) สวทช. ถายทอดตนแบบการผลิต โปรตี น เลี้ ย งสั ต วในระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย จาก BSF ที่ ไ ดจากขยะอิ น ทรี ย และวั ส ดุ เ หลื อ ใชทาง
การเกษตรใหกับเกษตรกร ดวยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ที่วางไขบนเศษ
ผัก ผลไม หรือในถังน้ําหมัก ขยะอินทรียตาง ๆ จึงเป`นอาหารชั้นเลิศของ
หนอนแมโจ อาหารที่ กิ น เขาไปจะเปลี่ ย นเป` น ไขมั น ประมาณ ๓๐
เปอรเซ็ น ต โปรตี น ประมาณ ๔๐ เปอรเซ็ น ต มี โ อเมกา ๓ ๖ และ ๙
ปริมาณสูง และยังมีกรดลอริกที่ยับยั้งเชื้อกอโรคตาง ๆ หนอนแมโจจึงเป`น
อาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสัตวเศรษฐกิจ อาทิ
ไกชน ปลาคารฟ และปลาสวยงาม เป`นตน ไมเพียงหนอนแมโจจะจัดการ
ขยะอินทรียไดมีประสิทธิภาพและเป`นอาหารเลี้ยงสัตวคุณภาพสู ง แลว
หนอนแมโจยังมีประโยชนในดานอื่นอีก ไมวาจะเป`น ควบคุมแมลงวันบาน
หรือการใชมูลหนอนแมโจปลูกพืชและบํารุงดิน เป`นตน นอกจากนี้ยัง มี
ความเป`นไปไดที่จะผลิต หนอนแมโจเพื่อเป`นอาหารมนุ ษย รวมถึงการ
แปรรูปหนอนแมโจเป`นผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งตองศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงที่
สะอาดและถูกสุขอนามัย
“การสร2 า งแนวกั น ไฟให2 ก ลายเปg น ปุ† ย (ดอยตุ ง โมเดล)" โดยการใช
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ยอยสลายวั ส ดุ ท างการเกษตร (กลุ ม Trichoderma sp.
รวมกั บ Bacillus sp.) เป` น แนวทางลดการเผาในแนวเขตกั น ไฟ โดย
เปลี่ ย นการเผากิ่ ง ไมใบไม เพื่ อ มาทํ า เป` น แนวกั น ไฟดวยการใชหั ว
เชื้ อ จุ ลิ นทรี ยเขมขน รวมกั บ การใชแหลงไนโตรเจนธรรมชาติ สวทช.
ภาคเหนือ รวมกับจังหวัดลําปาง ฝ˜กอบรมใหความรูโดยการบรรยายผาน
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คณะทํางานศูนยอํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไขปjญหาไฟปzาและ
หมอกควัน จั ง หวั ด ลํ าปาง โดยแนะนํ าวิ ธี ก ารยอยสลายดวยจุ ลิ น ทรี ย
เขมขนในการทํ าแนวกั น ไฟทดแทนการเผาอยางงายที่ เจาหนาที่ แ ละ
เกษตรกรสามารถทําได หลังจากการอบรมเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่
ปz า รวมกั น ทํ าแนวกั น ไฟและใชจุ ลิ น ทรี ยยอยสลายเป` น ปุ– ย กลั บ มาให
เกษตรกรใชในพื้น ที่ เกษตรไดกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถประหยัด
คาใชจายในการซื้ อ ปุ–ย อิ น ทรี ย ไดถึ ง ๔,๐๐๐ บาท/เดื อ น หรื อคิ ด เป` น
๔๘,๐๐๐ บาท/ป,
เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
“การผลิตปุ†ยจากวัสดุปลูกเหลือใช2 และเศษผักโดยใช2เชื้อจุลินทรียที่
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ย!อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต!อต2านเชื้อสาเหตุโรคพืช
และการใช2ประโยชนเพื่อลดการเกิดโรคสําหรับการผลิตไหลสตรอว หมูบานทรายมูล ตําบลสะเมิงใต
เบอรรี” โดยสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักและหันมาทําเกษตรอินทรีย
 หมูบานแมยางหา ตําบลบอแกว
ทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใชปุ–ยชีวภาพและสารกําจัดศัตรูพืชที่ผลิต
ขึ้นเอง ปลอดภัยจากสารเคมี ๑๐๐ เปอรเซนต โดยถายทอดเทคโนโลยี
ดังกลาวใหกับเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี ซึ่งเป`นพืชเศรษฐกิจอีกชนิด
หนึ่งของ อําสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น และมี
รายไดมากขึ้นจากการจําหนายสตรอวเบอรรี ซึ่งราคาจําหนายสตรอวเบอรรีออแกนิคแพงกวาการปลูกสตรอวเบอรรีแบบใชสารเคมีถึง ๒ เทาตัว
สาขา Material and Manufacturing Technology
การไฟฟ"าสวนภูมิภาค
“ระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต สําหรับรถจักรยานยนต
ไฟฟjา (ระยะที่ ๑)” เป`นการพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่ชนิด ลิเธียม
ไอออน สําหรับรถจักรยานยนตไฟฟ"า ๓๐ คัน และสถานีประจุไฟฟ"าแบบ
รวดเร็ว ๒ สถานี โดยสงมอบใหการไฟฟ"าสวนภูมิภาค เพื่อทําหนาที่ในการ
ตรวจวัดและเฝ"าระวังแรงดันและอุณหภูมิของเซลลของแบตเตอรี่ประเภท
ลิ เ ธี ย ม เพื่ อ ใหการใชงานแบตเตอรี่ แ ละการอั ด ประจุ เ ป` น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
สาขา Electronics and Information Technology
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ “เครื่องมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน และระบบสารสนเทศ”เป`น
เป`นการพัฒนาระบบเพื่อใชสํารวจพฤติกรรมการบริโภค ผักผลไม อาหาร
เสี่ยงตอสุขภาพ และภาวะโภชนาการ โดยนําตนแบบของระบบติด ตาม
และประเมินผลออนไลน (Thai School Lunch) มาตอยอดใชกับขอมูล
การสํ า รวจการบริ โ ภคอาหารออนไลนฯ ระบบมี ฟj ง กชั น การทํ า งาน
ประกอบดวย (๑) ระบบลงทะเบียน (๒) ระบบบริหารจัดการคําตอบ และ
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สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว

บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จํากัด
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(๓) ระบบรายงานผล เพื่อนําไปใชในการสํารวจและจัด ทํารายงาน เพื่อ
ทราบถึ ง สถานการณและการเปลี่ ย นแปลงของภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
“ 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/” คื อ ระบบประมวลผล
ขอมูลการจัดสํารับอาหารกลางวันดวยระบบ Thai School Lunch ของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ ที่จัดทําระบบติดตามและประเมินผลออนไลน
ตอยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพสําหรับโรงเรียนจากระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวัน โดยเสริมระบบติดตามประเมินผลออนไลนเขาไป
ชวยใหโรงเรี ยนติด ตามและสามารถประเมินคุณ ภาพสํ ารั บอาหารของ
โรงเรียนเองได
“เว็ บ เซอรวิ ส สํ า หรั บ ค2 น หาผู2 เ ชี่ ย วชาญและเชื่ อ มต! อ ฐานข2 อ มู ล
ผู2 เชี่ ย วชาญด2า นอุ ต สาหกรรมอาหาร” เป`น การพั ฒ นาเว็ บ เซอรวิ ส ฯ
สําหรับใชภายใตโครงการวิเคราะหความตองการและจัด ทํ าฐานขอมูล
ทรั พ ยากรดานการวิ จั ย พั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมอาหาร แบงออกเป` น
๒ สวน คือ (๑) เว็บเซอรวิสสําหรับคนหาผูเชี่ยวชาญ และ (๒) เว็บเซอรวิส
สํ าหรับ เชื่ อ มตอฐานขอมู ล ผู เชี่ ยวชาญ โดยเปrด ใหบริ ก ารผานเว็ บ ไซต
http://foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php ชวยใหสมาคม
การธุรกิจแหงประเทศไทยไดเว็บเซอรวิสสําหรับคนหาผูเชี่ยวชาญและ
เชื่อมตอฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ ซึ่งนําไปใชตอยอดในโครงการวิเคราะห
ความตองการและจั ด ทํ า ฐานขอมู ล ทรัพ ยากร ดานการวิ จั ย พั ฒ นาใน
อุตสาหกรรมอาหาร
“ระบบบริการความรู2ตามความต2องการเฉพาะบุคคล จากองคความรู2
เรื่องข2าวเวอรชัน ๓” เป`นการออกแบบ สรางฐานความรู (ontology)
และออกแบบฐานขอมูลจากเว็บไซตองคความรูเรื่องขาว (database) โดย
ใ ช ฐานค ว าม รู เชิ ง คว าม ห ม าย เป` น ตั ว เชื่ อ มโย ง คว าม รู ต าง ๆ
เขาดวยกันอยางเป`นระบบ และเชื่อมโยงกับความตองการของผูใชงาน
แตละบุคคล การเชื่อมโยงดังกลาวเป`นการเปลี่ยนแปลงเว็บไซตจากเดิมที่
เป`นแบบไมมีการเปลี่ยนแปลง (static) ไปเป`นแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได (dynamic) โดยเป` นระบบที่ ส ามารถแสดงผลขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ
ความรูที่ผูใชงานตองการเป`นรายบุคคลในรูปแบบเว็บไซต
“โปรแกรมบริ หารจั ดการระบบคิ ว ผู2 ม ารับบริการด2 านสาธารณสุข”
สวทช. ภาคเหนือ และสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม รวมกัน
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๙
จังหวัดพิษณุโลก
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พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การระบบคิ ว ผู รั บ บริ ก ารและนํ า เสนอสื่ อ
สารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อแกปjญหาการรอรับบริการของโรงพยาบาล
อันเป`นสาเหตุที่ทําใหผูรับบริการ เกิดความเครียด และรูสึกเบื่อที่จะรอรับ
บริการ โดยถายทอดเทคโนโลยีฯ ใหกับโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
จังหวัดลําพูน ทําใหระบบการจัดคิวผูมารับบริการมีความรวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบใหมปรับเปลี่ยนจากระบบแสดงคิว
เพียงอยางเดียว เป`นระบบบริหารจัดการคิวที่สนับสนุนการมีสวนรวมทั้งผู
ใหบริก าร และผู รั บ บริ ก าร (แสดงปฏิทิ น นาฬิ ก า คิ ว เรี ย กชื่ อ และสื่อ
สารสนเทศของโรงพยาบาล)
“e-Museum และ Museum Pool” เนคเทค รวมกับ สวทช. ภาคเหนือ
ขยายผลงานวิ จั ย โครงการพั ฒ นาระบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Museum) และระบบนําชมพิพิธภัณฑ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดย
หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค
สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป`นสวนหนึ่งในการนําเทคโนโลยีมา
อนุรักษขอมูลและองคความรูในพิพิธภัณฑใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่เขาถึง
งาย โดยนํารองในพิพิธภัณฑ ๖ แหงในจังหวัดลําปาง ทําใหเกิดพิพิธภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสใหม จํานวน ๖ เว็บไซต ไดแก (๑) พิพิธภัณฑวัดปงสนุก
(๒) พิพิธภัณฑสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง
(๓) มิวเซียมลําปาง (๔) พิพิธภัณฑสถานแหงลานนา (๕) พิพิธภัณฑบาน
ปzองนัก คายสุรศักดิ์ม นตรี และ (๖) พิพิธภัณฑเซรามิคธนบดี สงผลให
ประหยัดคาใชจายในการถายภาพ เก็บรวบรวมขอมูล และจัดทําเว็บไซต
ของพิพิธภัณฑ ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาทตอเว็บไซต
“ระบบติดตามเฝjาระวังอุณหภูมิ” เป`นอุปกรณวัด บันทึก และสงขอมูล
อุณหภูมิ ที่สามารถตอหัววัด อุณหภูมิไดสูงสุด ๔ หัววัด เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตูแชเย็นตาง ๆ ที่ตองการเฝ"าระวังอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กําหนด
โดยสงขอมู ล คาอุ ณ หภู มิ เ ขาสู เครื อ ขาย (LAN) และเก็ บ บั น ทึ ก เป` น
ฐานขอมูลบนเครื่องแมขาย (server) อุณหภูมิที่มีคาผิดปกติจากที่กําหนด
ระบบจะแจงเตื อ น Push Notification บนสมารตโฟน และแจงเตื อ น
อีเมลใหผูปฏิบัติงานทราบ เพื่อใหสามารถแกไขปjญหาไดอยางทันทวงที
และไมเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ

สาขา Nanoscience and Nanotechnology
ผูประกอบการสิ่งทอ หมูบานบอสราง ตําบลตน
โครงการ “สร2างสรรคและเพิ่มมูลค!าสิ่งทอด2วยนาโนเทคโนโลยี” เป`น
เปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
โครงการเพื่อสงเสริม และพัฒ นาความรู เกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยี ใ หกั บ
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บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี

กลุมทอผา บานหนองเงือก ตําบลแมแรง อําเภอ
ปzาซาง จังหวัดลําพูน

เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี
ผู ประกอบการสิ่ ง ทอในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ทั้ ง ในเชิ ง พาณิ ช ยและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุนความคิดสรางสรรคดวยการใชเทคโนโลยี
“นาโน” และนวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชในการผลิตเพื่อเป`นการเพิ่ม
มู ล คาและยกระดั บ สิ น คาอุ ต สาหกรรมและผลิ ต ภั ณ ฑในชุ ม ชน ผาน
กิจกรรมเวิรกช็อปและการประกวดผลงานตนแบบ ทําใหมีการเพิ่มมูลคา
ของรม ดวยคุณสมบัตินาโน รมบอสรางไมมีกลิ่นเหม็นของสีน้ํามันที่อาจมี
สารตกคางจากตะกั่ว มีน้ําหนักเบา สามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการ
ไดมากเนื่องจากคาแรงคนที่ใชในการเคลือบยางตะโกจะหายไป และได
เทคโนโลยีนาโนขึ้นมาแทนซึ่งไมตองพึ่งกระบวนการตากแหงรมเหมือนกับ
การเคลือบยางตะโก ที่สําคัญการผลิตรมบอสรางดวยการเคลือบน้ํายา
นาโนนั้น ใชเวลาไมนานแตไดรมจํานวนมากขึ้น เพราะไมตองพึ่งสภาพ
อากาศในการตากแหงรม ทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นจากการลดตนทุนการผลิต
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
“การเพิ่มคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองด2วยนาโนเทคโนโลยี” สวทช. ถายทอด
เทคโนโลยีการใชคุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผาฝ"ายและ
ผลิตภัณฑผาฝ"าย ชวยแกปjญหาผาฝ"ายแข็งกระดาง ใหมีความนุมลื่น ชวย
ป"องกันสีซีดจาง สะทอนน้ํา ยับยั้งแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอมติดทนนาน ซึ่ง
เป`นการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑผาทอพื้นเมือง ชวยแกไขปjญหาผาฝ"าย
ไดอยางตรงจุด โดยเสื้อผาฝ"ายที่ผานการเคลือบคุณสมบัตินาโนแลวราคา
ขายจะเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐
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๓.๒.๓ การสร2างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
สวทช. มุ งพั ฒนาประเทศใหมี ขี ดความสามารถดานการแขงขั นในเวที เศรษฐกิ จระดั บโลก บนความ
แข็งแกรงทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี ฐานมาจากการวิ จัยและพั ฒนา โดยกํา หนดวิ สัยทัศ นในการเป` น
พันธมิตรรวมทางที่ดีสนับสนุนใหทุกภาคสวนนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใช
จนเกิดการลงทุนเสริมสรางประสิทธิภาพใหกับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ดําเนินงานในสวนนี้ พิจารณาจากการลงทุนดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีข องหนวยงานตาง ๆ ที่มีกิจกรรม
รวมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลลัพธทางเศรษฐกิจดานการลงทุนมีมูลคารวม
ทั้งสิ้น ๕๘๓.๙๕ ลานบาท และมุงมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสรางมูลคาเพิ่มที่มาจากวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ จากการรวบรวมขอมูลผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผูรับประโยชน
จากการดําเนิ นงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สามารถสรางผลลั พ ธ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป`นมูลคารวม ๙,๑๙๕.๕๐ ลานบาท โดยมีตัวอยางผลงาน ไดแก
หนวย: ลานบาท
๕๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

๔๕,๓๑๐

การลงทุนด ้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๗,๕๔๖

๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๙,๕๒๙

๑๘,๙๐๐

๑๘,๐๐๐

๑๓,๙๕๖

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๙,๕๘๐

๑๑,๔๐๘

๙,๔๕๖

๙,๑๙๖

๕,๐๐๐
๕๘๔

ป,งบประมาณ

๐
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ไตรมาสที
๒/๒๕๖๒

รูปที่ ๔ มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงทุนดาน ว และ ท
ของภาคการผลิตและบริการ
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(๑) การวิเคราะหความเสียหายท!อลําเลียงก‰าซไฮโดรเจน
 จากปjญหาการรั่วไหลของก”าซในทอลําเลียง ทําใหตองหยุดระบบการผลิตเป`นเวลาหลายวัน เพื่อทํา
การซอม โดยหลังจากการซอมและใชงานไประยะหนึ่งพบวาเกิดความเสียหายซ้ํา เอ็มเทค สวทช. จึง
ทําการวิเคราะหหาสาเหตุการแตกราวของทอ ซึ่งสามารถตรวจพบลักษณะผิดปกติภายในโครงสราง
จุลภาค รวมทั้งตรวจพบสมบัติทางกลและทางเคมีที่เป`นสาเหตุของการแตกราวดังกลาว บริษัทจึง
สามารถนําไปวางแผนป"องกันความเสียหายไมใหเกิดซ้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบํารุง เพิ่มอายุการ
ใชงานของทอนานขึ้นจาก ๑ เดือน เป`น ๓ เดือน ลด down time และความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไม
คาดคิดในระหวางการใชงาน รวมเป`นมูลคากวา ๓๕๐ ลานบาท/ป,
 จากปj ญ หาการโกงงอและเกิ ด รอยราวของทอลํ า เลี ย ง ทํ า ใหโรงงานตองหยุ ด การทํ า งานทั น ที
(shutdown plant) เพื่อทําการตัดเปลี่ยนและเชื่อมทอ ซึ่งจะป"องกันไมใหเกิดการระเบิดและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูขางเคียง การหยุดทํางานแตละครั้งจะใชเวลาครั้งละ ๗
วัน และดําเนินการเป`นประจําทุกเดือน จึงสามารถทํางานไดตามปกติ ซึ่งหากบริษัทจะสงทอที่ เสี ย
หายไปตรวจสอบสาเหตุและระบุวิธีแกไขปjญหาจากตางประเทศ จะตองใชเวลาประมาณ ๓ เดือน
เอ็มเทค สวทช. จึงทําการวิเคราะหหาสาเหตุความเสียหายและกําหนดสภาวะที่ปลอดภัยในกระบวน
การใหความรอนหลั ง การเชื่ อ ม จากผลดั ง กลาวทํ า ใหบริ ษั ท ดํ า เนิ นการเปลี่ ย นทอ และควบคุ ม
กระบวนการเชื่อมและการใหความรอนหลังการเชื่อมอยางเขมงวด มีการใชเทคนิคการตรวจสอบแบบ
ไมทําลายเพื่อประเมินแนวเชื่อม ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของแนวเชื่อมและแนวกระทบรอนของ
ทอกอนนํามาใชงาน รวมถึงสงพนักงานไปพัฒนาความรูทักษะเกี่ยวกับวิศวกรรมการเชื่อมเพื่อใชใน
การตรวจสอบทอตอไปในอนาคต ทําใหบริษัทเปลี่ยนทอชาลงจากเดือนละครั้ง ยืดอายุการใชงานเป`น
เปลี่ยน ๓ เดือนตอครั้ง ลดคาใชจายลงไดมากกวา ๑๖๘ ลานบาท/ป,
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(๒) แพลตฟอ รมสื่ อ สาร เพื่ อเชื่ อ ม ต! อทุ ก สรร พสิ่ ง (Network Platform for Internet of
Everything: NETPIE) คือ Cloud Platform ที่ใหบริการในรูปแบบ Platform as a Service เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณของตัวเองเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดในแบบ Internet
of Things (IoT) รองรับการเชื่อมตออุ ปกรณแบบ Plug-and-Play รองรับการเชื่อมตอสื่ อสารไดทุ กที่ ทุกเวลา
รองรับการการสื่อสารของอุปกรณจํานวนมาก ไมวาจะเป`นเซนเซอรตาง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟ"า อุปกรณ
พกพาหรือสมารตโฟน ทั้งนี้ NETPIE มีระบบรองรับการจัดการสิทธิ์และการยืนยันตัวตนของอุปกรณที่ยืดหยุน และ
มี Open-source Library ที่รองรับระบบปฏิบัติการและฮารดแวรที่หลากหลาย ตั้งแตป, ๒๕๖๐ มีบริษัทเอกชนได
สั่งซื้อบริการ NETPIE เพื่อไปใชพัฒนาระบบ IoT ในโรงงาน โดยบริษัทไดนํา NETPIE มาประยุกตใชเพื่อตรวจสอบ
สถานะของเครื่องจักรและอุปกรณเซ็นเซอร และชวยปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ของโรงงานโดยผลประโยชนที่เกิดขึ้น
รวมมูลคาผลกระทบ ประมาณ ๑๙๐ ลานบาท ดังนี้
 ลดต2นทุนการจ2างแรงงาน จากการที่มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น แตบริษัทไมจําเป`นตองจาง
พนักงานเพิ่มเนื่องจากใชระบบ IoT ผาน NETPIE ทั้งนี้ถาจะตองจางพนักงานจะตองจางพนักงานที่
เป` น indirect labor จํ า นวน ๕๖ คน/เดื อ น ดั ง นั้ นสามารถลดตนทุ น ดานแรงงานคิ ด เป` น มู ล คา
ประมาณ ๑๓ ลานบาท
 ลดค!าใช2จ!าย/ต2นทุนด2านพลังงาน เดิมมีการใชพลังงาน ๑.๖๕ กิโลวัตตชั่วโมง/ตัว ลดลงเป`น ๑.๕๕
กิโลวัตตชั่วโมง/ตัว คิดเป`นมูลคาประมาณ ๑ šลานบาทในป, ๒๕๖๑
 ลดความเสียหายที่เกิดจากเครื่องจักรต!าง ๆ จากสถิติของผูรับบริการ คิดเป`นมูลคาประมาณ ๗๔
ลานบาท
 กํ าไรเพิ่ ม ขึ้ น จากการขยายกํ า ลั ง การผลิ ตเพิ่ ม ขึ้ นโดยไมจํ า เป` น ตองจางพนั ก งานเพิ่ม เพราะใช
NETPIE จึงกอใหเกิด margin เพิ่มขึ้นถึงแมวาราคาวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม ดังนั้น
กําไรเพิ่มขึ้นคิดเป`นมูลคาประมาณ ๑๐๓ ลานบาท
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๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ!มวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓.๓.๑ การพั ฒนาขี ดความสามารถด2 า นวิ จัย พั ฒนา และนวั ตกรรมของหน! ว ยวิ จั ย (Research
Pillars) ดวย ๑๐ กลุ!มเทคโนโลยีเปjาหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวของ
กับการใชประโยชนเชิ ง เศรษฐกิ จแบบจั บตองได ประกอบดวย (๑) Precision Agriculture หรือการเกษตร
แมนยํา (๒) Food and Feed ที่ศึกษา Functional Ingredients ในอาหารคน อาหารสัตว และอาหารเฉพาะ
กลุ มเป" า หมาย (๓) Cosmeceutical สารสกั ด ที่ จ ะนํ ามาใชทํ า เครื่ องสํ า อาง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง สารในกลุ ม
สมุนไพร (๔) Energy หรือพลังงาน ทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบแพ็คที่ใชกับรถยนตไฟฟ"า รวมถึงวัสดุกับระบบ
พลังงานทางเลือกแบบตาง ๆ (๕) Biochemicals หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (๖) Medical Devices and
Implants งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วกั บระบบดิ จิ ทั ล ที่ ใ ชกั บ อุ ปกรณชวยการผาตั ด หรื อ ชิ้ น สวนทดแทนอวั ยวะตาง ๆ
(๗) Biophamaceutical ยาแบบใหมที่ ใ ชกระบวนการสั ง เคราะหทางชี ว ภาพ (๘) Precision Medicine
การแพทยแบบแมนยํา ที่จะนําไปสูการตั้งคลังขอมูลพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีนาโนในการตรวจและรักษา รวม
ไปถึงการรักษาโรคแบบจําเพาะบุคคล (๙) Mobility and Logistics การศึกษาระบบโครงสราง การขับเคลื่อน
มอเตอร การชารจไฟ ระบบควบคุมและใหสัญญาณ รวมถึงตนแบบชิ้นสวนรถไฟฟ"ารางเบา และ (๑๐) Dual-use
defense เชน การพัฒนาเครื่อง jammer สําหรับโดรน และเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือสารเสพติดตาง ๆ
เป`นตน โดยมีตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาที่สําคัญ ภายใตกรอบการวิจัย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) กรอบการวิจัยด2านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
RiceFit ระบบแนะนํ าพั นธุ ข2 าวที่ เหมาะสมสํ าหรับ การปลู กในแต! ละพื้ นที่แ ละฤดู ก าล (ภายใตกลุม
เทคโนโลยี เป"าหมาย Precision Agriculture) : การพัฒนาระบบแนะนําพั นธุขาวใหเหมาะกั บพื้ นที่แ ละฤดู ก าล
หรือ “RiceFit” ชวยใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลพันธุขาวที่เหมาะสม สําหรับการปลูกในแตละพื้นที่ไดโดยตรง
ผานระบบมือถือ โดยพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ที่ระบุความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพและ
ชี วภาพในพื้ น ที่ ป ลู ก ขาวทั่ ว ประเทศ (ระดั บตํ า บล) แลวเชื่ อ มโยงเขากั บ ฐานขอมู ล พั นธุ ขาว “NSTDA Rice
Database” ในการพิจารณาเลือกพันธุขาวผานระบบ RiceFit ชวยใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูล และสามารถ
เลือกพันธุขาวที่เหมาะสมสําหรับปลูกในพื้นที่ของตนไดเอง ชวยลดความเสี่ยงเบื้องตนที่จะเกิดจากการเลือกพันธุ
ขาวที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตขาวไดเต็มศักยภาพของพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น
ปjจจุ บันระบบ RiceFit สามารถแสดงสถิติพื้นที่ เพาะปลู ก ขาวแยกตามความเสี่ ยง และสามารถแสดง
รายละเอียดวามีพื้นที่เพาะปลูกขาวพันธุใดบางที่อยูในพื้นที่ที่มีคาความเสี่ยงในแตละมิติ ที่มีระดับความรุนแรงที่
แตกตางกัน โดยเป`นการนําขอมูลการกระจายตัวของสายพันธุเชื้อโรคขอบใบแหงและใบไหม และขอมูลเชิงพื้นที่ที่
มีผลตอการปลูกและผลผลิตของขาว ไดแก ปjจจัยดานดิน (ดินเปรี้ยวและดินเค็ม) ดานน้ํา (น้ําทวมและภัยแลง)
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ดานอากาศ (ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความยาวนานแสงแดด) และดานโรคขาว (โรคขอบใบแหงและโรคไหม)
มาบูรณาการรวมกับขอมูลพันธุขาวและตําแหนงของแปลงขาวจากขอมูลการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร นอกจากนี้
มีแผนดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจโรคขาวเชิงพื้นที่ใหครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น จัดจําแนกเชื้อในแตละ
พื้นที่ รวมทั้งนําขอมูลความเสี่ยงการปลูกขาวแตละพารามิเตอรมาวิเคราะหหาความสัมพันธรวมกัน เพื่อประเมิน
หาความเสี่ยงรวมของการปลูกขาวในแตละพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบแนะนําพันธุขาวที่เหมาะสมสําหรับการปลูกใน
แตละพื้นที่ตอไป

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มโปรตีนสูง (ภายใตกลุมเทคโนโลยีเป"าหมาย Food and Feed) : ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
โปรตีนสูงกําลังเป`นที่ตองการในทองตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของผูชื่นชอบการออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
กลามเนื้อ อีกทั้งผลิตภัณฑดังกลาวยังสามารถตอยอดไปใชในอาหารผูปz วยได แตเนื่องจากผลิตภัณฑเครื่อ งดื่ ม
โปรตี น เวยความเขมขนสู ง มี ข อจํ า กั ด คื อ ไมสามารถผานกระบวนการทํ า ใหปราศจากเชื้ อ (sterilization)
ดวยความรอนได เพราะความรอนทําใหโปรตีนตกตะกอน สงผลใหผลิตภัณฑเสียสภาพ
ดวยเหตุ นี้ ไบโอเทค สวทช. รวมกับบริษัทตะวัน บอตต แอนด แคน จํากัด พัฒนากระบวนการเตรี ยม
สารละลายโปรตีนเวย สําหรับผลิตผลิตภัณฑเครื่องดื่มโปรตีนเวยที่มีความเขมขนสูง ใหสามารถผานกระบวนการ
ทําใหปราศจากเชื้อดวยเครื่องรีทอรท (retort) ที่ใชไอน้ํารอนและแรงดั นสูง แลวไมเกิดการจับตัวเป`นกอนของ
โปรตีน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑเครื่องดื่ มที่มีโปรตีนสูงถึง ๒๘ กรัมตอ ๓๕๐ มิลลิลิตร ที่เก็บรักษาไวไดเป`น
ระยะเวลาไมต่ํากวา ๖ เดือน ที่อุณหภูมิปกติโดยไมตองแชเย็น นอกจากนี้ ยังมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง ดวยการใช
เครื่ อ งรี ท อรท หรื อ หมอฆาเชื้ อ แบบใชไอน้ํ า ซึ่ ง หาไดงายและลงทุ น ไมสู ง ปj จ จุ บั น นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มโปรตีนสูงดังกลาว ปjจจุบันไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทตะวัน บอตต แอนด แคน
จํากัด ซึ่งเป`นบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภทเครื่องดื่มและผลไมกระป–อง มากกวา ๕๐ ป,
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เซรั่ ม ชะลอวั ย จากอนุ ภ าคลิ โ ปนิ โ อโซมของสารสกั ด ลู ก ซั ด (ภายใตกลุ มเทคโนโลยี เ ป" า หมาย
Cosmeceutical) : ลู ก ซั ด หรื อ Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) เป` น พื ช สมุ น ไพรที่ ใ ชอยาง
แพรหลายในประเทศไทย เป`นที่รูจักในแงของการนํามาใชประโยชนทางดานอาหาร เชน ใชเป`นเครื่องเทศ ใชเป`น
สมุนไพรชวยขับน้ํานมในสตรีหลังคลอดบุตร ซึ่งมีผลงานวิจัยที่รายงานคุณสมบั ติทางชีวภาพไวอยางกวางขวาง
อาทิ การตานอนุมูลอิสระ ลดไขมัน ลดเบาหวาน ตานจุลชีพ และตานการเกิดโรคมะเร็ง เป`นตน ซึ่งสวนใหญจะ
เนนไปในทางบําบัดรักษา แตยังไมเคยมีการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดลูกซัดในแงของการนํามาใชในเวชสําอาง
ดวยเหตุนี้ นาโนเทค สวทช. รวมกับบริษัทไอเดีย ทู เอ็กซเพิรท จํากัด วิจัยและพัฒนาตอยอดเมล็ดลูกซัด
ของบริษัทสมุนไพรบานอาจารย จํากัด ที่จําหนายอยู ในรูปผลิตภัณฑชวยบํารุงสุขภาพของแมหลังคลอด มาใช
ประโยชนตอยอดในเชิงเวชสําอาง โดยพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด ทดสอบคุณสมบัติในดานเวชสําอาง รวมทั้ง
แกไขปjญหาความไมคงตัวของสารสกัดดวยเทคโนโลยีการกักเก็บสารสําคัญระดับนาโนในรูปแบบอนุภาคลิโปนิโอ
โซม เพื่อพัฒนาเป`นผลิตภัณฑเซรั่มชะลอวัยจากอนุภาคลิโปนิโอโซมของสารสกัดลูกซัด ที่มีความคงตัวที่อุณหภูมิ
๔, ๒๕ และ ๔๐ องศาเซลเซียส เป`นระยะเวลา ๓ เดือน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อนําไปทดสอบ
ในอาสาสมัครพบวา มีประสิทธิภาพที่ดีและไมกอใหเกิดการระคายเคือง สามารถชวยเพิ่มความยืดหยุน และชวยให
ผิวหนามีความชุมชื้นเพิ่มขึ้น อาสาสมัครสวนใหญพึงพอใจตอประสิทธิภาพหลังไดลองใชจริงเป` นเวลา ๑ เดือน
ปjจจุบันยื่นจดแจงขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ (อย.) เรียบรอยแลว และอยูระหวางเตรียมการผลิตตนแบบผลิตภัณฑที่
โรงงานผลิตเครื่องสําอาง (ตนแบบ) ของนาโนเทคในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
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น้ํ า ยางพาราข2 น ชนิ ด แอมโมเนี ย ต่ํ า มากสํ า หรั บ ผสมกั บ แอสฟJ ล ทซี เ มนต เพื่ อ ใช2 ก! อ สร2 า งถนน :
กระบวนการผลิ ตพาราแอสฟj ลทซี เมนต (Para Asphalt Cement: Para AC) สํ า หรั บกอสรางถนนมั ก ประสบ
ปjญหาดานเสถียรภาพตอความรอนของน้ํายางพาราขนที่มีไมเพียงพอสําหรับการผลิต และปjญหาดานมลพิษจาก
ไอระเหยของแอมโมเนีย (สารกันบูด) ซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรง
ดวยเหตุนี้ เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาน้ํายางพาราขนชนิดแอมโมเนียต่ํามาก เพื่อใชทดแทนน้ํายางพาราขน
ทางการคา โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณแอมโมเนียต่ํามาก (รอยละ ๐.๑๐–๐.๑๕) มีเสถียรภาพทางกลสูง
มีเสถียรภาพตอความรอนสูง สามารถนําไปใชงานไดทันทีภายใน ๑–๒ วันหลังจากวันผลิต มีอายุการใชงานนาน
กวา ๖ เดื อ น และเมื่ อ นํ า ไปผลิ ต พาราแอสฟj ล ทซี เ มนตพบวา มี คุ ณ สมบั ติ ต าง ๆ ผานเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุ ตสาหกรรม (มอก.) ๒๗๓๑-๒๕๕๙ ปjจจุบันยื่ นจดสิ ทธิ บัตรการประดิ ษฐ และความลับทางการคา
รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชประโยชนน้ํายางพาราขนชนิดแอมโมเนียต่ํามากสําหรับทําผลิตภัณฑ
พาราแอสฟjลทซีเมนตใหกับบริษัทไทยอีส-เทิรน รับเบอร จํากัด ซึ่งบริษัทไดผลิตน้ํายางดั งกลาวในเชิงพาณิ ชย
จํ า หนายใหแกบริ ษั ท ทิ ป โกแอสฟj ล ท จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ ใชทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑพาราแอสฟj ล ทซี เ มนตในระดั บ
อุตสาหกรรมสําหรับจําหนายใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางถนน โดยใชชื่อผลิตภัณฑวา “ULA-Para
AC” และนับตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีถนนในประเทศไทยมากกวา ๑,๐๐๐ สาย ระยะทางรวมกวา ๒,๐๐๐
กิโลเมตร ที่ใชน้ํายางชนิดนี้และยังมีการใชประโยชนอยางตอเนื่อง

BeThEPS สารยืดอายุน้ํายางสดเพื่อการผลิตยางแผ!น : การเสียสภาพของน้ํายางสดกอนนําไปผลิตเป`น
ยางแผน เป`นปjญหาที่พบมากในพื้นที่กรีดยางที่อยูหางไกล มีความลําบากในการเดินทางทําใหตองใชเวลานานใน
การขนสงน้ํายางสดไปยังจุดผลิตยางแผน หรือมีน้ํายางสดในแตละวันเป`นจํานวนมาก ทําใหไมสามารถผลิตเป`นยาง
แผนไดทันเวลา เกษตรกรมักแกปjญหานี้ดวยการใชแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต (ยากันกรอก) เพื่อชวยยืดอายุน้ํา
ยางสดกอนนํ า ไปผลิ ต ยางแผน แตแอมโมเนี ย ระเหยงาย มี กลิ่ นฉุ น เป` นพิ ษ ตอผู ปฏิ บัติ ง านและสิ่ ง แวดลอม
สวนยากันกรอกทําใหเกิดฟองในแผนยาง ซึ่งสงผลตอคุณภาพของยางแผน ทําใหยางแผนมีราคาถูกลง
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ดวยเหตุนี้ เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาสารบีเทพ (BeThEPS) เพื่อยืดอายุน้ํายางสดทดแทนการใชแอมโมเนีย
และโซเดียมซัลไฟต โดยสามารถยืดอายุน้ํายางสดไดนานกวาเดิม ๑–๓ วัน ทําใหชวยลดความถี่ในการขนสงน้ํายาง
สดไปยังจุดแปรรูปยางแผน ซึ่งปกติตองขนสงทุกวัน จึงชวยประหยัดเวลาและคาน้ํามันของเกษตรกร รวมทั้งเพิ่ม
ปริมาณยางแผนรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด และสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกรและผูแปรรูปยาง
แผน ปj จจุ บั น ไดยื่ นจดทะเบี ย นความลั บทางการคาของสู ตรสารยื ด อายุ น้ํา ยางสดเพื่ อ การผลิ ต ยางแผนและ
กระบวนการผลิตสารยืดอายุน้ํายางสดเพื่อการผลิตยางแผนแลว และมีการใชสารบีเทพเพื่อยืดอายุน้ํายางสดเพื่อ
การผลิตยางแผนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีสารยืดอายุน้ํายางสดเพื่อการผลิตยาง
แผนเชิงพาณิชย ใหกับ ๔ บริษัท ไดแกบริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร จํากัด บริษัทอินเทลลิเจนท รับเบอร อินโนเวชั่น
บริษัท อิคคิว เอ็นเตอรไพรส จํากัด และหางหุนสวนจํากัดวัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง

(๒) กรอบการวิจัยด2านพลังงาน
เทคโนโลยี การเพิ่ มคุณภาพไบโอดี เซลเพื่ อผสมในสั ดส! วนที่ สูงขึ้น (ภายใตกลุ มเทคโนโลยี เป"า หมาย
Energy) : ประเทศไทยมีการใชน้ํามั นไบโอดี เซลประมาณ ๓ ลานลิตรตอวั น และคาดการณวาจะเพิ่มเป` น ๑๔
ลานลิตรตอวันในป, ๒๕๗๙ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งน้ํามันดีเซลในปjจจุบันมีการ
ผสมเชื้ อ เพลิ ง ไบโอดี เซลไดสู ง สุ ด ไมเกิ น รอยละ ๗ (บี ๗) ดั ง นั้ น การวิ จั ยและพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพน้ํ า มั น
ไบโอดีเซลจะชวยใหสามารถเพิ่มสัดสวนการผสมไดมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ เอ็มเทค สวทช. รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายใตการสนับสนุน
ของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตอยอดเทคโนโลยี Partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl
Ester (H-FAME) จากโครงการรวมวิจัย ไทย-ญี่ปุzน ซาเทรป (SATREPS) เพื่อผลิตในระดับโรงงานสาธิต เป`นการ
นําไบโอดีเซลตามมาตรฐานปjจจุบันมาลดปริมาณสารปนเป’“อนโดยเฉพาะโมโนกลีเซอไรด เพื่อใหสามารถใชผสมกับ
น้ํามันดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้น โดยน้ํามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-FAME ที่ผลิตไดจะนําไปผสมเป`นน้ํามัน บี ๑๐
ตอไป

๔๐ | ส ว ท ช .

ปjจจุบันไดถายทอดเทคโนโลยี H-FAME กําลังการผลิต ๑ ตันตอวัน ใหกับบริษัทโกลบอลกรีน เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) และพัฒนาเทคโนโลยีเทียบเคียง H-FAME ที่กําลังการผลิต ๐.๕ ตันตอวัน ใหกับบริษัทบางจากไบโอฟูเอล จํากัด และอยูระหวางนํารองการใชน้ํามันบี๑๐ ภาคขนสง โดยใชกับยานพาหนะของหนวยงานรัฐกวา
๘๐ คัน จากกรมอูทหารเรือ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช.
เพื่ อสรางความมั่ นใจกั บทุ ก ภาคสวน รวมทั้ง สนั บสนุ นแนวทางการใชไบโอดี เซลในสั ดสวนที่ สูง ขึ้ น ในอนาคต
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือ ก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ และสอดรับกับขอเสนอของกลุม
บริษัทผูผลิตรถยนตที่ตองการใหมีการปรับคุณภาพของไบโอดีเซล ในกรณีที่ตองมีการใชสัดสวนการผสมไบโอดีเซล
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สมาคมผูผลิตรถยนตแหงประเทศญี่ปุzน (Japan Automobile Manufacturers Association:
JAMA) ไดยอมรับผลการทดสอบปริมาณสารปนเป’“อนประเภทโมโนกลีเซอไรดในน้ํามันไบโอดีเซล (บี๑๐๐) ที่ไม
เกินรอยละ ๐.๔ โดยน้ําหนั ก (wt.%) ในการใชผสมเป` นน้ํามั น บี๑๐ สําหรับใชในรถกระบะอยางเป`นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผานมา

(๓) กรอบการวิจัยด2านสุขภาพและการแพทย
M-Bone วั สดุ ท ดแทนกระดู ก สํ า หรั บ ปลู ก ถ! า ยในร! า งกายมนุ ษย (ภายใตกลุ มเทคโนโลยี เป" า หมาย
Medical Devices and Implants) : M-Bone เป`นวัสดุสังเคราะหที่ปลอดภัย สําหรับใชเป`นวัสดุทดแทนกระดูก
สําหรับปลูกถายในรางกายมนุษย มีสวนประกอบหลัก คือ ไฮดรอกซีอาปาไทตและไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป`น
สวนประกอบหลั ก ของกระดู ก ธรรมชาติ ของมนุ ษ ยที่ มี คุ ณสมบั ติ เหนี่ ยวนํา การเจริ ญเติ บโตของเซลลกระดู ก
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการปลูกถาย หรือทดแทน เนื่องจากมีรูพรุนที่มีลักษณะตอเนื่องถึงกัน และมีความพรุนตั ว
ที่รอยละ ๘๐ สงผลใหผิวของวัสดุหยาบเพียงพอตอเซลลกระดูกใหสามารถเกาะยึดและเขาไปเจริญเติบโตในรูพรุน
ของวัสดุไดดีในระยะเวลาเพียง ๑๖ สัปดาห และผานการทดสอบความเป`นพิษ ทดสอบการระคายเคือง ทดสอบ
การกอใหเกิดอาการไข และผลขางเคียงที่จะมีผลตอเนื้อเยื่อ โดยไดการรับรองโรงงานผลิตตนแบบเครื่องมือแพทย
ที่ไดมาตรฐาน International Standard: ISO 13485:2016 ครอบคลุมกระบวนการวิจัยและพัฒนา และการผลิต
ตนแบบเชิง อุ ตสาหกรรมวั สดุแ ละอุ ปกรณทางการแพทยสํา หรั บการทดสอบทางคลิ นิก นอกจากนี้ สวทช. ยัง
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ขึ้ นทะเบี ยนหองปฏิ บั ติก ารเป` นสถานที่ ผลิ ตเครื่ องมื อแพทยกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เรียบรอยแลว
ปjจจุบันไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทออส ไฮดรอกซี จํากัด เพื่อนําไปผลิ ตเชิงพาณิ ชย และผลิต
ผลิตภัณฑวัสดุทดแทนกระดูก M-Bone ใหแกโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใชในสัตวที่มีภาวะ
เจ็บปzวยทางดานทันตกรรม เชน ภาวะโรคปริทันต (ระยะที่ ๓) และภาวะกรามหัก เพราะอุบัติเหตุรถชน และ
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี และโรงพยาบาลแพร เพื่อใชในผูปzวยทางทันตกรรม

ระบบบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบทันต!อเวลา (ภายใตกลุมเทคโนโลยีเป"าหมาย Medical Devices
and Implants) : การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดทําและใหบริการคําบรรยายแทนเสียง สําหรับการเรียนการสอน
การประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน โดยเฉพาะรายการโทรทัศนที่เป`นรายการสด ซึ่งยังไมเคยมีการดําเนินการ
มากอน เพื่อใหเกิดบริการคําบรรยายแทนเสียงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงตรงกับความ
ตองการของผูใช ระบบบริการคําบรรยายแทนเสียงเป`นเทคโนโลยีที่ชวยใหคนพิการทางการไดยิน และผูสูงอายุที่มี
ปjญหาทางการไดยิ น สามารถเขาใจเนื้ อ หาขอมู ลในการประชุ ม สั มมนา หรือรายการโทรทั ศนไดดวยการอาน
ขอความที่ไดจากการถอดความเสียงพูด แตเทคโนโลยีรูจําเสียงพูดสําหรับภาษาไทยยังมีขอจํากัดเรื่องความทันตอ
เวลาและความถูกตอง โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวนสูง การถอดความเสียงแบบเวลาจริงสําหรั บ
ภาษาไทยในปjจจุบันจึงใชเทคนิคการถอดความแบบแบงพิมพ โดยใชเจาหนาที่ถอดความที่มีความเชี่ยวชาญ ๔ - ๕
คน ถอดความเสียงคนละสวน แลวนําขอความที่ไดมารวมกันเป`นขอความที่สมบูรณ
สําหรับการจัดทําคําบรรยายแทนเสียงแบบทันตอเวลา เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล
นั้น ตองมีการปรับปรุงระบบจัดทําคําบรรยายแทนเสียงสําหรับรายการที่บันทึกไวลวงหนาใหสามารถรองรับขอมูล
นําเขาในรูปแบบของขอความตอเนื่องจากระบบแบงพิมพได และสวนระบบถอดความเสียงยังไดพัฒนาตอเชื่ อม
โมดูลตัดคําแบบทันตอเวลา ซึ่งสามารถตัดคําไดโดยไมตองรอใหจบประโยค เขากับระบบถอดความแบบแบงพิมพ
รวมทั้ ง ออกแบบและพั ฒนาโมดู ลแกไขขอความ (post editing) เพื่ อ เพิ่ ม ความถู กตองของขอความที่ จะสงไป
แสดงผลบนจอโทรทัศน ปjจจุบันไดถายทอดเทคโนโลยีระบบถอดความเสียงพูดแบบทันตอเวลา (เวอรชัน ๑) ใหกับ
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มูลนิธิสากลเพื่อคนพิ การ และทดสอบใหบริการคํา บรรยายแทนเสี ยงในการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เรียนรวมนักเรียนหูดี-หูหนวก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งใหบริการคําบรรยายแทน
เสียงแบบทันตอเวลาจริง สําหรับการถายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
๒๕๖๒ ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส โดยเป`นการใหบริการในรูปแบบนี้ออกอากาศเป`นครั้งแรกในประเทศไทย

อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ!งเปjาเพื่อการวินิจฉัยพร2อมรักษาโรคมะเร็งต!อมน้ําเหลืองปฐมภูมิที่ระบบ
ประสาทส!วนกลาง (ภายใตกลุมเทคโนโลยีเป"าหมาย Precision Medicine) : โรคเนื้องอกในสมอง หรือมะเร็ง
สมอง จัดเป`นโรคที่วินิจฉัยและรักษายากมีอัตราการเกิดความพิการและอัตราตายสูง และมีแนวโนมของอุบัติการณ
เกิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก แมจะมีการคิดคนยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาแตปjญหาที่พบคือมากกวารอยละ
๙๕ ของยาที่ใชในปjจจุบันไมสามารถผานเขาไปรักษาโรคในสมองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะในสมองของมนุษย
มี ตั ว กรองกั้ นระหวางเลื อ ดและสมอง (Blood-Brain Barrier: BBB) กี ดขวางการเขาไปของสารจากภายนอก
โดยปjญหาดังกลาวเกิดขึ้ นกับมะเร็งสมองตอมน้ําเหลืองปฐมภูมิในระบบประสาทสวนกลาง (Primary Central
Nervous System Lymphoma: PCNSL) ดวยเชนกัน
ดวยเหตุ นี้ นาโนเทค สวทช. รวมกับศู นยเครื อ ขายการวิ จั ยดานนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหิ ดล
ดานการวิจัยเวชศาสตรนาโนวินิจฉัยพรอมรักษา วิจัยและพัฒนาอนุ ภาคนาโนสําหรับตรวจวินิจฉัยพรอมรั ก ษา
ประกอบดวยอนุ ภ าคนาโนลิ โ ปโซมที่ บ รรจุ ส ารทึ บ รั ง สี superparamagnetic iron oxide nanoparticles
(SPIONs) ซึ่ ง ทํ า หนาที่ ติ ด ตามเซลลเป" า หมาย โดยทํ า งานรวมกั บ แอนติ บ อดี เ พื่ อ การรั ก ษา (therapeutic
antibody) ชื่อ Rituximab ที่ทําหนาที่กําหนดเป"าหมายและรักษาอยางเฉพาะเจาะจง รวมทั้งมีสารลดแรงตึงผิว
เพื่อชวยใหระบบนําสงนี้สามารถขามผานตัวกรองกั้นระหวางเลือดและสมอง ทําใหอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุง
เป" า สามารถขามผานตั ว กรองกั้ น ระหวางเลื อ ดและสมอง มี ค วามจํ า เพาะในการจั บ และเขาเซลลมะเร็ ง
ตอมน้ําเหลือง สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ Rituximab ในการยับยั้งเซลลมะเร็งแบบ apoptosis ในหลอด
ทดลอง และมีผลตอการยับยั้งเซลลมะเร็งที่อยูภายใตตัวกรองกั้นระหวางเลือดและสมอง
จากการศึกษาเบื้องตนในระดับพรีคลินิก เพื่อยืนยั นความสามารถในการวินิจฉัยแบบจําเพาะกับมะเร็ง
สมองในหนูทดลอง พบวามีศักยภาพสําหรับพัฒนาตอยอดทางคลินิก เพื่อใชในผูปzวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองในระบบ
๔๓ | ส ว ท ช .

ประสาทสวนกลางปฐมภู มิ นอกจาก ยั ง สามารถนํา ไปประยุ ก ตใชกั บโรคความบกพรองทางสมองชนิ ดอื่ น ๆ
โดยปรับเปลี่ยนยา โมเลกุลมุงเป"า หรือสารทึบรังสี เพื่อใหเหมาะสมกับการรักษาโรคตามตองการได ผลงานนี้ไดยื่น
จดสิทธิบัตรเรื่อง สารผสมที่อยูในรู ปอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุงเป"าตอมะเร็งตอมน้ํา เหลื องที่ระบบประสาท
สวนกลาง และกรรมวิธีการเตรียมของผสมนั้นแลว

แผ!นเส2นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษ และแผ!นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็ก และ
บางพิเศษจากเส2นใยนาโนสําหรับการกําจัดวัณโรค : มลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอนุภาคขนาดเล็กและจุลชีพ
กอใหเกิดตนทุนทางการแพทย สาธารณสุข และสังคม ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ชวยกําจัดสารมลพิษในสภาพแวดลอมเป`นสิ่งจําเป`นยิ่ง
ดวยเหตุ นี้ นาโนเทค สวทช. จึ งวิ จัยและพัฒนาเสนใยและกระบวนการขึ้ นรูปสํา หรั บ สิ่ ง ทอที่ เรี ย กวา
“n-Breeze” หรือ แผนกรองนาโนสมบัติพิเศษ ซึ่งเป`นเสนใยและแผนกรองจากเสนใยนาโนมัลติฟjงกชัน ผลิตจาก
การขึ้ น รู ป เสนใยนาโนดวยองคประกอบเฉพาะที่ ต างจากเสนใยและแผนกรองเสนใยทั่ ว ไป ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตานแบคทีเรีย สะทอนน้ํา ป"องกันรังสียูวี แข็งแรง ยืดหยุน ทนตอแรงดึง สามารถกรองละเอียดไดทั้งในระบบน้ํา
และอากาศ สามารถทําความสะอาดไดและทนตอแสงแดด รวมทั้งผานการทดสอบที่ ไดมาตรฐานสากล ทําให
สามารถนําไปใชไดในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
หรือใชทดแทนแผนกรองอากาศที่ใชอยูในปjจจุบันได
ปjจจุบันถายทอดเทคโนโลยี n-Breeze ใหกับบริษัทพีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด ซึ่งเป`นบริษัทในกลุม
ปตท. โดยพั ฒ นาโพลิ บิ ว ทิ ลี น ซั ค ซิ เ นต (polybutylene succinate) หรื อ พี บี เ อส เพื่ อ ผลิ ต เป` น เสนใยยาว
(multifilament) สําหรับนําไปผลิตเป`นสิ่งทอยอยสลายได นําไปผลิตเป`นสินคาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน
เสื้อผาเครื่องนุงหม หีบหอบรรจุภัณฑ (ถุงชาหรือถุงหุมเครื่องนอนใชแลวทิ้ง) ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
ยังรวมกับโรงพยาบาลศิริราช และสถาบันวิจัยกลุมโรคทรวงอก นําเทคโนโลยีแผนกรองนาโนไปชวยแกไขปj ญหา
ใหกับโรงพยาบาลมะการักษ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป`นพื้นที่ การระบาดของเชื้อวั ณโรคดื้ อ ยา
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โดยอยู ในขั้ น ตอนเตรี ย มความพรอมสํา หรั บ การทดสอบในโรงพยาบาล และนํ าผลงานไปใชประโยชนใหแก
ประชาชนตอไป

(๔) กรอบการวิจัยด2านอุตสาหกรรม
การวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟjาดัดแปลงและคู!มือการดัดแปลง (ภายใตกลุมเทคโนโลยีเป"า หมาย
Mobility and Logistics) : การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางการไฟฟ"าฝzายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
และ สวทช. เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณดัดแปลง และขั้นตอนในการดัดแปลงในเชิงวิศวกรรม พรอมถายทอดเทคโนโลยี
ไปสูภาคอุตสาหกรรม เพื่อสรางธุรกิจการดั ดแปลงยานยนตไฟฟ"า ใหเกิ ดขึ้ นในประเทศไทย โดยการพัฒ นาชุ ด
ดัดแปลงยานยนตไฟฟ"า ที่ประกอบดวยชิ้นสวน จํานวน ๗ ชิ้น ไดแก (๑) มอเตอรไฟฟ"า (๒) ระบบควบคุมมอเตอร
ไฟฟ" า (inverter) (๓) ระบบจั ด การแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) สํ า หรั บชุ ด แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน (๔) เครื่องชารจที่ติดตั้งในตัวรถยนต (on-board charger) (๕) วงจรแปลงผันไฟฟ"ากระแสตรงเป`น
ไฟฟ" า กระแสตรง (DC-DC converter) (๖) Engine Emulated ECU (EEU) และ (๗) ระบบปรั บ อากาศ
โดยอุปกรณทั้ง ๗ ชิ้น ถูกทดสอบการดัดแปลงและใชงานบนรถเครื่องยนตเดิม และพัฒนาชุดอุปกรณใหสามารถ
ทํางานรวมกันเอง และนําไปดัดแปลงเครื่องยนตชนิดใดก็ได โดยมีตนทุนชุดอุปกรณทั้ง ๗ ชิ้น พรอมการดัดแปลง
อยู ที่ ราคาไมเกิ น ๒ แสนบาท (ราคาชุ ดอุ ปกรณดั ด แปลง พรอมทั้ ง การดั ดแปลง โดยไมรวมราคาแบตเตอรี่ )
ปjจจุบันสามารถพัฒนาชิ้นสวนทั้ง ๗ ชิ้นสําหรับการดัดแปลง และไดดําเนินการดัดแปลงรถยนตนิสสัน อัลเมรา
(Nissan Amela) ที่สามารถบรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด ๔๒ กิโลวัตตชั่วโมง เรงความเร็วสูงสุ ดที่ ๑๓๕
กิโลเมตรตอชั่วโมง และคาดวาจะสามารถวิ่งไดระยะทางมากกวา ๒๓๖ กิโลเมตรตอการประจุไฟฟ"า ๑ ครั้ง
ทั้งนี้มีแผนการดําเนินการนําชุดอุปกรณดังกลาวไปดัดแปลงรถยนตเพิ่มอีก ๓ คัน รวมทั้งพัฒนาตนแบบ
ชิ้นสวนมอเตอร ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟ"า เครื่องชารจที่ติดตั้งในตัวรถยนต และวงจรแปลงผันไฟฟ"ากระแสตรง
เป`นไฟฟ"ากระแสตรงขึ้นเอง เพื่อเป`นแนวทางใหกับผูประกอบการชิ้นสวนในประเทศไทยนําไปตอยอดผลิต เป` น
ผลิตภัณฑของตนเองในอนาคต นอกจากนี้จะนํารถยนตดัดแปลงไปทดสอบการใชงาน และมีแนวทางถายทอด
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เทคโนโลยีชุดดัดแปลงพรอมทั้งเทคนิคการดัดแปลง ใหกับผูประกอบการไทยที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ
ดัดแปลงยานยนตไฟฟ"า และมีศักยภาพบางสวน จํานวน ๓ รายตอไป

เครื่ องต!อต2านอากาศยานไร2 คนขั บ (Drone Defender) (ภายใตกลุ มเทคโนโลยี เป" า หมาย Dual-use
defense): ปjจจุบันมีการใชอากาศยานไรคนขับในการกอเหตุความไมสงบ เชน การใชโดรนติดระเบิดเพื่อลอบสังหาร
บุคคลสําคัญ รวมถึงการใชอากาศยานไรคนขับในการสอดแนม หรือบุกรุกพื้นที่สําคัญ ดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนา
เพิ่ มศั กยภาพความนาเชื่ อถื อ และความมั่ นคงใหกั บประเทศ ศู นยเทคโนโลยี เพื่ อความมั่ นคงของประเทศและ
การประยุ กตเชิ งพาณิ ชย สวทช. จึงพั ฒนาเครื่ องตอตานอากาศยานไรคนขั บยานความถี่ GPS/๒.๔ กิ กะเฮิ รตซ
ที่มีรัศมีทําการไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร มีกําลังงานสงไมเกิน ๑ วัตต ในยานความถี่ GPS และกําลังสงไมเกิน ๑๐ วัตต
ในยานความถี่ ๒.๔ กิกะเฮิรตซ ที่สามารถใชงานในรูปแบบสถานีฐาน (Base Station) และแบบเคลื่อนที่ (Portable)
เพื่อลดปjญหาการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงการนําผลงานเครื่องตอตานอากาศยานไรคนขับที่วิจัยและพัฒนาขึ้น
ไปสนับสนุนใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่มีความตองการใชงานในเทคโนโลยีนี้ ปjจจุบันผลงานเครื่องตอตานอากาศยาน
ไรคนขับที่พัฒนาขึ้น ไดนําไปใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช จํ านวน ๓ เครื่ อง รวมทั้ ง หนวย ศกบ. อโณทั ย คายอิ งคยุ ทธบริ หาร จั งหวั ดปj ตตานี ไดขอความ
อนุเคราะหนําเครื่องตอตานอากาศยานไรคนขับไปใชในเขตพื้นที่ภาคใต จํานวน ๑ เครื่อง
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ระบบไฮโดรเทอรมอลชนิดให2ความร2อนและความดันสูงมากพร2อมระบบติดตามระยะไกล : เนคเทค
สวทช. รวมกั บบริ ษัทแมกซลู เมน จํ ากั ด วิ จัยและพัฒ นาระเป` นระบบไฮโดรเทอรมอลชนิ ด ใหความรอนและ
ความดันสู งมากพรอมระบบติ ดตามระยะไกล เพื่อรองรับการผลิ ตเชิ งพาณิ ชย เป`นระบบสํ า หรั บกระบวนการ
ปลูกผลึ กเดี่ ยวขนาดใหญของซิงคออกไซด (ZnO) ซึ่งเป`นวั สดุ สารกึ่ง ตั วนํ า เชิง แสงที่ เป` นอนาคตของการสราง
อุปกรณแอลอีดีแสงขาว โดยกอนผลึกเดี่ยวที่ไดจากระบบชนิดนี้มีคุณภาพความเป`นผลึกสมบูรณบริสุทธิ์ และมี
ขนาดใหญที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปลูกผลึกแบบอื่น ๆ สามารถผลิตไดในปริมาณมาก โดยใชเครื่องปฏิกรณ
จํานวน ๔ เครื่อง ใหสามารถปลู ก ผลึ กไดพรอมกั น เพื่อรองรับการผลิ ตในปริ มาณมาก และสามารถทํางานได
อยางตอเนื่องเป`นระยะเวลาอยางนอย ๓๐ วัน เพื่อใหผลึกมีขนาดโตเกิน ๒๐ มิลลิเมตร มีโปรแกรมชวยติดตาม
สภาวะการปลู ก ผลึ ก ไดแบบเรี ย ลไทมผานระบบอิ น เทอรเน็ ตแบบออนไลนผานเครื อ ขายคอมพิ ว เตอรหรื อ
สมารตโฟนไดในทุก ๆ สถานที่ ตนทุนคาสาธารณูปโภคต่ํา ไดผลึกคุณภาพสูง และปลอดภัยสูง เนื่องจากสามารถ
ติ ด ตามควบคุ ม ไดจากระยะไกล มี ก ารเก็ บขอมู ลแบบอั ต โนมั ติ ผ านระบบคลาวดที่ มี ก ารใสรหั ส เพื่ อ ป" อ งกั น
การรั่วไหลของขอมูล ปjจจุบันอยูระหวางรางจดสิทธิบัตรการออกแบบ ๑ เรื่อง และบริษัท แมกซลูเมน จํากัด ไดรับ
อนุมัติการสงเสริม การลงทุ นขยายกิ จการผลิ ตจากสํา นั กงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุ น (The Board of
Investment of Thailand: BOI) มูลคา ๑๔,๙๐๐ ลานบาท

การพั ฒนาระบบตรวจรั บและจั ดเก็ บข2 อ มู ล แบบไร2 ส าย : สวทช. รวมกั บบริ ษั ทเอ.พี . เค เฟอรนิ ชิ่ ง
พาราวูด จํากัด พัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บขอมูลแบบไรสาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑหลัก คือ การรับ
ผลิตไมยางพาราแปรรูปแหงเพื่อการจําหนายใหกับโรงงานอื่นเพื่อนําไปใชในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยจํา หนาย
ทั้งภายในและสงออกตางประเทศ อีกทั้งมีของเสียจากกระบวนการผลิตคอนขางมาก บริษัทฯ จึงตองการระบบ
ที่สามารถวัดประสิทธิภาพของการเลื่อยไมเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิต และตองการกระบวนการ
วัดคาผลผลิต (yield) อยางแมนยํา สวทช. จึงพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยีระบบฝjง ตั ว
(Embedded System) และเครื อ ขายเซ็ น เซอรไรสาย (Wireless Sensor Network) สํ า หรั บ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของโรงงาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยนํา
เทคโนโลยีมาเป`นตัวตรวจวั ดเครือขายไรสายเพื่อใชในการสงขอมูลปริมาณทอนไม ปริมาตรของไมที่เลื่อยแลว
รวมทั้งสรางระบบการวัด การจัดการในกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบดังกลาวยังสามารถ
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เชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงกระบวนการขนสงไม และการจัดเก็บไมกอนเขาสูกระบวนการเลื่อย รวมทั้งการขนสงใน
โรงงานโดยรถโฟลคลิ ฟท จึงสามารถลดการใชพลังงานและแรงงานคนไดอีกทางหนึ่ง ทําใหโรงงานสามารถลด
ตนทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน จึงมียอดสั่งผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น คิดเป`นมูลคาผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคม ๓๗.๘๐ ลานบาท

(๕) กรอบการวิจัยด2านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ําในอ!าวไทย ร!วมกับ
นวัตกรรมไม2โกงกางเทียม เพื่อปjองกันการกั ดเซาะชายฝJ•ง ฟ•‘นฟูป…าชายเลน : สวทช. สนับสนุนงานวิจัย เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ําในอาวไทยรวมกับการใช
นวัตกรรมไมโกงกางเทียมเพื่อป"องกันการกัดเซาะชายฝj¢ง ซึ่งเป`นการติดตั้งแนวชะลอคลื่นแบบเลียนแบบธรรมชาติ
ในพื้นที่ อําเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการติดตั้งแนวชะลอคลื่นเป`นเวลา ๙ เดือน พบการตกตะกอน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน (มากกวา ๒๐ เซนติเมตร) ดินตะกอนเป`นโคลนปนทรายและทับถมตัวแนน หนาแนวชะลอ
คลื่นฯ พบปริมาณสารอินทรียรวมสูงกวาบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น จึงสรุปไดวาการติดตั้งแนวชะลอคลื่นดังกลาว
สามารถลดความแรงของคลื่นไดดี ทําใหมีการตะกอนตกสะสมเพิ่มมากขึ้น โดยคุณสมบัติของดินตะกอนสามารถ
พัฒนาสูการปลูกปzาชายเลนไดตอไปในอนาคต โดยผลงานดังกลาวสรางมูลคาของผลกระทบจากการนําผลงาน
ไปใชประโยชน ๑๒.๙๐ ลานบาท
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๓.๓.๓ โครงสร2างพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห!งชาติ (National S&T Infrastructure)
การดํ า เนิ นงาน National S&T Infrastructure มี เป" า หมายเพื่ อ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ดการโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญของประเทศ ไดแก ธนาคารชีวภาพแหงชาติ ศูนยโอมิกสแหงชาติ
ศู นยทรั พยากรคอมพิ ว เตอรเพื่ อการคํ า นวณขั้ นสู ง ศู นยระบบไซเบอร-กายภาพ และสถาบั น เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
รวมกั น ลดความซ้ํ า ซอนของการลงทุ น และสามารถสงมอบ เพื่ อบริ หารจั ดการตอ นอกจากนี้ ยัง สรางกลไก
ขับเคลื่อน ผลักดัน ติดตามการดําเนิ นงานใหสามารถเชื่ อมโยงสูการวิ จัย เพื่อตอบโจทยประเทศ ไตรมาสที่ ๒
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีตัวอยางการดําเนินงาน ไดแก
(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห!งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีเป"าหมายเพื่อ
เป`นโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ในการจัดเก็บ อนุรักษ เพื่อการนําไปใชประโยชนของทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
ขอมูลที่เกี่ยวของแกประชาคมวิจัยและสรางพันธมิตร เพื่อรวมกันพัฒนาขีดความสามารถดานการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน มีผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
 จัดเก็บรักษาพืชสมุนไพรในรูปแบบเซลลเนื้อเยื่อพืชในระบบปลอดเชื้อ (tissue bank) รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๑๓๕ ตัวอยาง (เป"าหมาย ๑๕๐ ตัวอยาง)
 จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร ๖๘๘ ตัวอยาง (เป"าหมาย ๖๐๐ ตัวอยาง)
 จัดเก็บขอมูลจีโนมพันธุขาวไทย ที่ไดรับจากศูนยวิทยาศาสตรขาวและหนวยปฏิบัติการคนหาและ
ใชประโยชนยีนขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เรียบรอยแลว รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๓๐๕ จีโนม (เป"าหมาย ๓๐๕ จีโนม)
 จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของจุลินทรีย ๒๕๐ สายพันธุ (เป"าหมาย ๗๐๐ สายพันธุ)
 จัดเก็บรักษาจุลินทรียในกลุมราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุมไซลาเรีย และเห็ด ที่ไดรับการ verified
ความแทจริงของชนิดของจุลินทรียในคลังจุลินทรีย จํานวน ๕๑๐ ตัวอยาง (เป"าหมาย ๑,๕๙๐
ตัวอยาง)
 จั ด เก็ บ รั ก ษาตั ว อยางแหงเห็ ด ราในพิ พิ ธ ภั ณ ฑพื ช (herbarium) จํ า นวน ๑,๐๐๐ ตั ว อยาง
(เป"าหมาย ๑,๕๐๐ ตัวอยาง)
 จั ดเก็ บขอมู ลลํ า ดับเบสทั้ ง จี โ นม เอ็ กซโซม และสนิ ปสจี โนไทป¥ข องประชากรไทย รวมทั้ ง สิ้ น
จํานวน ๑,๙๐๒ ราย (เป"าหมาย ๑,๙๐๒ ราย)
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(๒) ศู นยโอมิ ก สแห! ง ชาติ (National Omics Center: NOC) มี เป" า หมายเพื่ อ เป` น ศู น ยสํ า หรั บ การ
ศึกษาวิจัย พัฒนา และใหบริการเทคโนโลยี โอมิกส ที่ไดมาตรฐานระดับสากล โดยเนนการใชเทคโนโลยีโอมิ กส
ประยุกต เพื่อตอบโจทยทางดานการเกษตร อาทิ การปรับปรุงพันธุพืช ดานสิ่งแวดลอม เพื่อการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชและสัตวที่มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และดานอุตสาหกรรม อาทิ การสรางมาตรฐาน Metabolites/Peptides ในพืชและอาหาร โดยมี
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
 จัดทําฐานขอมูล DNA fingerprint ของเสือโครงเลี้ยงในประเทศไทย ที่ใชตรวจสอบ Identify
เสือโครงอนุรัก ษ ป"องกันการลั กลอบสัตวปz ารวมกั บกรมอุ ทยานแหงชาติ สัตวปz า และพั นธุ พื ช
ปjจจุบันได genotype DNA fingerprint ของเสือโครงเลี้ยงในประเทศไทย จํานวน ๒,๓๖๒ ตัว
และอยูระหวางจัดทํา web database รวมกับ NBT
 จัดทําฐานขอมูล DNA barcode ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย ปjจจุบันได DNA barcode ของ
สาหราย จํานวน ๕๐ ตัวอยาง
 จั ดทํ าฐานขอมู ล peptide barcode จํา เพาะตอจุ ลิน ทรี ยกอโรคทางเดิ นหายใจในไกจํ า นวน
๑๐๐ ตัวอยาง
 พั ฒ นาวิ ธี ก าร SNP Genotyping แบบ High Throughput ดวยเทคนิ ค Mass Array สํ า หรั บ
คัดเลือกยีนควบคุมคุณภาพแป"ง เพื่อใชในการคัดเลือกพันธุในขาวโพด
 พั ฒ นาวิ ธี ก ารวิ เ คราะหการแสดงออกของยี น ดวย RNA seq เพื่ อ ใชในงานวิ จั ย ตาง ๆ เชน
การศึกษากลไกการตอบสนองตออุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกในปะการัง และกลไกการตอบสนองตอ
สภาวะแลงในออย
 พั ฒ นาวิ ธี ก ารวิ เ คราะห peptide barcode และได peptide barcode ที่ จํา เพาะใชสํ า หรั บ
ตรวจสอบจุลินทรียกอโรคทางเดินหายใจในไก

(๓) ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพื่อการคํานวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)
มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคํานวณประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับรับโจทยปjญหาขนาดใหญของประเทศ โดย
เนนงานดาน Computational Science, DATA Analytic และ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้ ง การบู ร ณา
การทรัพยากรเพื่อชวยแกโจทยปjญหาของประเทศที่ซับซอน หลากมิติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศคูแขงทางเศรษฐกิจ มีความคืบหนาการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
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 ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการคํานวณขั้นสูง ปjจจุบัน
จัดทําขอกําหนดและเงื่อนไข (TOR) ของการปรับปรุงพื้นที่เรียบรอยแลว ซึ่งคาดวาจะทําสัญญา
จางดําเนินการไดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 เปr ดทดลองใชงาน (soft launch) ใหกั บ นั ก วิ จั ยและผู สนใจ ใชงานทรั พ ยากรคํ า นวณระบบ
Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) ตั้งแตวัน ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดย
คาดวาจะเปrดใหบริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 ปjจจุบันใหบริการ (serviced core-hours) ทรัพยากรการคํานวณ จํานวน ๕.๕๗ million corehours (TARA ๓.๒๓ million core-hours แ ละ e-Science ๒.๓๔ million core-hours)
คิดเป`นรอยละ ๕๖ ของแผนป, ๒๕๖๒ (๑๐ million core-hours)

(๔) ศูนยระบบไซเบอร-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) มุงใหบริการ ปรึกษา
และผลักดันใหเกิดระบบนิเวศของการใชงานอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ตลอดจนสรรคสราง
งานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาตาง ๆ เพื่อสงเสริมประเทศไทยใหเขาสูยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ มีผลการดําเนินงาน ณ
สิ้นไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
 ใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานและกระบวนการการนําขอมูลจากโลกกายภาพไป
ประมวลผลหรือวิเคราะหในโลกไซเบอร (ดิจิทัล) โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษา รับคําปรึกษาดาน CPS/IoT จํานวน ๕ หนวยงาน ไดแก บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) บริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ จํากัด บริษัทกองเกียรติ เท็กซไทล จํากัด บริษัทวุฒิ
ศักดิ์ เอสเธติค แคร จํากัด และบริษัทอุตสาหกรรมอะไหล (1999) จํากัด โดยไดสรางเครือขาย
จับคูนักพัฒนาอุปกรณ IoT กับโรงงาน (บริษัทที่ ๑-๔) เพื่อนําแพลตฟอรม NETPIE ไปใชงาน
 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑและจัดเตรียมพื้นที่หองปฏิบัติการสําหรับการใหบริการหอง
ทดสอบ (testbed) ที่ อ าคาร NECTEC Pilot Plant เพื่ อ ใหบริ ก าร Testbed Facility ในการ
ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ CPS และ IoT ในดานตาง ๆ

นอกจากนี้ ศู นยระบบไซเบอร-กายภาพ พั ฒนาแพลตฟอรมสื่ อ สารเพื่ อ เชื่อ มต! อ ทุ กสรรพสิ่ ง หรื อ
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) เพื่ อเป` น Cloud Platform ที่ใหบริ ก ารในรู ป แบบ
Platform-as-a-Service สําหรับอํานวยความสะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณของตัวเองเชื่อมตอ
แลกเปลี่ยนขอมูล และมีปฏิสัมพันธกันไดในแบบ Internet of Things โดย NETPIE จะชวยดูแลการเชื่อมตอของ
อุปกรณตาง ๆ ชวยดูแลเรื่องความปลอดภัย (security) ความพรอมใช (availability) และการขยายตัวของระบบ
(scalability) นักพัฒนาจึงไมตองกังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบ และการสื่อสารที่อยูเบื้องหลัง ทั้งนี้ ผลงาน
๕๑ | ส ว ท ช .

NETPIE ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวั นนั ก ประดิ ษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
(๕) สถาบั น เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Technology and Informatics
Institute for Sustainability: TIIS) มีเป"าหมายเพื่อพัฒนาองคความรู เทคนิคเพื่อใหบริการการประเมินวัฏจักร
ชีวิตดวยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน และสรางขีดความสามารถประเทศ
ตาม Thailand’s Green Growth Strategy เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานการคาโลก ทั้งนี้ หนวยงานมีผลการ
ดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดแก
 การเพิ่ มประสิท ธิ ภาพการบริ ก ารฐานขอมู ล และพั ฒนาคุ ณภาพฐานขอมู ลเพื่ อ เขาสู ระดั บ สากล
ปjจจุบันอยูระหวางเตรียมโครงสรางพื้นฐานและแผนการพัฒนา เพื่อยกระดับการทํางานอยางเป`น
ระบบ โดยเริ่มวิเคราะหความตองการของตลาดในปjจจุบันและรองรับการใชงานในอนาคต จากการ
สํารวจพบวามีขอมูลประมาณรอยละ ๔๐ ของความตองการใชงาน
 สงเสริมใหองคกรภาครั ฐและเอกชนมุงสูการพั ฒนาที่ ยั่ง ยื นผานโครงการรั บจางวิจัย/รวมวิจั ย /ให
คํ าปรึก ษา โดยใชเครื่ อ งมื อ ดานสิ่ ง แวดลอมที่ เหมาะสม โดยปj จ จุ บั น อยู ระหวางดํ า เนิ นการผาน
โครงการรับจางวิจัยใหกับ ๓ หนวยงาน ประกอบดวย บริษัทขนสง จํากัด การไฟฟ"าสวนภูมิภาค และ
การไฟฟ"านครหลวง โดยใชเทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป` นเครื่องมื อดาน
สิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยปjจจุบันไดดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันใน
สวนของการกรอกขอมูลทั้ งในมิ ติสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐศาสตรแลวเสร็ จ และอยูระหวาง
ดําเนินการในสวนของการประเมิน Cradle to Gate และประเมินผลกระทบในแตละมิติที่กําหนด

นอกจากนี้ สถาบั น ฯ ยั ง ประยุ ก ตใชฐานขอมู ล วั ฏ จั ก รชี วิ ต (Life Cycle Inventory: LCI) โดยใช2
ฐานข2อมูลวัฏจักรชี วิตของวั สดุ พื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory
Database) ไปใช2ประโยชนเพื่อการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในประเด็นการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion Cost) ที่เชื่อมโยงกับ
มูลคาของผลผลิตในแตละรายสาขาอุตสาหกรรม ปjจจุบัน ฐานขอมูล LCI นําไปใชประโยชนเพื่อการคํานวณตนทุน
สิ่งแวดลอมดานการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จํานวน ๘ กลุมอุตสาหกรรม
ไดแก อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต อุ ต สาหกรรมการทํ า เหมื อ งหิ น ปู น อุ ต สาหกรรมโรงกลั่ น น้ํ า มั น ปr โ ตรเลี ย ม
อุตสาหกรรมปrโตรเคมีขั้นตน อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมยางแผนและยางแทง อุตสาหกรรมเหล็ กและ
เหล็กกลา (เหล็กขั้นกลาง) และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซึ่งในการอางอิงนั้นจะใชขอมูลจากฐานขอมูลวัฏจักร
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ชีวิต จํานวน ๖ ฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูลน้ํามันดีเซล (diesel oil) น้ํามันเบนซิน (gasoline) น้ํามันเตา fFuel
oil) ก” าซปr โตรเลี ย มเหลว (LPG) ก” า ซธรรมชาติ (natural gas) และไฟฟ" า (electricity) ซึ่ ง เป` นฐานขอมู ลของ
ประเทศไทยที่ทําการเก็บขอมูลจริงจากกลุมอุตสาหกรรม ผานกระบวนการทวนสอบและรับรองฐานขอมูลจากผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูเชี่ยวชาญทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหคาผลิตภัณฑมวลรวมสี
เขียวสามารถใชเป`นตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศได
๓.๓.๔ โครงสร2างพื้นฐานด2านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)
การดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วของกั บ NQI ของประเทศ ประกอบดวย การมาตรวิ ท ยา (Metrology)
การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะหทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคุ ณภาพเพื่ อรองรั บอุ ตสาหกรรมดานตาง ๆ เชน การทดสอบยานยนตไฟฟ" า การตรวจ
วิ เคราะหและทดสอบความปลอดภั ยของอาหาร การวิเคราะหประสิ ทธิ ภ าพและทดสอบความปลอดภั ยของ
ผลิตภัณฑนาโน และการทดสอบอุปกรณทางการแพทย เพื่อใหผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ผานการทดสอบ และมีการ
รับรองคุณภาพ สามารถสงออกสูตลาดตางประเทศได
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบ ๒๓,๙๐๙
รายการ ผานหนวยบริการวิ เคราะหและทดสอบของ สวทช. ไดแก ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. ศูนย
ทดสอบผลิตภัณฑไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม และ
ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดยใหบริการที่เป` นประโยชนตอการทํางานวิ จัยและสนั บสนุ น
ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอยางบริการวิเคราะหทดสอบ เชน
(๑) การบริการวิเคราะหทดสอบด2านไฟฟjาและอิเล็กทรอนิกส
ศู น ยทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑไฟฟj า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (PTEC) ดํ า เนิ น การสํ า รวจสภาพแวดลอมคลื่ น
แมเหล็ ก ไฟฟ"า ของรถไฟฟ" า สายสี เขี ย ว (หมอชิ ต – สะพานใหม – คู คต) ตามมาตฐาน EN 50121-2 : 2006
Railway applications – Electromagnetic compatibility Part 2, ICNIRP : 1998 Guidelines for Limiting
Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields ใหแกบริ ษั ทร ะบบข น สง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BTS โดยดําเนินการสํารวจกอนที่รถไฟฟ"าจะเปrดใชบริการอยางเป`นทางการ
ทั้งนี้ศูนยฯ จะมีโครงการตอเนื่องในการทดสอบรถไฟฟ"า BTS สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) และรถไฟฟ"า BTS
สายสีเหลือง (ลาดพราว – สําโรง) ในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
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นอกจากนี้ PTEC ไดดําเนินการขยายขอบขายการทดสอบประสิทธิภาพการประจุและการคายประจุไฟฟ"า
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น สําหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมแบบแพ็ค สําหรับยานยนต
ไฟฟ" า Plug-in Hybrid (PHEV) แลว เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๖๒ เพื่ อ รองรั บ การผลิ ต และประกอบของ
ภาคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศและ ตามการประกาศบังคับใชมาตรฐานของหนวยงานรับรองสากล UN
ECE R100

(๒) การบริการวิเคราะหทดสอบด2านวัสดุ
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใช2ในบ2านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ใหบริการทดสอบหาคาความ
หนาแนนสัมพัทธและการดูดซึมน้ําของหินเทียมตามมาตรฐาน EN 14617-1:2013 และการทดสอบความแข็งแบบ
Scratch ของหินเทียม ตามมาตรฐาน EN 15771-1:2010 โดยเริ่มเปrดใหบริการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ใหแกลูกคากลุมที่ผลิตวัสดุหินสังเคราะห หินเทียม หรือนําเขาหินเทียม สามารถสงทดสอบวัสดุตามมาตรฐานที่ตรง
เฉพาะ โดยไมตองนํามาตรฐานกระเบื้องมาประยุกตใช
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(๓) การให2บริการวิเคราะหทดสอบตัวอย!างผลิตภัณฑด2วยเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง
ศู นยบริ ก ารวิ เ คราะหทดสอบ (NCTC) โดยกลุ มหองปฏิ บั ติก ารลั กษณะเฉพาะทางกายภาพ (PCL)
ใหบริการวิเคราะหทดสอบคุ ณสมบั ติเคมีของพื้ นผิว เครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) โดย
เครื่องมือดังกลาว สามารถวัดคุณสมบัติของสารในระดับพื้นผิว (surface sensitive) ที่ระดับ ๓-๑๐ นาโนเมตร
และระบุ ชนิ ดของธาตุ (ตั้งแตธาตุ Li ถึง U) ที่เป` นองคประกอบบนพื้ นผิ วของตั วอยาง นอกจากนี้ ยังสามารถ
วิเคราะหสถานะทางเคมี (chemical state) เชน สถานะทางออกซิเดชัน (oxidation state) หรือพันธะทางเคมี
ระหวางอะตอมของธาตุที่เป`นองคประกอบได โดยสามารถวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑในรูปแบบ ผง ของแข็ง ฟrลม
บาง และเสนใย สามารถชวยพิสูจนตรวจสอบหรือยืนยันผลการวิเคราะหที่ไดจากเครื่อง XPS ในการระบุธาตุที่เป`น
องคประกอบในตัวอยาง สถานะทางเคมี รวมไปถึงการกระจายตัวของธาตุ โดยตอบสนองตอกลุมอุตสาหกรรมหลัก
ไดแก กลุ มอุ ตสาหกรรมอุ ปกรณชิ้ น สวนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ชิ้ นสวนเซมิ ค อนดั ค เตอร กลุ มอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก
กลุมอุตสาหกรรมเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาเคมี อุตสาหกรรมปrโตรเลียมและปrโตรพอลิเมอร กลุมอุตสาหกรรมโลหะและ
กลุมอุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต เป`นตน รวมถึงงานวิ จัย สามารถนํ า ผลที่ ไดจากการวิเคราะหไปดํ าเนิ นการตอใน
กระบวนการผลิ ตตาง ๆ หรื อ ขั้ นตอนการทดลองตอได ซึ่ ง จะชวยลดปj จ จั ย เสี่ ยงที่ ก อใหเกิ ดความเสี ย หายใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

(๔) การให2บริการวิเคราะหทดสอบด2านอื่น ๆ
ศู นยบริ การปรึ กษาการออกแบบและวิ ศวกรรม (DECC) ใหบริ ก ารสรางผลิ ตตนแบบเพื่ อสนั บ สนุ น
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีผลดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
 ตนแบบเชิ ง พาณิ ช ย Smart Greenhouse ที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทยประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ๑
ตนแบบ ปjจจุบันอยูระหวางดําเนินการทดสอบ เพื่อจัดสรางโรงเรือนวิจัย จํานวน ๖ โรงเรือน
ติดตั้งที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 ตนแบบเชิงพาณิชยระบบบริหารจัดการพลังงาน ๑ ตนแบบ โดยดําเนินการรวมกับการไฟฟ"าฝzาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ"าสวนภูมิภาค (กฟภ.) ปjจจุบันอยูระหวางการลงนาม
สัญญาจางผลิตตนแบบ พรอมดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ รวมกับศูนยทดสอบผลิ ตภั ณฑ
ไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)
 ตนแบบเชิงพาณิชยสําหรับงานดานแปรรูปอาหาร (Street Food) ๑ ตนแบบ ปjจจุบันไดดําเนิน
ออกแบบและจดสิทธิบัตรการออกแบบแลว โดยอยูระหวางการผลิตตนแบบและนําไปทดสอบ
รวมกับผูประกอบการเพื่อทดสอบดานผลิตภัณฑกลุมปr“งยางและอื่น ๆ
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๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI)
กลุมบริหาร RDI ถือเป`นกลุมสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ เพื่อตอบโจทยและแกปjญหาที่สําคัญ
ของประเทศ (National Agenda) อยางตรงจุด โดยดําเนินงานภายใตภารกิจหลัก คือ การบริหารการวิจัยตาม
ยุทธศาสตรประเทศ การพัฒนานวั ตกรรมตามความตองการภาครั ฐ บริหารการวิจัยรวมกั บขนาดใหญ บริ ษั ท
ขามชาติ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ และการสงเสริมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ซึ่งตองดําเนินการควบคูไปกับงานวิจัยดวย ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลุมบริหาร RDI มีตัวอยางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต2องการภาครัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีม ติเห็ นชอบขอเสนอการยกระดั บการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานกลไกการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความตองการใชงานของ
ภาครัฐ ณ ไตรมาสที่ ๒ สวทช. ไดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรม ตาม (ราง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ดังนี้
 จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ซึ่งผาน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยปjจจุบันไดประกาศในราชกิจจาณุเบกษา เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดทําประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกั บ
“การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของรัฐ” จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก (๑) เรื่อง “กําหนดหนวยงาน
อื่นของรัฐที่อยูในกํากับของฝzายบริหาร” (๒) เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหนวยงานที่รับทําโครงการ” และ
(๓) เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมพิจารณาการคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ” เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยฯ และประกาศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบตอไป โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยฯ ไดลงนามในประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับ เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 จั ดทํ า เว็ บ ไซตสํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธที่ พ รอมเผยแพร และอยู ระหวางจั ด ทํ า ระบบขึ้ น ทะเบี ย น
หนวยงานออนไลนบนเว็บไซต โดยคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 สื่อสารและนําเสนอขอมูลโครงการนวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐใหแกหนวยงานภาครั ฐ
จํานวน ๒ หนวยงาน ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
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๓.๔.๒ การวิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ! บริษัทข2ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ
สวทช. ไดศึกษาขอมูลของบริษัทขนาดใหญ บริษัทขามชาติ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมกลยุทธในการ
หารือ เพื่อใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยรวมกัน ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ไดหารือและพัฒนาโจทยวิจัยรวมกั บ
หนวยงานและบริษัทตาง ๆ ดังนี้
 หารื อแนวทางการวิ จัย ที่ เ กี่ ยวของกั บการเพาะเลี้ ยงปลากะพงขาว โดยการใชวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับสมาคมผูเลี้ยงปลาทะเลไทย เพื่อพัฒนาโจทยความรวมมือระหวางสมาคมผูเลี้ยง
ปลาทะเลไทย – สวทช. ตอไป
 หารือแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ"าจากรถโดยสารประจําทางใชแลวขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมกับบริษัทรถไฟฟ"า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทจะ
รวมมือกับ สวทช. เพื่อดําเนินโครงการใหแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๓
 หารือแนวทางการพัฒนาตนแบบสถานีประจุไฟฟ"าสําหรับยานยนตไฟฟ"าขนาดใหญ ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกั บการใชงานในประเทศไทย และแนวทางการพั ฒนามาตรฐานสถานี ประจุ ไฟฟ" า
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยรวมกับบริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

๓.๔.๓ การสร2างเครือข!ายพันธมิตรความร!วมมือ
สวทช. สรางเครื อ ขายความรวมมื อ เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาดานสุ ข ภาพและการแพทยกั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีเป"าหมายในการถายทอดเทคโนโลยีเครื่อง MiniiScan และกลอง InspecDx
ใหผูผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ ปjจจุบันอยูระหวางดําเนินการพัฒนาเครื่อง MiniiScan ที่ผานการทดสอบ
ทางคลิ นิ ก และผลการศึ กษารู ป แบบธุรกิ จ เครื่ อง MiniiScan โดยมีกํา หนดแลวเสร็จ ภายในป, ๒๕๖๒ และอยู
ระหวางดําเนินการพัฒนากลอง InspecDx ที่ผานการทดสอบระดับ clinical trial ภายในป, ๒๕๖๒ ปjจจุบันอยู
ระหวางปรับปรุงกลอง InspecDx ใหไดภาพคมชัดเทากลอง colposcope ซึ่งเป`นกลองมาตรฐาน และไมเกิดแสง
สะทอนจากเมือกบริเวณปากมดลูก ซึ่งเป`นปj ญหาที่ พบจากการทดสอบในผูปzวยจริง เพื่อนํากลองที่ ปรับปรุ งไป
ทดสอบทางคลินิกตอไป
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๓.๔.๔ การสร2างเครือข!ายความร!วมมือระหว!างประเทศ
สวทช. มุงเนนการสรางเครือขายและความรวมมือในกลุมประเทศเป"าหมาย ๕ ประเทศ และ ๑ กลุม
ประเทศ ประกอบดวย จีน ไตหวัน ญี่ปุzน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงดํ า เนิ น
กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายทั้งกลุมพันธมิตรเดิมและกลุมพันธมิตรใหม อาทิ การจัดงานสัมมนาวิชาการ การเป`น
เจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก และการสรางแพลตฟอรมเครือขายตางประเทศ เป`นตน
ในไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ไดสงเสริม ใหเกิ ดการแลกเปลี่ ยนบุคลากรภายใน
สวทช. ไปยังเครือขายตางประเทศ จํานวน ๔๘ คน และไดจัดตั้ง หองปฎิ บัติการรวมกับเครือขายตางประเทศ
จํานวน ๑ แหง รวมทั้งเกิดความรวมมือระหวางประเทศที่เป`นรูปธรรม ไดแก บันทึกความเขาใจ บันทึกขอตกลงใน
การทําวิจัย และโครงการรวมทุนวิจัยตางประเทศ รวมจํานวน ๑๐ รายการ โดยมีตัวอยางกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การสร2างความร!วมมือระหว!างประเทศที่เปgนรู ปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช.
สรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ในอนาคต ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ อาทิ
การเสริมสร2างความร!วมมือด2านวิทยาศาสตรขั้วโลกระหว!าง สวทช. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจี น โดยสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เสด็จเป`นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่องการวิจัยวิทยาศาสตรขั้วโลก ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา ๕ ป,
ระหวางวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยความรวมมือดังกลาวเป`นการเสริม สราง
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรขั้วโลก รวมถึงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
สภาพอวกาศ ซึ่งการดําเนินโครงการตาง ๆ จะตองคํานึงถึงสนธิสัญญาแอนตารกติก โดยกิจกรรมตามความรวมมือ
ประกอบดวย การแลกเปลี่ ยนขอมู ลเพื่ อสนั บสนุ นงานวิ จัย การศึกษาวิจัยขั้วโลก การสงเสริมการแลกเปลี่ ย น
บุคลากร การสนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรของประเทศไทยเขารวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีน และ
การรักษาสิ่งแวดลอมในบริเวณแอนตารกติก โดยมี สวทช. เป`นผูดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันวิจัยของไทย เพื่อคัดเลือกนักวิทยาศาสตรรวมเดินทางไปกับคณะสํารวจขั้วโลกใตของสาธารณรัฐประชาชน
จี น และทรงเปr ดป"า ยหองปฏิ บั ติก ารรวมวิ จั ยแอนตารกติ ก ไทย-จี น สิ ริ นธร ที่ สํา นั ก งานบริ หารอารกติ ก และ
แอนตารกติกแหงสาธารณรัฐประชาจีนดวย
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(๒) สวทช. ร!วมกับสถานทู ตอังกฤษ และ Biotechnology and Biological Sciences Research
Council (BBSRC) จัดประชุมความร!ว มมือ วิจัยและพั ฒนาข2 าวภายใต2 กองทุ นนิ วตั น ระหวางวันที่ ๑๖–๑๘
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพมหานคร ซึ่งความรวมมือการวิจัย
ขาวระหวางประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรเป`นการรวมกันศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูโดยกลุมนักวิทยาศาสตร
ระดับโลกในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง ดานจี โนม ดานฟ,โนมิกซ และดานชีวสารสนเทศศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่ อ
ทําการศึกษาใหไดองคความรูพื้นฐานที่ เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําหรือทนแลงของขาว และ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลมาใชในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุขาวใหทนแลงในระยะตอไป นอกจากนั้นเป`นการ
เปrดโอกาสใหหนวยงานใหทุนวิจัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการรวมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ
และการติ ดตามประเมิ นผลโครงการ โดยมีนัก วิ จัย ที่ ไดรั บทุ นและหนวยงานใหทุ นวิ จัย จาก ๕ ประเทศ ไดแก
สหราชอาณาจักร จีน ฟrลิปปrนส เวียดนาม และไทย กวา ๑๐๐ คน เขารวมงาน

(๓) สวทช. นําทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร!วมหารือความร!วมมืองานวิจัยด2านเทคโนโลยีโพลิ เมอร
และยางขั้นสูง ร!วมกับบริษัทบริดจสโตน จํากัด ประเทศญี่ปุ…น เพื่อตอยอดงานวิจัยรวมกันในอนาคต สวทช. และ
ภาคเอกชนไทย อาทิ บริษัทเอสซีจี เคมิคอล จํากัด บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทเฮยเดลเทคโนโลยี ไทย
แลนด จํ า กั ด และบริ ษัทไพรมนาโน จํ า กั ด เดิ นทางเขารวมหารื อกรอบความรวมมื อดานการวิ จัยและพั ฒ นา
เทคโนโลยีพอลิเมอรและยางขั้นสูง ณ โรงงานบริดสจสโตน ประเทศญี่ปุzน เพื่อสานตอความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนาดานพอลิเมอรและยางขั้นสูงกับทางบริษัทฯ เพื่อนําไปสูความรวมมือในดานการวิจัยและพัฒนารวมกัน
ในการพัฒนาวัสดุใหมที่สามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนพัฒนาวัสดุหรือ สาร
เคลือบระดับนาโน เพื่อวางแผนนํางานดังกลาวไปใชในสถานพยาบาลสําหรับคนชรา นอกจากนั้นยังมุงเนนงานวิจัย
การปรั บโครงสรางคารบอนกั ม มั น ตใหมี ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ สมบั ติ ตรงกั บ ความตองการของอุ ต สาหกรรม
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคายางในประเทศไทยรวมไปถึงการนํากลับมาใชใหมเพื่อรักษาสิ่งเเวดลอมอีกดวย
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(๔) สวทช. ร!วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ…น จัดประชุมความร!วมมือด2านเวชศาสตรนาโน
แบบแม!นยํา สืบเนื่องรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะผูบริหารนาโนเทค สวทช.
ไดเดิ นทางไปเยี่ ย มชมการวิ จั ยและพั ฒ นาของ Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) เพื่อกํ า หนด
แนวทางการสรางความรวมมื อแบบทวิ ภาคี ในดานเวชศาสตรนาโนแบบแมนยํ า (Precision Nanomedicine)
ซึ่งจะเป`นประโยชนอยางมากกับวงการวิจัยดานการแพทยของประเทศไทยในอนาคต โดยการประชุมความรวมมือ
ดานเวชศาสตรนาโนแบบแมนยําในครั้งนี้ เป`นการนําเสนอผลงานวิจัยและความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนา
ของทั้งสองประเทศ ในดานการพัฒนายารวมไปถึงการศึกษากลไกของยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยเป`นการพัฒนา
ระบบนําสงยาแบบมุงเป"า โดยใชอนุภาคนาโนในการกักเก็บ ซึ่งระบบนําสงดังกลาวจะชวยรักษาโรคมะเร็งในเซลล
เป"าหมายอยางแมนยํา ชวยใหการรักษาเป`นไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดผลขางเคียงที่จะเกิดกับผูปzวยได โดย
ศูนยนวัตกรรมเวชศาสตรนาโน (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว รวมเป`นเจาภาพการประชุม มีวัตถุประสงค
เพื่อสานตอความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนานําไปสูการสรางนวัตกรรมเสริมสรางสังคมอุดมปjญญาทางสุขภาพ
(Smart Health Society) เนนการรั ก ษาโรคมะเร็ ง รวมถึ งหารื อ เพื่อ แลกเปลี่ ยนบุ ค ลากรวิ จั ยรวมกั นระหวาง
สถาบัน ซึ่งเป`นการพัฒนาความรวมมืออยางตอเนื่องทางดานสุขภาพและการแพทยของทั้ง ๒ ประเทศ
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๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย
สวทช. สงเสริมใหการดําเนิ นการวิ จัยและพั ฒนาของ สวทช. และหนวยงานที่เกี่ ยวของใหมีมาตรฐาน
ผลงานวิจัยมีความนาเชื่อถือ สวทช. จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และสงเสริมจริยธรรมการ
วิจัย โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
(๑) ด2านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย
 จัดทํา (ราง) โครงรางระบบคุณภาพการวิจัย โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในป, ๒๕๖๒ และปjจจุบัน
ไดจั ด ทํ า แนวทางการบริ ห ารคุ ณภาพการวิ จัย ตามระดั บ การควบคุ ม คุ ณภาพ ประกอบดวย
๒๒ หัวขอ แบงตามระดับการปฏิบัติ (Compliance) ๓ ระดับ
 พั ฒนาแนวทางการบริหารคุ ณภาพการวิ จัย ประกอบดวย การพั ฒนาแนวทางปฏิ บัติ ใ นการ
บริหารจัดการขอมูลพันธุกรรมของมนุษย โดยดําเนินการแลวเสร็จและเริ่มใชกับโครงการภายใน
สวทช. แลว และอยูระหวางดําเนินการเพื่อจัดทําแนวทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จัดตั้ง
และดํ า เนิ นกิ จกรรมศู นยพั ฒนาผูนิ พ นธ เพื่ อใหคํ า ปรึ ก ษาและตรวจแกไขการเขี ยนบทความ
วิชาการการเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนตางประเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนบทความตางประเทศ การเตรียมพรอมสําหรับการนํา เสนอ
ผลงานวิชาการ ตลอดจนการสัมภาษณขอรับทุนตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการติดตาม
และประเมินโครงการ และแนวทางดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับซอน

(๒) ด2านการส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 พัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพื่อควบคุมผลกระทบที่ เกิดจากการดําเนิ นงานวิ จัยที่ไมถูกตองตาม
หลักจริยธรรมการวิจัย ไมใหมีการขยายไปในวงกวาง โดยดําเนินการป"องปรามและตรวจสอบ
หามาตรการดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งตองมีวิธีดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedures: SOP) ที่ชัดเจน มีกระบวนการในการจั ดการ ตรวจสอบ
มีการสืบสวน สอบสวน (หากตองมี) และรายงานผลอยางเหมาะสม ในกรณีเกิดการประพฤติมิ
ชอบทางการวิ จั ยขึ้ น โดยกระบวนดั ง กลาว ครอบคลุ ม ทั้ ง กั บ งานวิ จั ย ที่ เ กิ ด ภายใน สวทช.
หนวยงานเครื อขาย อุทยานวิ ทยาศาสตร และเขตนวั ตกรรมระเบี ยงเศรษกิ จภาคตะวั น ออก
(EECi) โดยดําเนินการ ดังนี้

๖๒ | ส ว ท ช .

o พั ฒ นามาตรฐานงานวิ จั ย ในมนุ ษ ย โดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา สงเสริ ม และ
สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ สวทช. (Institutional Review Board: IRB)
และอยู ระหวางจั ด ทํ า วิ ธี ดํ า เนิ น งานตามมาตรฐาน สํ า หรั บ การพิ จ ารณารั บ รอง
โครงการวิจัย
o พัฒนามาตรฐานงานวิจัยในสัตว โดยจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอ
สั ตว เพื่ อ งานดานวิ ท ยาศาสตรของ สวทช. (Institutional Animal Care and Use
Committee: IACUC) รวมทั้งจัดทําคูมือการทํางานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อขอ
การรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
o อยู ระหวางจั ดทํ า รางประมวลจริ ยธรรม และเสนอคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัย
สวทช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
 การสรางความตระหนั ก เรื่ องการปฏิ บัติ ตามพระราชบั ญญั ติ (พรบ.) หรื อกฏหมาย รวมถึ ง
จรรยาบรรณการวิ จั ย (Responsible Conduct of Research: RCR) และจริ ย ธรรมการวิ จั ย
(Research Ethics) ที่เกี่ยวของ โดยจัดอบรม เผยแพรองคความรูใหแกนักวัจัย ในระยะเริ่มตน
เนนกลุมนักวิจัยใหมใน สวทช. และเครือขายพันธมิตร ปjจจุบันจัดทําสื่อวิดิทัศน (E-learning)
เรื่องจริยธรรมการวิจัย และเผยแพรใหความรูแกบุคลากรทั้งนักวิจัย และนักวิเคราะหโครงการ
และมี แ ผนจั ด กิ จ กรรม และจั ด อบรมเผยแพรองคความรู เพื่ อ สรางความตระหนั ก ดาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยตลอดทั้งป,
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๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ!มสร2างเสริมความสามารถในการแข!งขัน
กลุมสนับสนุนกลไกเพื่อสรางระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เนนการสราง S-curve ใหม
ใหแกผู ประกอบการในภาคอุ ตสาหกรรม หรื อ การสรางความสามารถในการแขงขั น ใหแกผู ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสรางนวั ตกรรม รวมไปถึงการสนั บสนุ นใหเกิ ดอุ ตสาหกรรมใหม (Future Industry
development) ของผู ประกอบการทั้ ง SMEs, startup และผู ประกอบการ IDE (Innovation Driven Enterprise)
และมีเป"าหมายในการพัฒนาแรงงานใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเตรียมพรอมสําหรับอุตสาหกรรมใหม
กลุ มสนั บสนุ นกระบวนการพั ฒนาผู ประกอบการ (Innovation Business Development) โดยมี ตัวอยางผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู!การเปgนผู2ประกอบการเทคโนโลยี
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนั บสนุนเพื่อการยกระดั บการวิจัย พัฒนา และนวั ตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศสู ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งรัฐบาลไดกําหนดแผนงานวิ จัยและนวัตกรรมขนาดใหญเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ป, (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อเรงขับเคลื่อนการใชการวิจัยและ
นวัตกรรมเป`นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทในปjจจุบัน
กลไกการสงเสริมธุรกิจสตารทอัพ จึงถือเป`นสวนหนึ่งที่ทําใหนโยบายดังกลาวประสบผลสําเร็จ แตเนื่องจากปjจจุบัน
ธุ รกิ จสตารทอั พที่ ใชองคความรู ที่ เกิ ดจากการวิ จัยพั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรม ยั งมี จํานวนไมเพี ยงพอที่ จะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาว ในขณะที่กิจการเงินรวมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งเป`นแหลงทุน และกลไก
ขับเคลื่อนที่สําคัญในการที่จะสนับสนุนธุรกิจสตารทอัพ ตองการใหมีธุรกิจสตารทอัพที่มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
สวทช. ซึ่งเป`นหนวยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ สวทช.
และนักวิจัยเครือขายภายใตทุนที่ สวทช. กํากับ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสรางใหเกิดธุรกิ จ
สตารทอัพที่มีการใชเทคโนโลยีเป`นฐานซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงไดพัฒนา
กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เปgนธุรกิจสตารทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพื่อเป`นอีกหนึ่งกลไกในการ
ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดสตารทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีไดอยางคลองตัวและเป`นแรงจูงใจใหเกิดการตอ
ยอดงานวิจัยไปสูการสรางธุรกิจ ผานการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป`นผูดําเนินการรวมกับ
พันธมิตรรวมทุ น (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีสวนรวมในฐานะพันธมิตรรวมทุ น
(strategic partner) เพื่อทําหนาที่ชวยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นใหประสบความสําเร็จได
ในชวงที่ผานมา สวทช. ไดยกรางหลักการในการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป`นธุรกิจสตารทอัพ (NSTDA
Startup) และไดนํ าเขาพิ จารณาในที่ ประชุ มผู บริ หาร สวทช. และคณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุ นแลว เมื่ อวั นที่
๗ และ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามลําดับ พรอมทั้งเตรียมนําเขาเสนอใหที่ประชุม กวทช. พิจารณาในวันที่ ๒๒ เมษายน
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๒๕๖๒ โดยมีแนวคิ ดใหพนักงานสามารถลงทุ นและจั ดตั้ งบริษั ทรวมทุ น โดยใชองคความรู ที่ เกิ ดจากการวิ จัยและ
พัฒนาไปสูการทําธุรกิจสตารทอัพ โดยลงทุนรวมกับพันธมิตรเอกชน และ สวทช. ซึ่งกําหนดวากลุมพนั กงานหรื อ
พนักงานโครงการจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๒๕ เพื่อใหมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งนี้
ในกรณีที่พนักงานติ ดเงื่อนไขการชดใชทุ นการศึกษา บริษัทสามารถขอยืมตั วพนักงาน สวทช. ใหไปปฏิบัติงานใน
บริษัทไดคราวละ ๒ ป, โดยสามารถขอขยายระยะเวลาในการยืมตัวได และการไปทํางานใน NSTDA Startup ดังกลาว
สวทช. จะนับเวลาการชดใชทุนการศึกษาใหดวย
การพิจารณาผลงานของ สวทช. ที่จะจัดตั้งเป`นธุรกิจสตารทอัพนั้น สวทช. จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา NSTDA Startup ขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งกําหนดวาระคราวละ ๒ ป, โดยทําหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
รวมถึ งการพิ จารณาคุ ณสมบั ติ พนั กงานที่ จะถื อหุ นและไปปฏิ บัติ งานใน NSTDA Startup และเงื่ อนไขในการนํ า
ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงการไปใชประโยชน ตลอดจนความเหมาะสมของพันธมิตรที่เขารวมทุน ในกรณีที่ สวทช.
มีการรวมลงทุน เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว จึงไดกําหนดวงเงินการลงทุนไมเกิน ๕ ลานบาทตอโครงการ
รวมไมเกิน ๕๐ ลานบาทตอป, โดยใหผูอํานวยการ สวทช. มีอํานาจอนุมัติการรวมลงทุนในโครงการนั้นได ทั้งนี้เพื่อให
มีการกํากับดูแลที่ดี การจัดตั้ง NSTDA Startup จะตองอยูในพื้นที่ของ สวทช. อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร ซอฟตแวร
ปารค อาคาร สวทช. (โยธี) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) หรือ พื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม (เป`น
รายกรณี ) การกํ ากั บดู แลและติ ดตาม กํ าหนดใหรายงานผลการดําเนิ นงานตอคณะกรรมการพิ จารณา NSTDA
Startup และ กวทช. อยางนอยป,ละ ๒ ครั้ง
๓.๕.๒ การสร2าง Innovation Driven Enterprise (IDE)
เนื่องดวยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแขงขันในปjจจุบัน ทําใหผูประกอบการ SMEs และ Startup
จําเป`นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม พัฒนาใหเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สวทช. จึงเล็ งเห็ นความสํ าคั ญในการผลั ก ดั นและสนั บสนุ นการพั ฒนาขี ดความสามารถในการแขงขั นทางดาน
วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี นวั ตกรรม (วทน.) รวมถึ งกลไกสนั บสนุ นตาง ๆ แกธุ รกิ จ SMEs และ Startup โดยใน
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงดําเนินการพัฒนากลไกในรูปแบบใหม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup
ใหพัฒนาสู การเป` นผู ประกอบการฐานนวั ตกรรม หรือที่เรียกวา Innovation Driven Enterprise (IDE) โดยดํ าเนิ น
กิจกรรมในการสรรหาและพัฒนากลไกใหมหรือโมเดลที่เหมาะสมกับผูประกอบการรวมกับพันธมิตร โดยในไตรมาสที่
๒ ไดพัฒนาโมเดลซึ่งเป`นกลไกในการพัฒนาผูประกอบการขึ้น เรียกวา IDE Development Model จํานวน ๓ โมเดล
ไดแก (๑) Food Innovation กลไกการพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมอาหาร (๒) Digitalization กลไกการพั ฒนา
ผูประกอบการโดยนําดิจิทัลโซลูชั่นเขามาปรับใช และ (๓) Internationalization กลไกการพัฒนาผูประกอบการโดย
ขยายตลาดสูสากล
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กลไก IDE Development Model ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ คือ Food Innovation โดย สวทช. ไดดําเนิน
โครงการ SU-FIH model รวมกั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ซึ่งมี ผูประกอบการ SMEs นวั ตกรรมอาหาร ที่ เขารวม
โครงการเป`นผูประกอบการนํารอง เพื่อพัฒนาตอยอดไปเป`นผูประกอบการฐานนวัตกรรมหรือ IDE แลวจํานวน ๔๐
ราย สํ าหรั บแผนการดํ าเนิ นการในป, ถั ดไปจะมี การเพิ่ มจํ านวนผู ประกอบการที่ ไดรั บการพั ฒนาตอยอดไปเป` น
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม (IDE) ใหเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันใหผูประกอบการ SMEs และ Startup มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

รูปที่ ๕ กลไก IDE Development Model : Food Innovation
๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม!เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต2องการ และการเข2าถึง
การสนับสนุนทางการเงิน Thailand Technology Rating System (TTRS)
TTRS หรือ Thailand Technology Rating System คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการ
ที่มีเทคโนโลยี และนวั ตกรรม ซึ่งเป` นสวนหนึ่ งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจั ดอั นดั บเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช.
สงเสริ มกลุ มผู ประกอบการ SMEs กลุมเทคโนโลยี -นวั ตกรรม โดยใชโมเดลการประเมิ นเทคโนโลยี ชวยวิ เคราะห
ประเมินจัดลําดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไทย ใหมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนทางดานธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป`นปjจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปjจจุ บัน และเทคโนโลยี เกิดใหมในอนาคต โดยมุงเนนไปที่ กลุมเป"าหมายที่ เป` น
ผูประกอบการธุรกิจทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความตองการการสนับสนุนดานตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน
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ขั้นตอนการใหบริการ TTRS จะเริ่มตนจากการที่ผูประกอบการยื่นสมัครในระบบ TTRS เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเบื้องตน จากนั้นจะทําการตรวจประเมินการใชเทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ และเมื่อเขาสู
ระบบประเมิ น TTRS แลวจะทําใหทราบถึงผลลั พธการจั ดอั นดั บเทคโนโลยี ของผู ประกอบการนั้ น ๆ จนทายที่ สุด
นําไปสูการออกใบรับรอง เสริมความเขมแข็งใหกับสตารทอัพ และผูประกอบการที่ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และลดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และในมุมมองของแหลงทุนทาง
การเงินจะมีขอมูลอางอิงในการพิจารณาดานการเงินของผูประกอบการ รวมถึงใชขอมูลในการจัดทํานโยบายหรื อ
กลไกการสนับสนุนไดอยางเหมาะสม และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๒ มีการใหบริการและใหการสนับสนุนในการประเมินเทคโนโลยีและจัดอันดับ
ใหแกผู ประกอบการหรื อหนวยงานแลว จํานวน ๓๒ บริษัท/หนวยงาน และมีการดําเนิ นงานรวมกั บสถาบั นทาง
การเงิน ในการใหบริการแกผูประกอบการเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุน อาทิ โครงการ Innobiz-TTRS ที่ดําเนินงานรวมกับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในการค้ําประกันสินเชื่อ ซึ่ง
มี วงเงิ นค้ํ าประกั นรวม ๘,๐๐๐ ลานบาท และโครงการ TTRS-สินเชื่ อออมสิ นในการสั มมนา TTRS-วิ ทยสั ญจรที่
หาดใหญ เป`นตน
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๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห!งอนาคต
สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีความพรอมเขาสูอุตสาหกรรมใหมในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี
แนวคิด “เสริมสรางทักษะใหมใหคนไทยเทาทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพรอมรองรับความตองการ
กําลังคนทั้งดานอุปสงคและอุปทานทั้งในปjจจุบัน และในอนาคต ใหเป`นแรงงานที่มีศักยภาพตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปrดหลักสูตรทั้ง reskill และ upskill
เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนในประเทศไทย
ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดจั ดอบรมสรางอาชี พในอนาคต ๑๔ อาชีพ ประกอบดวย
(๑) นักชํานาญการออกแบบระบบยานยนต (๒) นักชํานาญการออกแบบวัสดุยานยนตสมัยใหม (๓) วิศวกรออกแบบ
วงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม (๔) ผูจัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดลอม (๕) เจาหนาที่ชํานาญ
การโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดลอม (๖) ผูใหบริการติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (๗) นักชํานาญการ
ออกแบบผลิตภัณฑอาหาร (๘) นักวิทยาศาสตรขอมูล (๙) นักชํานาญการ AI (๑๐) ผูชํานาญการดานความปลอดภัย
ขอมู ล (๑๑) นั ก ชํ า นาญการสื่ อ ดิ จิ ทั ล องคกร (๑๒) นั ก ชํ า นาญการบริ ก ารดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ องคกรสมั ย ใหม
(๑๓) นักชํานาญการวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจองคกร ๔.๐ และ (๑๔) ผูชํานาญการมาตรฐานและการพัฒนาองคกรสู
ความยั่งยืน จํานวนทั้งสิ้น ๘๓ หลักสูตร จากการฝ˜กอบรมทั้งหมด ๙๕ ครั้ง จํานวนผูเขารับการฝ˜กอบรม ๓,๑๔๘ คน
โดยมีตัวอยางหลักสูตรที่มีการจัดฝ˜กอบรมไปแลว ดังนี้
(๑) หลักสูตร “รู2จริงทุกเทคโนโลยียานยนตไฟฟjาใน ๒ วัน” รุ!นที่ ๒ (Mastering EV Technologies in
2 days : MEV2) เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตไฟฟ"าที่เป`นเทคโนโลยีหลัก ที่จะเป`นประโยชนตอผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน ไดพัฒนา
องคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนตไฟฟ"าและชิ้นสวน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และมุงสูการเป`นศูนยกลางการผลิตยานยนตไฟฟ"าและชิ้นสวนในภูมิภาค เป`นการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนตไฟฟ" า ในประเทศไทย ซึ่ งหลั กสู ตรนี้ ไดรั บความสนใจอยางมากจากภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต รวมไปถึ ง
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจยานยนตจากทั่วทุกภูมิภาค
(๒) หลักสูตร “Python Development” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร สวทช.
โยธี กรุงเทพมหานคร เพื่อใหความรู ความเขาใจ และสามารถนําภาษา Python ไปประยุกตพัฒนาแอปพลิเคชันบน
เว็บไซต บนระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขาย รวมไปถึงเป`นพื้นฐานสําหรับการทํา Data Science และ Machine
Learning ดวย อีกทั้งสามารถทดลองการเขียนโปรแกรมไดงายและเห็นผลทันที
(๓) หลั กสู ตร “เทคโนโลยี เอนไซม” เมื่ อวั นที่ ๒๗–๒๘ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็ นจู รี่ พารค
กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม และเปrดโอกาสทางธุรกิจใหกลุมเป"าหมายได
รูจักเทคโนโลยีเอนไซมมากยิ่งขึ้น ใหเกิดเครือขายและสังคมในกลุมเทคโนโลยีเอนไซม รูปแบบการอบรมประกอบดวย
๖๘ | ส ว ท ช .

ภาคบรรยาย ภาคเสวนาพิเศษจากบริษัทชั้นนําระดับประเทศ ที่นําเทคโนโลยีจากเอนไซมและจุลินทรียไปใชงานจริง
จนกอใหเกิดรายไดมากมาย ไดแก บริษัทกรีน อินโนเวที ฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลธน
ไพศาล บริษัทเอเชีย สตาร แอนนิมัล เฮลธ จํากัด และสถาบันนวัตกรรมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และภาคศึกษา
ดูงานและกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซมของไบโอเทค อาทิ ศูนยนวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว ศูนยพลังงาน
และเคมี ชี ว ภั ณ ฑ ศู น ยชี ว วั ส ดุ ป ระเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรื อ TBRC) และ
หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม ซึ่งสาธิตกระบวนการพัฒนาเอนไซมสําหรับประยุกตใชในอุตสาหกรรม ไดแก
Enzyme screening and Enzyme Activity assay, Enzyme production and Enzyme formulation, Industrial
application of enzyme นอกจากนี้ยังไดศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม ณ บริษัทเอเชีย สตาร เท
รด จํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย
รัฐบาลใหความสําคั ญตอการวิ จัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวั ตกรรม โดยแตงตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป`นประธาน กําหนดแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมไทย
ผานการจั ดซื้ อจั ดจางของภาครัฐเป` นเครื่ องมื อทางนโยบาย โดยใชกลไกการจั ดทํ า “บั ญชี นวั ตกรรมไทย” เป` น
มาตรการสงเสริ ม และผลั กดั นงานวิ จั ย ไปสู การใชประโยชนเชิ ง พาณิ ชยอยางมี คุ ณภาพ และเป` นการกระตุ น
ผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑและบริการที่เป`นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงกวาแบบดั้งเดิม
อันจะชวยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สูอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
และชวยฟ’“ นฟู เศรษฐกิ จทํ าใหประเทศไทยหลุ ดพนจากกั บดั กรายไดปานกลาง เมื่ อวั นที่ ๒๒ กั นยายน ๒๕๕๘
คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. มี หนาที่ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสํานักงบประมาณมี
หนาที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ผานการตรวจคุณสมบัติแลว พรอมทั้งจัดทําและประกาศ
บั ญชี นวั ตกรรมไทย ผลิ ตภั ณฑและบริ การที่ ไดรั บการขึ้ นทะเบี ยนบั ญชี นวั ตกรรมไทยจะมี ระยะเวลาสู งสุ ด ๘ ป,
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หนวยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดัง รูปที่ ๖

รูปที่ ๖ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ปjจจุบัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) มีผลการดําเนินงาน (สะสมตั้งแตอดีตจนถึงปjจจุบัน)
ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. แลวทั้งสิ้น ๖๐๒ ผลงาน ผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ
แลวจํานวน ๓๒๒ ผลงาน สํานักงบประมาณไดประกาศขึ้ นบั ญชี นวั ตกรรมไทยแลว ๒๗๗ ผลงาน ประกอบดวย
การแพทย ๑๖๓ ผลงาน การเกษตร ๒๕ ผลงาน วิทยาศาสตร ๘ ผลงาน กอสราง ๒๒ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณและ
ความมั่นคง ๕ ผลงาน ยานพาหนะและขนสง ๔ ผลงาน ไฟฟ"า อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม ๒๒ ผลงาน สํานักงาน
๒ ผลงาน โรงงาน ๑ ผลงาน และอื่น ๆ ๒๕ ผลงาน ทั้งนี้ เฉพาะชวงสิ้ นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๗๔ ผลงาน ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ แลวจํานวน ๕๓ ผลงาน และสํานักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๕๑
ผลงาน
ตัวอยางผลงานวิจัยที่ไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ที่เป"นผลมาจากการรวมวิจัยระหวางเอกชนและ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในรายการกลุมผลิตภัณฑ+ การแพทย+ เชน รากฟ.นเทียม ของบริษัท พีดับบลิว พลัส จํากั ด
รวมกับศูนย+ความเป"นเลิศทางทันตกรรมรากเที ยม คณะทันตแพทยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจุดเดน คือ
สวนหลักยึดฟ.นปลอมสามารถออกแบบและขึ้นรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหมีขนาดเฉพาะเจาะจงตามสรีระของ
เหงือกและฟ.นขางเคียงของผูป8วยแตละคนได รวมถึงมีสวนประกอบเสริมของระบบรากเทียม (digital scan body)
ซึ่งทําหนาที่กําหนดตําแหนงและมิติของรากฟ.นเทียมที่ถูกฝ.ง เพื่อประโยชน+ในการวางแผนการรักษาและออกแบบ
อุ ป กรณ+ นํ า ทางในการเจาะที่ ขึ้ น รู ป เฉพาะบุ ค คล ซึ่ ง ตองทํ า งานรวมกั บ อุ ป กรณ+ ดิ จิ ทั ล ทางทั น ตกรรม อาทิ
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เครื่องเอกซเรย+ ๓ มิติ (Cone Beam CT) เครื่องสแกนฟ.นดิจิทัล ๓ มิติ (Intraoral Scanner) และเครื่องจักรขึ้น
รูปชิ้นสวนรากเที ยมและครอบฟ. น (CNC Milling Machine) เพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อ นและความผิ ดพลาด
ชวยใหกระบวนการผาตัดฝ.งรากฟ.นเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยลดการพึ่งพาประสบการณ+และความ
ชํานาญของทันตแพทย+ใหนอยลง โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย+ และไดรับการ
รับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกทั้งยังไดรับมาตรฐานใน
ระดับสากลดานเครื่องมือแพทย+ ISO 13485 และผลิตภัณฑ+ยังไดการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป
EC Certificate หรือ CE Mark เรียบรอยแลว

๓.๕.๖ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช2สิทธิประโยชนทางภาษี
สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพั ฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกผู ประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรั บสิ ทธิ ประโยชนทางภาษี (วิธีการ preapproval) ซึ่ ง สวทช. ไดพั ฒนาปรั บปรุ งกระบวนการพิ จารณารั บรองโครงการวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง มุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ ไดแก
(๑) เปrดใหบริการระบบ RDC online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อสรางความสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบติดตามผลไดงาย (๒) เพิ่มชองทาง fast track ซึ่งสามารถทราบผล
การรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ˜กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ
ใหแกผูประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรั บรอง
ระบบบริ ห ารการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Research Technology Development and
Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซึ่งผูประกอบการที่ผานการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียน
เป`นผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลคาไมเกิน ๓ ลานบาท โดยไมตองขอการ
รับรองเป`นรายโครงการ แลวยื่นใชสิทธิยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอรเซ็นต ในรูปแบบ self-declaration ไดอีกชองทางหนึ่ง
รายละเอียดดังรูปที่ ๖ ซึ่งที่ผานมามีผูประกอบการสามารถใชสิทธิยกเวนภาษีในรูปแบบ self-declaration แลว ๑
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บริษัท ไดแก บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบ RDIMS

รูปที่ ๗ การขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวน Pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนที่ยื่นขอรับรอง
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี จํ า นวน ๒๕๑ โครงการ (รวมมู ล คาโครงการ ๑,๔๔๖.๘๒ ลานบาท)
ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการ จํานวน ๖๘ ราย (เป`นรายใหม ๑๕ ราย) โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมทั้งการใหความรู
เบื้องตนและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจใหผูประกอบการภาคเอกชนที่มีการ
วิจัยและพัฒนา ไดรับการสนับสนุนใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
โดยจัดอบรมการใหความรูเบื้องตน สิทธิประโยชนตามมาตรการ ยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอรเซ็นต และระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุนที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐–๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด
เมอรเคียว กรุงเทพมหานคร มีบริษัทสงบุคลากรเขารวมอบรม จํานวน ๘ บริษัท อาทิ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
จํากัด บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท มาลี แอพพลายด ไซเอ็นซ จํากัด เป`นตน และมีการอบรม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการดําเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผูประกอบการเอกชน : RDP Online
รุนที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๘–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม แกรนด เมอรเคียว กรุงเทพมหานคร มีบริษัทสงบุคลากร
เขารวมอบรม จํานวน ๗ บริษัท อาทิ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทซี พี
รีเสิรซ แอนด ดีเวลลอฟเมนท เซ็นเตอร จํากัด เป`นตน โดยผูเขารวมอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับระบบ RDC Online
สําหรับผูประกอบการ และเทคนิคการลงทะเบียน การบันทึกขอเสนอโครงการและการใชงานระบบ RDC Online
และฟjงกชันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรอง ตามมาตรการ
ภาษี ๓๐๐ เปอรเซ็นต รุนที่ ๑๕ ใหแกผูประกอบการเอกชน แบบ In-house อาทิ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก-เป`ด บางนา กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมสัมมนา
ทั้งสิ้น ๕๖ ทาน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฯ ตลอดจนการใชงานระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเวนภาษี ๓๐๐
เปอรเซ็นต

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย
ปjจจุบันภาวะการแขงขันทางการคาในตลาดโลกที่มีการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ ว และคูแขงสามารถเขาถึ ง
เทคโนโลยีไดงายขึ้น อยางไรก็ดีผูประกอบการไทยจํานวนมากยังไมสามารถเขาถึงงานวิจัยและนําองคความรูไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของผูประกอบการไทยใหสามารถแขงขันและเติบโต
อยางยั่งยืนนั้นจําเป`นอยางยิ่งที่ภาครัฐตองพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระหวางองคความรู
การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความตองการของผูประกอบการ กระตุนใหภาคเอกชนลงทุนดานงานวิจัยและ
เทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology
Assistance Program) เป` นกลไกหนึ่ งที่ สวทช. สรางขึ้ นเพื่ อทํ าหนาที่ ชวยเหลื อ SMEs โดยเป` นคนกลางที่ ช วย
บริ หารโครงการ และประสานระหวางองคความรู จากนั กวิ จัยไปสู ผู ประกอบการใหเหมาะสมกั บความตองการ
ศักยภาพ และสามารถนําองคความรูนั้นไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย ดังรูปที่ ๗
ITAP ไดรั บความรวมมื อ จากมหาวิ ทยาลัยและสถาบั นตาง ๆ เขารวมดํ า เนิ นงานในรู ปแบบเครื อ ขาย
เพื่อใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือขาย จํานวน ๑๘ เครือขาย ๑ พันธมิตร และมี
ที่ปรึกษาเทคโนโลยี หรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํา นวน ๙๗ คน การใหบริการของ
ITAP ประกอบดวย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปjญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ˜กอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและตางประเทศ และบริการจับคูเจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก สนับสนุน
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คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปjญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการบางสวน

รูปที่ ๗ ITAP ชวยผูประกอบการไดอยางไร
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ITAP พัฒนาเทคโนโลยี เชิงลึกใหกั บผู ประกอบการ SMEs
อยางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๘๔๓ โครงการ (ใหม) คิดเป`นมูลคาโครงการ ๔๘๗ ลานบาท และคิด
เป`นสั ดสวนการลงทุ นภาคเอกชนตอภาครั ฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการสวนใหญเป` นการปรั บปรุงกระบวนการผลิ ต
(รอยละ ๓๓) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ ๒๑) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป`นอุตสาหกรรมที่ ITAP ใหการ
สนับสนุนการพั ฒนาเทคโนโลยีอั นดั บสูงสุ ด (รอยละ ๔๕) ลําดับถัดไปเป` นอุ ตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๓) โดย
พัฒนาเทคโนโลยี เชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๖๐๓ โครงการ มีตัวอยางผลงานที่ ITAP เขาไปชวย
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ในชวงไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
(๑) การพัฒนาสูตรดินน้ํามันเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ เนื่องจากพบวาดินน้ํามันที่เป`นสินคาที่ผลิตและ
สงออก เกิดสภาพผิดรูป เป’“อนกับบรรจุภัณฑ หลังจากการขนสงทางเรือไปยังตางประเทศ สงผลใหมีการตีกลับของ
สินคา สวทช. โดย ITAP จึงใหบริการใหคําปรึกษาในการพัฒนาสูตรดินน้ํามันทนความรอน และทนตอการเสื่อมสภาพ
จากการขนสง การจัดเก็บ โดยแนะนําใหบริษัทที่ขอรับบริการ เลือกใช additives เพื่อเป`นทางเลือกใหผลิตภัณฑของ
บริ ษั ทมี คุณสมบั ติที่ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยังใหคํ าปรึ กษาในการวิ เคราะหทดสอบวั ตถุ ดิบ เพื่ อหาสาเหตุ ของการเกิ ด
การเสื่อมสภาพของดินน้ํามัน หรือเปรียบเทียบวัตถุดิบชนิดใหมซึ่งอาจจะนํามาใชในกระบวนการผลิต ซึ่งผลประโยชน
ที่บริษัทที่ขอรับบริการไดรับคือ ไดสูตรผลิตดินน้ํามันที่ทนความรอน และมีทางเลือกในการใชวัตถุดิบมากขึ้น สินคามี
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คุณภาพสูงขึ้น ลูกคายอมรับ และสามารถสงออกผลิตภัณฑไดมากขึ้น สงผลใหบริษัทมียอดขายสําหรับผลิตภัณฑที่มี
การปรับสูตรแลวกวา ๔๐ ลานบาท

(๒) การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑและสู ตรตํ ารั บเครื่ องสํ าอางจากสมุ นไพร ก2 าวสู! มาตรฐานเครื่ องสํ าอางใน
อาเซียน (ASEAN GMP Cosmetic) บริษัทเทคโน กรีน อินโนเวชั่น จํากัด เริ่มจดทะเบียนในป, ๒๕๖๐ โดยมีทุนจด
ทะเบียน ๑ ลานบาทมีบุคลากร ๔๐ คน ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องสําอางจากสมุนไพร เริ่มแรกบริษัทใช
วิธีการจางผลิต ยังไมมีกระบวนการผลิตเป`นของตนเอง ทําใหประสบปjญหาการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง และวัตถุดิบที่ขาดตลาด อีกทั้งยังไมมีสูตรตํารับเป`นของตนเองเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิ ตภัณฑ
สงผลใหไมสามารถขยายตลาดเพื่อสรางยอดขายได บริษัทไดเขาสูโครงการ ITAP ชวยพัฒนาผลิตภัณฑเชิงลึกในการ
พัฒนาสูตรการผลิตตํารับเครื่องสําอางจากสมุนไพร โดยใชแหลงวัตถุดิบทั้ งในประเทศและตางประเทศ และไดรั บ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผูเชี่ยวชาญในโครงการ สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑจนมี สูตร
ตํารับเครื่องสําอางเป`นของตนเอง และป,ถัดมา ITAP ไดชวยธุรกิจในการพัฒนากระบวนการผลิต ออกแบบผังการผลิต
คัดเลื อกเครื่ องจั กรที่ เหมาะสม และพั ฒนาตอยอดระบบการผลิ ตนํ าไปสู การรั บรองตามมาตรฐาน ASEAN GMP
Cosmetic ไดสําเร็จในป, ๒๕๖๒ ซึ่งสงผลใหธุรกิจเติ บโต สรางยอดขายไดถึง ๑ ลานบาท จากออเดอรที่รับเขามา
เพราะบริษัทมีมาตรฐานกระบวนการผลิตเครื่องสําอางในระดับอาเซียน
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(๓) การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการผลิตประตู จากปjญหาในกระบวนการผลิตประตูไม ในขั้นตอนการ
ขนยาย ยก และประกอบประตูไม เป`นขั้นตอนที่เสียเวลามากที่สุด เนื่องดวยจะตองใชแรงพนักงานถึง ๑๒ คนใน
การขนยายไมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สงผลใหเกิดของเสียจากการรวงหลน ในขั้นตอนการขนยาย บริษัทนรา
ทองคาไมและวัสดุกอสราง จึงเขารวมโครงการของ ITAP เพื่อชวยแกไขปjญหา และลดของเสีย และการใชเวลาจาก
กระบวนการขนยายดังกลาว ITAP เขาไปชวยวิเคราะหปjญหาในกระบวนการผลิต ทั้งในเรื่องการนําเทคโนโลยีเขา
ไปแกไขปjญหาใหตรงตามความตองการ ดวยการออกแบบ และพัฒนาระบบอัตโนมัติในการผลิตประตู ลดขั้นตอน
การทํางานใหนอยลง รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต สงผลใหบริษัทมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกวา ๖๐
เปอรเซ็นต จากการนําระบบอัตโนมัติมาใชในการลําเลียงประตูแทนแรงงานคน ทําใหบริษัทมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นได
ถึง ๑๐๐ บาน/วัน (จากเดิม ๔๐ บาน/วัน) ตนทุนและของเสียลดลง ทําใหสามารถรับออเดอรปริมาณมากไดใน
ตนทุนที่ต่ํากวาคูแขง ขายสินคาไดงายขึ้น ทําใหธุรกิจเติบโตอยางกาวกระโดด สามารถวางขายในโมเดิรนเทรดชั้น
นําได สงผลใหยอดขายของกิจการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๒ ลานบาทตอเดือน

๓.๕.๘ สนับสนุนและบ!มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี
สวทช. สนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการดานเทคโนโลยี ตั้งแตเริ่มตนกิจการ จนสามารถดําเนินกิจการ
ไดอยางประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทําใหผูประกอบการ
สามารถมีแนวคิดสรางสรรคผลงานใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด มีโอกาสนําผลงานออกสูเชิงพาณิชย
ผานกิ จกรรมการจั บคู ธุ รกิ จ รวมงานแสดงผลงานตาง ๆ รวมทั้ งการบริ การพั ฒนาธุ รกิ จและการตลาด ทํ าให
ผูประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่นําไปดําเนินการไดจริงไปสูเป"าหมายที่กําหนดไว เกิดการพัฒนาธุรกิจกอใหเกิด
การเติบโตของรายได การจางพนักงานเพิ่ม ไดลูกคาเพิ่ม และเกิดการรวมทุน นําไปสูการเป`นเจาของธุรกิจที่เขมแข็ง
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน เป`นรากฐานที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบมเพาะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
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 บริษัท Database Commerce ผูประกอบการ ในโครงการ SUCCESS ไดรวมกิจกรรมโครงการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผูปz วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Innovation)
เพื่อรวมสงมอบเทคโนโลยีใหกับโรงพยาบาลสุไหงโกลก มูลคากวา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการนี้เป`น
ความรวมมื อระหวางศู นยบมเพาะธุ รกิ จ สวทช. (BIC) และสถาบั นรั บรองคุ ณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)

 จัด Pitching แผนการตลาดในกิจกรรม Marketing Funds Pitching Day แผนธรรมดาโลกไมจํ า! ใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผูประกอบการจํานวน ๑๙ ราย รับทุนสนับสนุนเพื่อตอยอดการตลาดและธุรกิ จ
รวมกวา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยคาดวาจะกอใหเกิดรายไดกวา ๑๐ ลานบาท

 WeChef หนึ่ งในผู ประกอบการในโครงการไดรวมเป` นพารทเนอรกั บบริ ษั ทพี ที จี เอ็ นเนอยี จํ ากั ด
(มหาชน) เพื่อจัดทําโครงการ We Chef Food Truck @PT Stations มีเป"าหมายขยายสูปj“ม PT สาขา
ตาง ๆ กวา ๒๐ สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
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๓.๕.๙ การส!งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู2ประกอบการด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
สวทช. สงเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ˜ กอบรมเป` นเครื่ องมื อในการใหบุ คลากรทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน รวมทั้ ง
ผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ˜กอบรมในหลักสูตรที่ตรงตอความตองการ
และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนยแหงชาติ เขามาเป`นวิทยากร สรางสมดุ ล
ระหวางหลักสูตรวิชาการและดานการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ภาคอุ ตสาหกรรมผานการดํ าเนิ นงานของ “เขตอุ ตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย” หรื อ Software Park
Thailand (SWP) ที่ใหบริการฝ˜กอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน
วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน สงเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการใชประโยชนดาน วทน. ของประเทศผานกลไกการเชื่อมโยงสงตองานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําลังคนดาน วทน.
ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ มีผูเขารับการสัมมนา
จํานวน ๑,๕๙๑ คน และมีผูเขารับการฝ˜กอบรม ๒,๐๘๔ คน ตัวอยางหลักสูตรที่ใหบริการฝ˜กอบรมและใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและเทคนิค ในไตรมาสที่ ๒ ดังนี้
(๑) Industry 4.0 : เตรียมความพร2อม SMEs ปรับตัวสู!ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ประเทศไทย สวทช. รวมกั บศู นยสงเสริ มอุ ตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมสงเสริ มอุ ตสาหกรรม จัดโครงการพั ฒ นา
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) หลักสูตร “การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุน ๓๕๖
จังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อใหความรูพื้นฐานของระบบงานดานไอที ที่ควรนํามาใชสําหรับ SMEs จากพื้นฐานที่แตกตาง
กั นจากผู ที่ ไมมี ทั ก ษะเลยจนถึ งผู มี ค วามสามารถชั้ นสู ง ไดรั บเกี ยรติ จาก อาจารยฐสิ ฐญ ศรี ปรางค ที่ ปรึ ก ษา
อุตสาหกรรม บริษัทเอ็กซตรา โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มาใหความรูในครั้งนี้ พรอมพาผูประกอบการรวมออกบูธ
แสดงสินคาและบริการแนะนําโซลูชันตาง ๆ ภายในงาน จํานวน ๒ บริษัท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
แกลเลอรี่ ดีไซน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน
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(๒) Angel Investor Education เขตอุ ตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย สวทช. จั ดกิ จกรรมสราง
เครื อ ขายนั ก ลงทุ น Angle Investor ในหั ว ขอ “Angel Investor Executive Talk” เพื่ อ เสริ ม สรางความรู และ
ความสามารถใหแกนักลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงเปrดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ ยน
ความรูและประสบการณ สงเสริมการสรางเครือขายนักลงทุน เพื่อเกิดการตอยอดการเรียนรูและลงทุ น โดยไดรั บ
เกี ยรติ จากวิ ทยากร Mr. Bill Morrow, CEO & Founder of Angels Den บรรยายในหั วขอ “Angel Investment
Strategy and Key Success Factors for Effective Investment” เมื่ อวั นที่ ๑๓ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
คราวน พลาซา แบงคอค โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๓๙ คน จาก ๒๖ หนวยงาน

๓.๕.๑๐ Technology Financing เพื่อการสร2างอุตสาหกรรมใหม!
สวทช. จั ดตั้ ง โครงการสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา และวิ ศ วกรรมภาคเอกชน (Company Directed
Technology Development Program: CDP) ขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงิน ในรูปแบบเงินกูดอกเบี้ยต่ําแก
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการคนควา วิจัย และพัฒนา เพื่อใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิตตามความตองการของบริษัท ทั้งนี้โครงการที่ สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ไดแก
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย การปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
หรือปรับปรุงผลิตภั ณฑ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงหองทดลองปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี
สถาบันการเงิน ๘ แหง ที่เขารวมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ดังนี้ (๑) วงเงินใหกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท และ
ไมเกินรอยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยตอป,เทากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
หนึ่งป, +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกูไมเกิน ๗ ป, (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินตนไมเกิน ๒ ป,)
นับแตป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) มีโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ๕๖๑ โครงการ ในจํานวนนี้ไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําจํานวน ๓๑๔
โครงการ วงเงิ นสนั บสนุ น ๔,๖๘๖.๐๖ ลานบาท (แบงเป` น สวทช. ๓,๑๒๔.๐๔ ลานบาท และสถาบั นการเงิ น
๑,๕๖๒.๐๒ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๗๓๙.๐๘ ลานบาท ดังตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จําแนกตามป,งบประมาณที่อนุมัติโครงการ
ป,งบประมาณ

จํานวนโครงการ

๒๕๓๑-๒๕๓๔
๒๕๓๕-๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒
รวม

๙
๕
๑
๔
๕
๗
๘
๑๐
๙
๑๔
๙
๑๙
๑๖
๑๒
๑๓
๑๖
๑๔
๑๖
๒๐
๒๐
๑๑
๑๖
๑๑
๙
๑๕
๑๓
๙
๓
๓๑๔

วงเงินสนับสนุน (ล2านบาท)
สวทช.
ธนาคาร
๒๖.๖๗
๑๓.๓๓
๒๑.๐๐
๑๐.๕๐
๖.๐๐
๓.๐๐
๑๓.๔๙
๖.๗๔
๒๔.๖๙
๑๒.๓๔
๕๖.๓๑
๒๘.๑๖
๕๒.๙๖
๒๖.๔๘
๕๔.๒๔
๒๗.๑๒
๖๙.๙๕
๓๔.๙๗
๘๐.๗๙
๔๐.๔๐
๑๐๗.๗๘
๕๓.๘๙
๒๔๑.๘๘
๑๒๐.๙๔
๑๙๖.๒๔
๙๘.๑๒
๖๕.๐๖
๓๒.๕๓
๑๗๕.๘๘
๘๗.๙๔
๑๖๙.๑๔
๘๔.๕๗
๒๒๘.๘๓
๖๙.๗๔
๑๙๔.๖๒
๙๗.๓๑
๑๗๓.๕๘
๘๖.๗๙
๑๘๗.๗๘
๙๓.๘๙
๑๓๓.๘๘
๖๖.๙๔
๒๐๔.๖๘
๑๐๒.๓๔
๑๒๕.๐๙
๖๒.๕๕
๘๙.๓๐
๔๔.๖๕
๑๘๘.๗๗
๙๔.๓๘
๑๐๒.๗๓
๕๑.๓๗
๑๑๔.๗๙
๕๗.๓๙
๔๗.๗๐
๒๓.๘๕
๓,๑๒๔.๐๔
๑,๕๖๒.๐๒

รวม
๔๐.๐๐
๓๑.๕๐
๙.๐๐
๒๐.๒๓
๓๗.๐๓
๘๔.๔๗
๗๙.๔๔
๘๑.๓๖
๑๐๔.๙๒
๑๒๑.๑๙
๑๖๑.๖๗
๓๖๒.๘๒
๒๙๔.๓๖
๙๗.๕๙
๒๖๓.๘๒
๒๕๓.๗๑
๒๙๘.๕๗
๒๙๑.๙๓
๒๖๐.๓๗
๒๘๑.๖๗
๒๐๐.๘๒
๓๐๗.๐๒
๑๘๗.๖๔
๑๓๓.๙๕
๒๘๓.๑๕
๑๕๔.๑๐
๑๗๒.๑๗
๗๑.๕๕
๔,๖๘๖.๐๖

งบประมาณการ
ลงทุน (ล2านบาท)
๑๒๐.๐๑
๘๐.๒๕
๑๘.๐๐
๗๒.๕๓
๗๙.๑๗
๑๗๖.๑๘
๑๖๘.๖๐
๒๐๕.๒๖
๓๐๗.๓๕
๓๐๖.๕๐
๒๓๐.๗๐
๕๓๐.๔๐
๔๙๒.๓๕
๑๔๖.๓๒
๔๓๓.๙๘
๓๙๑.๒๐
๔๑๔.๑๙
๔๕๓.๒๐
๓๘๕.๑๓
๔๒๙.๔๑
๓๓๕.๘๖
๖๘๕.๐๙
๔๑๑.๑๕
๔๑๕.๗๔
๕๕๓.๑๕
๓๒๗.๗๕
๓๓๐.๑๗
๒๓๙.๔๕
๘,๗๓๙.๐๘
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ตั วอยางผู ประกอบการที่ ประสบความสํ าเร็ จ คื อ บริ ษัทฟูj ด โซไซตี้ จํ ากั ด ดํ าเนิ นกิ จการเกี่ ยวกั บการ
จําหนายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารวาง รวมทั้งผลิตและจัดสงวัตถุดิบใหกับรานอาหารภายใตแฟรนไชส แบรนดแบล็
คแคนยอน ตอมาทางบริ ษั ทฯ ไดมี โอกาสขยายธุ รกิ จ โดยลงนามสั ญญาความรวมมื อกั บบริ ษั ทแบล็ คแคนยอน
(ประเทศไทย) จํากัด ในการรับจางพัฒนาและผลิตซอสที่ใชสําหรับอาหาร เพื่อจัดจําหนายใหแกรานอาหารแบล็คแคน
ยอนทุกสาขา ทั้งในไทยและตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุ ตสาหกรรมไทย (ITAP) และเงินกูดอกเบี้ ยต่ําจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูดอกเบี้ ยต่ํา สวทช.
วงเงิน ๓.๔๕ ลานบาท โดยภายในโครงการบริษัทฯ จะตองจัดตั้งกระบวนการผลิตซอสที่ ใชในรานอาหารของแบล็
คแคนยอน และพัฒนาสูตรซอสที่ ทางบริษัทฯ มีสูตรตนแบบอยูแลวใหสามารถเก็บรักษาไดไมต่ํากวา ๖ เดือน โดย
ยังคงมี รสชาติ เหมื อนเดิ ม ไมมีการเปลี่ ยนแปลงทางประสาทสั มผั ส และสามารถผลิ ตไดอยางมีคุณภาพในระดั บ
อุตสาหกรรม ซึ่งแตเดิ มทางแบล็ คแคนยอนตองสั่งซื้อจาก supplier ทั้งหมด ทําใหเกิดความไมมั่นคงในการจั ดหา
วัตถุดิบ ซึ่งเป`นปjจจัยหลักของธุรกิจ รวมทั้งไมสามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหม และการรักษาความลับของสูตร
อาหารได ปjจจุบันบริษัทฯ ดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลว สงผลใหในป, ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีการจางงาน
รวมถึงการลงทุนขยายงานมากขึ้น ๔.๓๕ ลานบาท และมียอดขายผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกลาว ๑.๓๔ ลาน
บาท
๓.๕.๑๑ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สวทช. ลงทุนในบริษัทรวมทุน รวมทั้งสิ้น ๔
บริษัท โดยสามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทรวมทุนดังตารางที่ ๓ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทรวมทุน
ทั้ง ๔ บริ ษัทที่ ปรากฏในตารางที่ ๔ นั้ น ไดรั บการอนุ มั ติวงเงิ นรวมทุ นจาก สวทช. ทั้งสิ้ น ๒๔๖.๖๐ ลานบาท
เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจาย ๑๙.๕๐ ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานตาม
รอบบัญชีของบริษัทป, ๒๕๖๐ โดยทั้ง ๔ บริษัทมีกําไรสุทธิ ดังนี้ (๑) บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
(INET) มีกําไรสุทธิ ๓๗๕.๕๔ ลานบาท (๒) บริษัทเทรดสยาม จํากัด (TS) มีกําไรสุทธิ ๑๔.๙๖ ลานบาท (๓) บริษัท
ไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) มีกําไรสุทธิ ๑๑.๕๒ ลานบาท และ (๔) บริษัทเลิรนเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๐๕
ลานบาท
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ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทรวมทุน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ลําดับ บริษัท

๑

INET

ธุรกิจ

ใหบริการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต และ
ใหบริการสื่อสารครบ
วงจรที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ป,ที่เริ่ม
ลงทุน
๒๕๓๘

ทุนที่เรียก
ชําระแล2ว/๑
(ล2านบาท)
๕๐๐.๐๔
(๑๐๐%)

เงินลงทุน สัดส!วน
ผลประโยชนด2านเทคโนโลยี
กลยุทธ
ของ สวทช. การถือหุ2น
การลงทุน
(ล2านบาท) (%)
ปJจจุบัน
๑๗๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑. สงเสริ ม และตอบสนองความ คงสถานะ
(เป`นเงิน
ตองการของภาคเอกชนในการใช การลงทุน
สดที่
งานอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย
สวทช.จาย
๒. กระตุ นภาคเอกชนใหมี ก าร
จํานวน
ล ง ทุ น ใน กา ร วิ จั ยแ ล ะ พั ฒ น า
๑๓๒.๙๔
วิ ศวกรรม เพื่ อ สรางศั กยภาพและ
ลานบาท
เกื้ อ หนุ น การพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของ
สวนที่
ประเทศ
เหลือได
๓. เอื้ อ อํ า นวยตอการวิ จั ย และ
จากแปลง
พัฒนาเกี่ยวกับ big data และ data
เงินปjนผล
analytics ของประเทศ
มาเพิ่มทุน
ในบริษัท)

๒

๓

TS

ใหบริการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตาม
มาตรฐาน EDIFACT
และมาตรฐาน ebXML
gateway

๒๕๔๐

๕๐.๐๐
(๒๕%)

๖.๕๐

๑๓.๐๐

MICRO ผลิตเชื้อจุลินทรียและ
อาหารสัตวหมักชีวภาพ

๒๕๕๒

๑๐๐.๐๐
(๑๐๐%)

๔๙.๐๐

๔๙.๐๐

๑. ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูล
EDI/ebXML เป`นระบบของการ
รับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับการคาระหวางประเทศ ซึ่ง
นอกจากจะมีความรวดเร็ว ถูกตอง
แลว ยังสามารถชวยลดตนทุนได
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การคาระหวาง
ป ระเทศ ทํ าใหล งทุ นน อ ยแ ต
สามารถใหบริ การที่มีความสะดวก
คลองตัวเชนเดียวกับภาคเอกชน
๓ . ส งเส ริ ม การใช เท คโน โล ยี
สารสนเทศในประเทศไทย
๑. เป`นโรงงานผลิตจุลินทรียในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เป`นแหงแรก
๒. เป`นโครงการนํารองซึ่งจะนํ า ไป
ประยุ ก ตสู การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ

คงสถานะ
การลงทุน

คงสถานะ
การลงทุน
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ลําดับ บริษัท

ธุรกิจ

ป,ที่เริ่ม
ลงทุน

ทุนที่เรียก เงินลงทุน สัดส!วน
ผลประโยชนด2านเทคโนโลยี
กลยุทธ
/๑
ชําระแล2ว ของ สวทช. การถือหุ2น
การลงทุน
(ล2านบาท) (ล2านบาท) (%)
ปJจจุบัน
๔
LT เป`นที่ปรึกษาและ
๒๕๕๓
๘.๐๐
๑.๖๐
๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผูใชเทคโนโลยี คงสถานะ
ใหบริการทางการศึกษา
(๑๐๐%)
e- learning ไ ด ก วาง ข ว า ง แ ล ะ การลงทุน
การฝ˜กอบรม และการ
รวดเร็วขึ้นจากความคลองตัวในการ (ไดรับ
พัฒนาสื่อการสอน
ดําเนินงาน
อนุมัติ
ออนไลนแบบครบวงจร
๒ . ก ระ ตุ น ให เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
จาก
(e-Learning Total
เทคโนโลยี e-learning ไดอยาง กวทช. ให
Solutions) โดย
รวดเร็ วขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานใน ถอนการ
ใหบริการ e-learning
รู ป แบบเอกชนเพื่ อ รั ก ษาความ ลงทุน
และระบบที่เกี่ยวของ
ไดเปรียบในการแขงขัน
ภายใน ๓
กับการศึกษาทั้งใน
๓. ชวยสรางตลาด e-learning ให ป, คือวันที่
รูปแบบเบ็ดเสร็จ
เพิ่ ม มากขึ้ น สงเสริ ม ใหเกิ ด การ
๓๑
(turnkey) และใหเชาใช
แขงขันในอุตสาหกรรม e-learning ธันวาคม
บริการ (application
อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การ ๒๕๖๒)
service provider)
กระจายความรู ในหลายสาขาวิ ช า
ผานระบบ e-learning ไปสูผู เรี ยน
ไดอยางกวางขวาง
รวม
๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐
หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เป`นบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)
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ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุน
สรุ ปสถานะการลงทุ นในบริ ษัทรวมทุ น
ขอมู ล ณ วั นที่ ๓๑ มี .ค. ๖๒
ทุ นจดทะเบี ยนบริ ษัท
ทุ นที่ ออกและเรี ยกชําระแลว
สัดสวนการเรี ยกชําระ
วงเงินอนุมัติรวมทุ นของ สวทช.
เงินลงทุ นผูกพันรอจาย
จํ านวนเงินลงทุ นที่ สวทช. ชําระคาหุ นแลว
สัดสวนการถือหุ นของ สวทช.

ผลการดําเนิ นงาน

INET
๕๐๐.๐๔
๕๐๐.๐๔
๑๐๐%
๑๗๐.๐๐
๑๗๐.๐๐
๑๗%

TS

(หนวย: ลานบาท)
MICRO
LT

๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒๕%
๑๐๐%
๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐
๑๙.๕๐
๖.๕๐
๔๙.๐๐
๑๓%
๔๙%

๘.๐๐
๘.๐๐
๑๐๐%
๑.๖๐
๑.๖๐
๒๐%

(หนวย: ลานบาท)
MICRO
LT

INET

TS

รอบบัญชี ของบริ ษัทป) ๒๕๖๐ ตั้งแต ๑ ม.ค.๖๐ ถึง

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

รายไดจากการขายและบริ การ
ตนทุ นขาย

๙๘๘.๔๕
๗๓๙.๓๓

๕๙.๕๗
๓๓.๒๘

๑๖๙.๔๘
๑๔๘.๗๕

๑๘.๓๘
๑๐.๘๑

กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริ หาร
กําไร (ขาดทุ น) กอนดอกเบี้ ยและภาษี
กําไร (ขาดทุ น) สุทธิ

๒๔๙.๑๒
๓๓๑.๔๙
๔๗๔.๖๙
๓๗๕.๕๔

๒๖.๒๙
๘.๙๓
๑๘.๘๔
๑๔.๙๖

๒๐.๗๓
๙.๔๓
๑๑.๗๐
๑๑.๕๒

๗.๕๗
๗.๓๐
๐.๒๙
๐.๐๕

ฐานะการเงิ น

(หนวย: ลานบาท)
MICRO
LT

INET

TS

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

๓๑ ธ.ค.๖๐

ทรั พย+สินรวม
หนี้สินรวม
กําไร (ขาดทุ น) สะสม
สวนของผูถือหุ น (Equity)

๔,๒๐๖.๒๓
๒,๓๐๙.๙๑
๔๒๐.๘๘
๑,๘๙๖.๓๒

๗๘.๙๔
๑๐.๗๓
๑๘.๒๑
๖๘.๒๑

๑๑๕.๖๖
๑๕.๑๘
๐.๔๘
๑๐๐.๔๘

๑๔.๕๗
๖.๐๙
๐.๒๗
๘.๔๘

ความสามารถในการทํ ากํ าไร
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนของสินทรั พย+ (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุ น (ROE)

INET
๒๕.๒๐%
๓๗.๙๙%
๘.๙๓%
๑๙.๘๐%

ณ วั นที่

TS
MICRO
๔๔.๑๓% ๑๒.๒๓%
๒๕.๑๑% ๖.๘๐%
๑๘.๙๕% ๙.๙๖%
๒๑.๙๓% ๑๑.๔๖%

LT
๔๑.๑๙%
๐.๒๗%
๐.๓๔%
๐.๕๙%
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๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ!มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน
เกษตรกรเป`นคนกลุมใหญของประเทศ (รอยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แตเกษตรกรสวนใหญยังใชความรู
หรือทัก ษะจากประสบการณที่ ถายทอดสื บตอกั นมา นําความรู หรื อ เทคโนโลยีใ หมไปปรั บใชนอย เนื่องจากมี
ขอจํากัดในการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีที่จะนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ จึงทําใหประสิทธิภาพการผลิต
ต่ํา ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ชี้วาผลิตภาพภาค
เกษตรไทยลดลงรอยละ ๐.๖ ตอป, ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ยเพียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ป, ต่ํากวาคาเฉลี่ยอาชีพ
อื่นถึงหนึ่งเทาตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเป`นแนวทางหลักในการยกระดับรายได และลดความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหนึ่ง สวทช. จึงจัดตั้ง "สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)" เพื่อใหบริการเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (one stop service) ภายใตการ
ทํางานรวมกับหนวยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรดวยเทคโนโลยี พัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ํา” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสูการใชงานจริงใน
พื้นที่ ผานการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนอยางทั่วถึง พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรและชุมชนใหกาวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนเป`นแหลงความรูที่เขาถึงไดงายและตอบโจทยความตองการของเกษตรกรและชุมชน
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สท. ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จํานวน ๑๒๔ ชุมชน ใน ๒๘
จังหวัด มีเกษตรกรไดรับถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๓,๐๐๗ คน พัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๗๕๒
คน ประกอบดวย เกษตรกรแกนนํา ๙๐ คน เจาหนาที่สงเสริม/เจาหนาที่เกษตร ๑๕๓ คน ครู/อาจารย ๒๗๓ คน
ผูนําชุมชน ๔๓ คน ผูประกอบการ ๖๑ คน และอื่น ๆ ๑๓๒ คน โดยมุงเนนในเรื่องการพัฒนาและขยายผลเกษตร
อัจฉริยะ การสรางความสามารถในการเก็ บรั กษาและใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่ นอยางยั่ ง ยื น และการ
สงเสริมใหเกิดการจัดตั้งศูนยเรียนรูทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ
สท. ไดมีก ารทดสอบระบบดานเกษตรอั จฉริ ยะ เพื่ อใชในการถายทอดเทคโนโลยี สูชุ ม ชน จํ า นวน ๖
รายการ ไดแก ระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบเซ็นเซอรไรสายสําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมในฟารม
เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ ระบบติดตามและควบคุมการใหน้ําสําหรับพืชไรหรือพืชสวนตามความตองการ
ของพืช ระบบควบคุมการใหน้ําแบบอัตโนมัติ โรงเรือนอัจฉริยะ และโรงเรือนพลาสติกสําหรับการเพาะปลูกและ
การบริหารจั ดการแบบครบวงจร ซึ่งไดถายทอดสู ชุ ม ชุม แลว จํานวน ๒๒ ชุมชน และเกิ ดการพั ฒนาบุ ค ลากร
ทางดานการเกษตร จํานวน ๑๑๒ คน โดยมีตัวอยางการพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ อาทิ การถ!ายทอด
เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอรไร2สายสําหรับการติดตามสภาวะแวดล2อมในฟารม เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ
ที่ไร!เพื่อนคุณ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยเกษตรกรตองการลดคาใชจายดานแรงงาน เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดความเสียหายจากโรคพืชและแมลง จึงไดถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อชวยในการวัดอุณหภูมิ วัด
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ความชื้น และวัดคาแสง พรอมทั้งมีระบบเก็ บขอมู ลแสดงผลบนอิ นเทอรเน็ ต ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอมในพื้ นที่ แ ปลงตนเองไดตลอดเวลา และสามารถวางแผนการบริ หารจั ดการแปลงของตนเองตอไปใน
อนาคตได

นอกจากนี้ สท. ยังรวมกับสถาบั นการศึ กษา องคกรปกครองทองถิ่ น และภาคเอกชน นําความรู ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองครวม ทั้งดาน
เศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา โดยเริ่มดําเนินงานใน ๕ พื้นที่ สงเสริมให
เกิดการถายทอดองคความรูดาน วทน. ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือเพิ่ม
มูลคาของผลิตภัณฑ อาทิ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่บ2านโนนสําราญ ตําบลนิคมสร2างตนเอง
ลําโดมน2อย และบ2านดอนกลาง ตําบลช!องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป`นความรวมมือระหวาง
สท. เทศบาลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย องคการบริหารสวนตําบลชองเม็ก การไฟฟ"าฝzายผลิตแหงประเทศไทย
ศูนยวิจัยพืชไรจัง หวั ดอุ บลราชธานี และบริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในการแลกเปลี่ ยนความรูระหวาง ๒
หมูบาน เรื่องการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง โดยศูนยวิจัยพืชไรฯ ไดถายทอดความรู
เรื่ องการเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง และการปรั บปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น รวมทั้ ง มี ก ารเก็ บตั วอยางเพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห
ตรวจสอบ หาแนวทางเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง และจั ดทํ า แผนการลงทุ นรวมกั น ระหวางทองถิ่ น และ
ภาคเอกชน สําหรับการพัฒนาและยกระดับดวยการใช วทน. ตอไป
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๓.๖.๒ การสร2างความสามารถในการเก็บรักษาและใช2ประโยชนจากทรัพยากรท2องถิ่นอย!างยั่งยืน
สท. รวมกับเครือขายสถาบันการศึกษา สงเสริมใหชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุหรือตนพันธุ และเก็บเป`น
ฐานขอมูลในชุมชน ปjจจุบันไดถายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตเมล็ ดพั นธุขาวคุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุขาวไร
คุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุผักระบบอินทรีย จํานวน ๗ ชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถนําทรัพยากรทองถิ่นมาใช
ใหเกิดประโยชน พัฒนาองคความรูตอยอดภูมิปjญญา ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน รวมทั้งไดสงเสริม
ใหเกิดการสรางเศรษฐกิจชุมชนและใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่นแลว จํานวน ๑๑๗ ชุมชน สรางเกษตรกร
แกนนํา เกษตรกรรุนใหม ผูนําชุมชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ผูประกอบการ ภาคเอกชน จํานวน ๓๗๐ คน
และบุคลากรในสถาบันการศึกษา จํานวน ๒๗๐ คน โดยมีตัวอยางการถายทอดเทคโนโลยีในดานการใชประโยชน
จากทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน อาทิ สท. และนักวิจัยนาโนเทค รวมกันถายทอดเทคโนโลยีการใชคุณสมบัติพิเศษ
จากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผาฝ"ายและผลิตภัณฑผาฝ"าย ในพื้นที่บานหนองเงือก ตําบลแมแรง อําเภอปzาซาง
จังหวัดลําพูน เพื่อชวยแกปjญหาผาฝ"ายแข็งกระดาง ซึ่งเป`นการเพิ่มมูลคา และสรางรายไดใหกับผลิตภัณฑผาทอ
พื้นเมือง โดยมูลคาของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐ และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑผาทอมือที่ผานการเคลือบ
คุณสมบัตินาโนแลวไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐ บาทตอป, รวมทั้งมีรายไดจากนักทองเที่ยวเยี่ยมชมศึกษาดูงานการทอผา
พื้นเมืองดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไมต่ํากวา ๒๑๖,๐๐๐ บาทตอป,

๓.๖.๓ การส!งเสริมให2เกิดการจัดตั้งศูนยเรียนรู2ทางการเกษตร
จัดตั้งศูนยเรียนรูทางการเกษตร ทั้งระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนชุมชน โดยในระดับสวนกลาง
ปjจจุบันอยูระหวางพิจารณาพื้นที่ ซึ่งมีแผนพัฒนาศูนยเรียนรูทางการเกษตรในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร และพื้นที่
EEC ในระดับสวนภูมิภาคไดพัฒนาศูนยเรียนรูทางการเกษตรปzาวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง รวมกับ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงและดําเนินการติดตั้งระบบภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๒ และในระดับสวนชุมชนไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูทางการเกษตรแลว จํานวน ๕ พื้นที่ อาทิ สวน
ทุเรียนบางแกวไดเปrดเป`นศูนยเรียนรูทางการเกษตรสวนชุมชน โดยมีกลุมผูเขาเยี่ยมชมไมต่ํากวา ๒๐๐ คน ทั้งจาก
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ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลลทั่วไป โดยเกษตรกรสามารถเป`นวิทยากรและบรรยายถึงเทคโนโลยีในการใช
บริหารจัดการในพื้นที่ รวมถึงขอมูลทางการเกษตรที่เกี่ยวของ เพื่อชวยลดตนทุน และเพิ่มผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม
กลุมภารกิจนี้ทําหนาที่ บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งไดแก อุทยานวิทยาศาสตร และเขตนวัตกรรมของ
ประเทศ เชน เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EECi) ใหมี ทิศ ทางการดํ า เนิ น งานแบบ
บู ร ณาการ เชื่ อ มโยงการใชประโยชนจากทรั พ ยากรรวมกั น อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเนนดึ ง ดู ด การลงทุ น
ฐานนวัตกรรมจากผูลงทุนทั้งในและตางประเทศ และเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ
๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย
สวทช. ดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหบริการพื้นที่ เชาแก
เอกชนผูสนใจทําวิจัยและพั ฒนา ตลอดจนดําเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ใหภาคเอกชนเขาใชเป` น
สํานักงาน หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อันจะนําไปสูสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม ๆ แกภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางเป`นรูปธรรม
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการพื้ นที่ เชาเพื่อทํ าวิ จัยและพัฒ นาในอุ ทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จํานวน ๙๒ ราย (ไมรวมกลุมสงเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป`นรอยละ ๗๕ ของการใช
ประโยชนพื้นที่ใหเชาทั้งหมด และบริการพื้นที่สํานักงาน หองฝ˜กอบรม และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ประเทศไทย จํานวน ๕๗ ราย หรือคิดเป`นรอยละ ๙๖ ของการใชประโยชนพื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยมีจํานวนผูเชา
รวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๘
Others
1.34%
Auto Parts
Foods & Agriculture
2.01%
12.75%

Electronics &
Computer
40.27%

Automation
Robotics &
Intelligent System
14.09%

Medical Device &
Pharmaceutical
5.37%
Materials Science &
Chemicals
12.08%

Science as a Service
12.08%

รูปที่ ๘ จํานวนผูเชารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหเป`นผูรับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS ณ วังจันทรวัลเลย จังหวัดระยอง โดยประสานงานกับพันธมิตร
ทั้งในและตางประเทศ การดําเนินงานเริ่มตั้งแตการวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi การจัดเตรียมกําลังคนเพื่อ
ไปปฏิบัติงานที่ EECi การพัฒนาผังแมบท ออกแบบ กอสรางกลุมอาคาร EECi รวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูดานการเกษตรสูชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช.
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา EECi ดังนี้
(๑) การออกแบบ และก! อ สร2 า งกลุ! ม อาคาร EECi Phase 1A ดํ า เนิ นการออกแบบ (Conceptual
Design) การกอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A แลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เพื่อเตรียมดําเนินการกอสรางในพื้นที่วังจันทรวัลเลย จังหวัดระยอง ซึ่งเป`นพื้นที่ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยไดลงนามสัญญาเชาพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปjจจุบันดําเนินการตามกระบวนการพัสดุสําหรับกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A จน
แลวเสร็จ ไดบริษัทผูรับเหมา คือ หางหุนสวนจํากัดศรีสะเกษทวีผลกอสราง และบริษัทควบคุมงานกอสราง คือ
บริษัทเซาทอี๊สทเอเซี ยเทคโนโลยี่ จํากัด โดยไดลงนามในสั ญญาจางเหมากอสราง และสัญญาจางควบคุ ม งาน
กอสรางเรี ยบรอยแลว เมื่ อ วั นที่ ๒๗ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๒ คาดวาจะใชระยะเวลากอสราง ๒๔ เดื อน ปj จ จุ บั น
ผูรับเหมาเขาพื้นที่ ทําการไถหนาดินแปลง E แลว (ความคืบหนาการกอสรางฯ คิดเป`นรอยละ ๓)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดทําพิธีเปrดหนาดิน (Groundbreaking Ceremony) EECi
โดยไดรั บ เกี ย รติ จ ากพลเอกประยุ ท ธ จั น ทรโอชา นายกรั ฐ มนตรี เป` น ประธาน โดยมี รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ
รั ฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงคมนาคม พรอมดวยผู บริ หารระดั บ สู ง จากหนวยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ เขารวมงาน ณ บริเวณพื้นที่กอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก EECi วังจันทรวัลเลย
จังหวัดระยอง
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(๒) การเตรี ยมความพร2 อมเพื่ อ รองรั บอุ ตสาหกรรมฐานชี วภาพ (BIOPOLIS) ป,งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ไดกําหนดการเตรียมความพรอมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ใน EECi โดย
มีการพัฒนาตนแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตนํารองทางดาน Plant Phenomics System เพื่อการหา
สภาพแวดลอมที่ เหมาะสมในการผลิตพืช ปjจจุบันอยูระหวางกระบวนการพัสดุจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑเพื่อนํ ามา
พัฒนาเป`นตนแบบตามแผนงานที่กําหนด และคาดวาจะพัฒนาตนแบบเสร็จ และพรอมใชงานไดในเดือนกันยายน
๒๕๖๒

(๓) การเตรี ย มความพร2 อ มเพื่ อ รองรั บ อุ ตสาหกรรมระบบอั ต โนมั ติ หุ! น ยนต และระบบอั จ ฉริ ย ะ
(ARIPOLIS) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
หุ นยนต และระบบอั จ ฉริ ย ะ (ARIPOLIS) ใน EECi โดยดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาแพลตฟอรมเชื่ อ มโยงขอมู ล
สภาพแวดลอมทางดานการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแมนยําสูง ดวยนวัตกรรมโรงเรือน เพื่อเป`น showcase
การเกษตรอั จ ฉริ ย ะ (Smart Agriculture) ปj จ จุ บั น อยู ระหวางการพั ฒ นาโมเดลนํ า รองในโครงการการจั ด
การเกษตรแปลงใหญสําหรับออย โดยใชเทคโนโลยีปjญญาประดิษฐ คาดวาจะดําเนินจัดทําโครงการแลวเสร็จและ
พรอมใชงานไดในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
(๔) การพัฒนาระบบเกษตรอั จฉริ ยะ (Smart Agriculture) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกํ า หนด
แผนงานถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดานการเกษตรสมัยใหมสูชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน ๕๐
ชุ มชน โดยผลการดํ า เนิ นงานในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ไดสํ า รวจและวางแผนการถายทอดเทคโนโลยี ร วมกั บ
หนวยงานในพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่ โดยไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราดแลว จํานวน ๑๗ ชุมชน (ระยอง ๒ ชุมชน จันทบุรี ๑๔ ชุมชน ตราด ๑ ชุมชน) โดยมีเทคโนโลยี
ที่นําไปถายทอด จํานวน ๔ เทคโนโลยี ไดแก การใชสารชีวภัณฑควบคุมโคนรากเนาและโคนเนาในสวนทุ เรี ยน
การผลิตพืชผักแบบคุณภาพ ระบบเซ็นเซอรไรสายสําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมในฟารมเพื่อการควบคุมและ
บริหาร และการใชระบบเซ็นเซอรบริหารจัดการน้ําในการปลูกพืช
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๓.๘ ผลการดําเนินงานกลุ!มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย
กลุมพัฒนาและสรางเสริม บุ ค ลากรวิ จัย มีเป"าหมายในการพั ฒ นาและสงเสริมผู มี ค วามสามารถพิ เศษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพนักวิจัย รวมทั้งสรางแรง
บันดาลใจใหเด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูความตองการที่จะเป`นนักวิทยาศาสตร
ในอนาคต โดยอาศัยกลไกการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ที่จําเป`นและมีความตองการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถายทอด
วทน. ของครู รวมทั้งสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร อาทิ การจัดคาย
วิทยาศาสตร การสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานกิจกรรมการประกวด และ
การสนั บ สนุ น ใหนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษเขารวมกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตรของ
ตางประเทศ โดยมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
๓.๘.๑ การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัย ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา
(ใหม-ตอเนื่อง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
ตรี-โท-เอก) จํานวน ๕๒๙ คน (รูปที่ ๙) ผานโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสรางปjญญาวิทยผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ขั้นสูงแหงประเทศไทยและสถาบั นเทคโนโลยี แ หงโตเกียว (TAIST) โครงการทุนสถาบั น บั ณฑิ ต
วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม และโครงการทักษะวิศวกรรม
อาหาร (FEPs) และยังสนับสนุ นและดึ งดู ดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิ จัยทั้ งในและต! างประเทศ
ที่ไมใชพนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เขารวมงานในหองปฏิบัติการของศูนยแหงชาติรวม ๔๑๑ คน เป`น
นักศึกษารวมวิจัย ๕๖ คน นักวิจัยรวมวิจัย ๕๔ คน และผูชวยปฏิบัติงานวิจัย ๓๐๑ คน
FEPs
23
STEM
102

TAIST
144

JSTP
75
YSTP
35

TGIST
150

รูปที่ ๙ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม - ตอเนื่อง) ผานโครงการตาง ๆ
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นอกจากนี้ ไดจัดทําบั นทึ กความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย ๓ แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการพัฒนาบัณฑิ ตวิจัย
คุณภาพสูง ในสาขาที่ตอบสนองความตองการของประเทศที่สอดคลองกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป"าหมาย เพื่อใหได
บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และทักษะในการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย
รวมทั้งถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อใหเกิดการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข2าสู!อาชีพนักวิจัย สรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชน หันมาสนใจ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนรูดาน วทน. และคายวิทยาศาสตร จํานวน ๔๓ ครั้ง มีเด็กและ
เยาวชนเขารวม ๓,๑๓๗ คน มีตัวอยางกิจกรรม เชน
(๑) ฝ˜ กทั ก ษะวิ จั ย ณ ห2 อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย สวทช. สายงานพั ฒ นากํ า ลั ง คนทางวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดําเนินการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ มาฝ˜กทักษะวิจัย ณ หองปฏิบัติการ
วิจัยของศูนยแหงชาติ สวทช. ภาคฤดูรอน ป, ๒๕๖๒ เพื่อเปrดโอกาสใหเยาวชนไดเห็นบรรยากาศการทํางานวิจัย
ไดทํางานรวมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝjงความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสราง
ระบบการบมเพาะเยาวชนผู มี ความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม โดยมีนัก เรี ยน
เขารวมกิจกรรม จํานวน ๘๗ คน ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
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(๒) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห!งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ (The Eighteenth Thailand
IT Contest Festival: IT 2019) สวทช. รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อวพช.) สํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศ น และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มูลนิธิ สยาม
กั ม มาจล ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) และ Intel Foundation จั ด มหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ไอสแลนดฮอลล ศูนยการคา
แฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด “Go together เยาวชนรวมใจ ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของเยาวชนไทยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีเยาวชนสงโครงการเขารวม ๑,๗๖๐ โครงงาน จาก ๒๐๑ โรงเรียนทั่วประเทศ

๓.๘.๓ การสร2างความตระหนักด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอชีวิตประจําวันอีกทั้งเป`นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สวทช. จึงใชกลไกการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อกระตุนใหเยาวชนและประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ ยวกั บ
วิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต สวทช. ดําเนินกิจกรรมเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา และ
กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหสังคมไทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเสริมสรางพื้นฐานสังคมไทยใหเป`นสังคมที่มุงใชภูมิปjญญาและความรูในการแกไขปjญหาและพัฒนาประเทศ
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานความสําเร็จของการ
วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ อาทิ
(๑) งานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช.-วิทยสัญจร” (ภาคใต2) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป, อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภายใตแนวคิดวิจัย
เขมแข็ง เสริมแกรงภูมิภาค เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย สวทช. และเครือขายพันธมิตร สูทุกภาคสวน ทั้งการเกษตร
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การศึกษา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม และเอกชน เพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชนตอ
ยอดในเชิ ง พาณิ ชยและสาธารณประโยชน โดยมี ส วนราชการ คณาจารย นั ก เรี ยน นั ก วิ จั ย ผู แทนจากสภา
อุตสาหกรรม หอการคา ผูประกอบการ เกษตรกร และประชาชน เขารวมกวา ๕๐๐ คน ภายในงานมีการแสดง
นวั ตกรรมและนิ ทรรศการ แบงเป` น ๓ โซน คื อ วิ ทยเพื่ อธุ ร กิ จ วิทยเพื่ อ ชุ ม ชน และวิ ทยเพื่อ พั ฒ นาคน อาทิ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสะเต็ม เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมดัง กลาว
นับเป`นการเผยแพรผลงานวิจัย สวทช. และเครือขายพันธมิตร ใหกับประชาชนนําไปใชประโยชนตอยอดทั้งในเชิง
พาณิชยและสาธารณประโยชน หนุนใหเกิดการจางงาน สรางรายไดในพื้นที่ รวมถึงชวยพัฒนากําลังคนดานวิทยา
ศาสตร อันจะเป`นกําลังสําคัญในการกาวสูไทยแลนด ๔.๐ ในอนาคตตอไป

(๒) งานประชุมวิชาการประจํ าป, สวทช. ประจําป, 2562 (NSTDA Annual Conference 2019:
NAC2019) สวทช. ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนิ น ทรงเป` นประธานเปr ดงานประชุมวิ ชาการ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิ ด “เศรษฐกิ จแหง
อนาคตไทย กาวไกลดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป`นป,ที่ ๑๕ ระหวางวันที่ ๒๕–๒๘
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายในงานประกอบดวยการสัมมนาวิชาการ
เป`นเวทีนําเสนอความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๔๙ หัวขอ การแสดง
นิ ท รรศการผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาของ สวทช. และพั น ธมิ ต รมากกวา ๑๐๐ ผลงาน ใน ๖ โซน ไดแก
โซนเทิดพระเกี ยรติสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ และโครงการตามพระราชดําริ โซนพัฒนาเด็กและเยาวชน
โซนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โซนงานวิจัยและพัฒนา โซนความรวมมือภาคเอกชน
และตางประเทศ และโซนผลิ ตภั ณฑจากชุ มชนเครื อขาย สวทช. รวมทั้ ง การเยี่ ยมชมหองปฏิ บัติก ารวิ จัยและ
ทดสอบของ สวทช. และบริษัทผูเชาใน ๒๔ หองปฏิบัติการ ซึ่งเป`นกิจกรรมเชื่อมโยงใหนักวิจัยและผูเยี่ยมชมได
พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู อันจะนําไปสูความรวมมือในอนาคต
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นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ ยมชมโรงงานผลิ ตพืช (Plant
Factory) ภายใตโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ หรือ BIG ROCK ของรัฐบาล ซึ่งโรงงานผลิตพืชเป`นเทคโนโลยี
การปลู ก พื ชในระบบปr ด หรื อ กึ่ ง ปr ด ที่ สามารถควบคุ ม สภาพแวดลอมและปj จ จั ย ตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชไดอยางสมบูรณ เชน ชวงคลื่นแสง ความเขมแสง อุณหภูมิ ความชื้น แรธาตุตาง ๆ รวมถึง
ปริ ม าณก” า ซคารบอนไดออกไซด โดยใชแสงจากหลอดไฟ LED สี ตาง ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร ะบบกรองอากาศทํ า ให
ปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไมตองใชสารเคมีปราบศัตรูพืช และนักปรับปรุงพันธุพืชยังใชองคความรูในการคํานวณ
และออกแบบการใหความเขมขนของสารอาหารที่เหมาะสมตามชวงวัยของพืชดวย สงผลใหพืชเจริญเติบโตเร็วชวย
รนระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ปjจจุบันโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) สวทช. สรางเสร็จเรียบรอยแลวเป`นแหง
แรกของประเทศไทยบนพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ในอาคารกลุมนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ปทุมธานี และไดเริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพร เชน ใบบัวบก ฟ"าทะลายโจร รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อนํามาสกัดเป`น
สารสําคัญมูลคาสูงและนําไปพัฒนาเป`นสารออกฤทธิ์สําคัญในอาหารเสริม เวชสําอางเพื่อเพิ่มมูลคาแกพืชสมุนไพร
ในประเทศ

งาน NAC2019 มีผูสนใจเขารวมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ทั้งสิ้น ๕,๐๒๐ คน
มีผูเขาชมนิทรรศการทั้งสิ้น ๔,๐๖๕ คน และมีภาคเอกชนเขารวมในกิจกรรมเยี่ยมชม ๓๖๗ คน นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนาแอปพลิ เคชั น NAC2019 ใหใชงานไดสะดวกยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อใหขอมู ลภาพรวมการจั ดงาน และผลงาน
นิทรรศการภายในบริเวณบูธนิทรรศการตาง ๆ แกผูเขารวมงานอยางครบถวน
๙๖ | ส ว ท ช .

๔. ผลการดําเนินงานด2านทรัพยากร
สถานภาพด2านบุคลากร (ข2อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
สวทช. เสนอขอกรอบอั ตรากํ า ลั ง คนเพื่ อ ปฏิ บัติ ง านใหบรรลุ ตามเป" า หมายตามแผนกลยุ ท ธ สวทช.
ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ตอ กวทช. ไวที่ ๓,๒๕๐ คน อัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอยางตอเนื่อ งมา
ตลอด นับตั้งแตเริ่มดําเนินการ ในป, พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนหลักรอยคน เป`นจํานวนพันกวาคน
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป, โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิ จัยและพั ฒนาเพื่ อ ตอบสนองตอความตองการ
ของประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๙๕๗ คน ดังรูปที่ ๑๐

๒,๕๗๓
๒,๒๖๓

๒,๔๓๔

๒,๖๘๘
๒,๖๔๔

๒,๖๘๒
๒,๖๗๗

๒,๙๕๗
๒,๘๓๔
๒,๘๗๓
๒,๗๕๓

๒,๗๑๕
๒,๖๙๐

๑,๙๑๙
๑,๔๘๕

๙๘๔

๑,๑๓๖
๑,๓๓๐
๑,๐๙๘

รูปที่ ๑๐ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป,งบประมาณ
เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติตาง ๆ แสดงใหเห็นวา สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเป`นสําคั ญ โดยมีบุคลากรในสายวิ จัยและวิชาการ
จํานวน ๒,๐๔๔ คน คิดเป`นรอยละ ๖๙.๑๒ ตอบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไมใชสายวิจัยและวิชาการ จํานวน
๙๑๓ คน คิดเป`นรอยละ ๓๐.๘๘ ตอบุคลากรทั้งหมด เทียบเป`นสัดสวนสายวิจัยและวิชาการตอสายที่ไมใชสายวิจัย
และวิชาการเทากับ ๒.๒๔ : ๑ ดังรูปที่ ๑๑
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รูปที่ ๑๑ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหนวยงาน และกลุมตําแหนง
เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบวา สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเป`นรอยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๑๒
ปริญญาเอก
ปริญญา
ตรีและตํา

๒๒%
๓๔%

๔๔%

ปริญญาโท
๑,๒๙๔ คน

รูปที่ ๑๒ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา

๙๘ | ส ว ท ช .

นอกจากนี้ หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบวา
สวทช. มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น ๒,๖๕๗ คน คิดเป`นรอยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน
คิดเป`นรอยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๓
พนักงานโครงการ
๓๐๐ คน

๑๐%
พนักงาน
๒,๖๕๗ คน

๙๐%
รูปที่ ๑๓ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจาง
สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เทากับ ๐.๘๙ ดังรูปที่ ๑๔ เมื่อเปรียบเทียบกับป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒.๒๒) ในระยะเวลาเดียวกัน
พบวา turnover rate ของป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงรอยละ ๐.๓๓ (๒.๒๒ – ๑.๘๙)
๓,๕๐๐
๓,๐๐๐

๘.๐๐

๗.๕๙
๖.๓๘

๖.๐๙

๒,๕๐๐

๕.๙๐

๗.๐๐
๕.๖๕

๔.๖๑

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

๖.๐๐

๕.๕๖

๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔

๑๖๑

๒๐๔

๑๕๘

๑๗๑

๑๕๒

๑๕๑

๑๒๗

๑๒๒

๑,๐๐๐
๕๐๐

๕.๐๐

๔.๓๐

๔.๐๐
๓.๕๕
๒,๘๗๓ ๒,๙๕๗
๓.๐๐
๑.๘๙ ๒.๐๐
๑๐๒

๕๖

๐

๑.๐๐
๐.๐๐

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

จํานวนบุคลากรแตละป, (คน)

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

จํานวนบุคลากรพนสภาพ (คน)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

Turnover Rate (%)

รูปที่ ๑๔ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒
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ภาคผนวก

๑๐๐ | ส ว ท ช .

ก. รายชื่อบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จํานวน ๓๓ ฉบับ
ลําดับ
๑

๒

ชื่อวารสาร
ACM Transactions on Multimedia
Computing, Communications, and
Applications (TOMM)
ACS Medicinal Chemistry Letters

๓

Aquaculture

๔

Aquaculture

๕
๖

Aquaculture
Asian Biomedicine

๗

Biologia

๘

BioResources

๙

ChemistrySelect

๑๐

Chiang Mai Journal of Science

๑๑
๑๒

Chiang Mai Journal of Science
Desalination and Water
Treatment
European journal of lipid science
and technology

๑๓

๑๔

FEMS Microbiology Letters

๑๕

Fish and Shellfish Immunology

๑๖

International Journal of Biological
Macromolecules
International Journal of Infectious
Diseases (IJID)

๑๗

ชื่อเรื่อง
Interactive Search or Sequential Browsing? A Detailed Analysis of the Video
Browser Showdown 2018
Hybrid Inhibitors of Malarial Dihydrofolate Reductase with Dual Binding
Modes That Can Forestall Resistance
Evidence that the whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei is
refractory to infection by Penaeus monodon nudivirus (PmNV), also known
as MBV
Natural occurrence of edwardsiellosis caused by Edwardsiella ictaluri in
farmed hybrid red tilapia (Oreochromis sp.) in Southeast Asia
Viral infections in tilapines: More than just tilapia lake virus
Bioactivity of a sol–gel-derived hydroxyapatite coating on titanium implants
in vitro and in vivo
Paclobutrazol mitigates salt stress in indica rice seedlings by enhancing
glutathione metabolism and glyoxalase system
The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of
cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) bark
Ni-based Catalysts for Hydrogen Production from Ammonia Decomposition:
Effect of Dopants and Urine Application
Development of Polymorphic Microsatellites in White Scar Oyster Crassostrea
belcheri
Identifying a DELLA Gene as a Height Controlling Gene in Oil Palm
Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor
effluent treating landfill leachate treatment under various pH conditions
Conjugated Autoxidizable Triene-Based (CAT andApoCAT) Assays: Their
Practical Application for Screening of Crude Plant Extracts with
AntioxidantFunctions in Relevant to Oil-in-Water Emulsions
A novel sucrose-based expression system for heterologous proteins
expression in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea
thermomethanolica
Effects of Bacillus aryabhattai TBRC8450 on vibriosis resistance and immune
enhancement in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei
Effect of xylanase-assisted pretreatment on the properties of cellulose and
regenerated cellulose films from sugarcane bagasse
Aedes larvae surveillance system on smartphones and algorithms

Impact Factor
๒.๐๑๙

๓.๗๙๔
๒.๗๑

๒.๗๑
๒.๗๑
๐.๒๐๙
๐.๖๙๖
๑.๒๐๒
๑.๕๐๕
๐.๔๐๙
๐.๔๐๙
๑.๓๘๓
๒.๒

๑.๗๓๕

๓.๑๘๕
๓.๙๐๙
๓.๒๐๒

๑๐๑ | ส ว ท ช .

ลําดับ
๑๘

ชื่อวารสาร
Journal of Applied Polymer
Science

๑๙
๒๐

Journal of Bioscience and
Bioengineering
Journal of Fish Diseases

๒๑

Journal of Food Safety

๒๒

Journal of Laser Applications

๒๓

Journal of Solid State Chemistry

๒๔

Journal of Vinyl & Additive
Techonology

๒๕
๒๖

Materials Letters
Notulae Botanicae Horti
Agrobotanici Cluj-Napoca

๒๗

PeerJ

๒๘

Phytochemistry Letters

๒๙

Powder Techonology

๓๐
๓๑

RSC advances
Surface and Interface Analysis

๓๒

Tetrahedron

๓๓

Tetrahedron Letters

ชื่อเรื่อง
Impact Factor
Composites of poly(lactic acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate)
๑.๙๐๑
blend with wood fiber and wollastonite: Physical properties, morphology,
and biodegradability
Synthesis and characterization of Ogataea thermomethanolica alcohol
๒.๐๑๕
oxidase immobilized on barium ferrite magnetic microparticles
Mortality from scale drop disease in farmed Lates calcarifer in Southeast
๒.๐๐๔
Asia
๑.๒๗๕
Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal
amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in
chicken meat products
Effects of oxide layer on adhesion and durability of titanium and transparent
๑.๕๙๗
polyamide joint by laser joining
๒.๑๗๙
Differences in NH3 gas adsorption behaviors of metal-hexacyanoferrate
II
3
3
2
nanoparticles (Mx[Fe (CN)6]y·zH2O:M = In +, Fe +, and Mn +)
Poly(lactic acid)/ethylene vinyl acetate copolymer blend composites with
๑.๑๓๑
wood flour and wollastonite: Physical properties, morphology, and
biodegradability
Effect of Ag Mixing in Thermoelectric Ge2Sb2Te5 Thin Films
๒.๖๘๗
Regulation on Antioxidant Defense System in Rice Seedlings (Oryza sativa L.
๐.๖๔๘
ssp. indica cv. ‘Pathumthani 1’) Under Salt Stress by Paclobutrazol Foliar
Application
Transcriptome analysis of oil palm inflorescences revealed candidate genes
๒.๑๑๘
for an auxin signaling pathway involved in parthenocarpy
Fomitopsins I and J, 24-methyl-lanostane triterpenoids from fruiting bodies of
๑.๕๗๕
the wood-rot basidiomycete Fomitopsis sp.
New hydrocyclone design for high starch yield: Effect of cylindrical-conical
๓.๒๓
length proportion on the starch, sulfur and protein separation efficiencies
Aza-BODIPY based polymeric nanoparticles for cancer cell imaging
๒.๙๓๖
Effect of thermal treatment on hydrophilicity and corrosion resistance of Ti
๑.๒๖๓
surface
Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus
๒.๓๗
BCC44381
Conoideoxime A, antibacterial bis-oxime prenyl-tryptophan dimer from the
๒.๑๒๕
whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664
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ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๑๓ คําขอ
ลําดับ
ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด
ไตรมาสที่ ๑
๑ อุปกรณที่ยึดวัตถุทรงกระบอก
๒

ระบบการผลิตตัวกรองเเละกรรมวิธีการผลิตตัวกรอง

ไตรมาสที่ ๒
๓ กลองจุลทรรศนดิจิทัล
๔

วันยื่นคําขอ

หมายเลขคําขอ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๒๐๐๔๘๕๔

ไทย

เนคเทค

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

๑๘๐๑๐๐๕๘๗๐

ไทย

ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
และคณะ
จักรพล สุนทรวราภาส
และคณะ

๒๑/๐๑/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๐๒๕๑

ไทย

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๐๕๗๒

ไทย

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๐๕๗๑

ไทย

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๑๐๐๑๓๙๖

ไทย

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๑๐๐๑๕๔๗

ไทย

๘

อุปกรณสําหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบสงผานสอง
ชองวัด
อุปกรณสําหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบสะทอนสอง
ชองวัด
กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวของแข็งที่มีคารบอเนตเป`น
องคประกอบสําหรับดูดซับซัลเฟต
ชุดสายอากาศกนหอยทรงกรวยซอนทับแบบพกพา
สําหรับรบกวนสัญญาณอากาศยานไรคนขับ
นิ้วมือหุนยนตออนนิ่มสําหรับหยิบจับ

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๑๒๕๙

ไทย

๙

เตาปลูกผลึกไฮโดรเทอรมอล

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๑๑๑๙

ไทย

๑๐

เครื่องคัดกรองอุณหภูมิรางกาย

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๑๑๒๐

ไทย

๑๑

๑/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๑๐๐๑๒๖๓

ไทย

๑๒

อุปกรณสําหรับวิเคราะหคาพื้นที่ผิวจําเพาะของวัสดุและ
เซลลบรรจุตัวอยางสําหรับใชกับอุปกรณดังกลาว
บรรจุภัณฑ

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๑๑๒๑

ไทย

๑๓

เครื่องปรับเอนเกาอี้รถเข็น

๑๑/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๒๐๐๐๙๐๖

ไทย

๕
๖
๗

รัฐศาสตร อัมฤทธิ์
และคณะ
รัฐศาสตร อัมฤทธิ์
และคณะ
รัฐศาสตร อัมฤทธิ์
และคณะ
กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล
และณัฏฐพร พิมพะ
รัศมิทัต แผนสมบูรณ
และคณะ
ไพศาล ขันชัยทิศ
และคณะ
ไพศาล ขันชัยทิศ
และคณะ
อาโมทย สมบูรณแกว
และคณะ
อรรณพ คล้ําชื่น
และคณะ
นฤภร มนตมธุรพจน
และคณะ
ประสิทธิ์ จําปา
และคณะ

ไบโอเทค

เนคเทค
เนคเทค
เนคเทค
นาโนเทค
สํานักงาน
กลาง
นาโนเทค
ศน,ศอ
เนคเทค
นาโนเทค
สํานักงาน
กลาง
เนคเทค
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ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได2รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๓๗ คําขอ
ลําดับ

ชื่อสิทธิบัตร

ไตรมาสที่ ๑
๑
ระบบและกรรมวิธีตัดแบงประโยคสําหรับ
ภาษาที่มีรอยตอประโยคไมชัดเจน
๒
ตัวกําเนิดคลื่นอัลตราโซนิกรูปรางสปริงสําหรับ
ดามสลายตอกระจกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
๓
อุปกรณวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช
๔

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

หมายเลขที่
ได2รับ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๕/๐๘/๒๕๔๗

๒๖/๑๐/๒๕๖๑

๖๕๘๕๒

ไทย

เนคเทค

๗/๐๙/๒๕๕๒

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๖๕๖๙๕

ไทย

ชัชวาลย หาญสกุลบรรเทิง
และคณะ
พิทักษ เหลารัตนกุล

๒๕/๐๙/๒๕๕๘

๒๖/๑๐/๒๕๖๑

๖๕๘๕๓

ไทย

เนคเทค

๒๓/๐๙/๒๕๕๙

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๖๕๖๙๐

ไทย

๑๘/๐๗/๒๕๕๖

๘/๑๑/๒๕๖๑

๖๖๑๔๐

ไทย

โอภาส ตรีทวีศักดิ์
และคณะ
โอภาส ตรีทวีศักดิ์
และคณะ
วัฒนา สมานจิตร
และคณะ

๗/๑๐/๒๕๕๓

๒/๑๑/๒๕๖๑

๖๖๐๐๑

ไทย

เจษฎา วรรณสินธุ

๖/๐๕/๒๕๔๗

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๙๒๑

ไทย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๖๗๐๓๔

ไทย

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมาน
วัฒน
กอบกุล เหลาเทง

๗/๐๙/๒๕๕๒

๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๖๗๐๓๕

ไทย

๒๗/๐๙/๒๕๕๓

๗/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๗๖๒

ไทย

๑๖/๐๙/๒๕๕๓

๗/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๗๖๓

ไทย

๒/๐๖/๒๕๖๐

๗/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๗๖๕

ไทย

๑๒

ชุดวัดอุณหภูมิแบบไรสาย ดวยเนตไพรเก็บสาย
แบบเป`นรอง
ระบบการเคลือบฟrลมบางโลหะออกไซดผสม
โลหะแบบโค-สปjตเตอรที่ติดตั้งอุปกรณสําหรับ
กระจายก”าซ
กรรมวิธีการผลิตแผนขัดโลหะผสมที่มี
ความสมํ่าเสมอของโครงสรางจุลภาค
ชุดถอดรหัสไวเธอรบี VITERBI ขนาดเล็ก
สําหรับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
การพัฒนาลําดับนิวคลีโอไทดและลําดับกรด
อะมิโนของยีนเดลตา 6-ดีแสททูเรส (delta 6desaturase) ชุดที่ 2 ของเชื้อรามิวคอร รอคซิไอ
(Mucor rouxii) สายพันธุ ATCC 24905
กระบวนการในการทําเม็ดเถาแกลบเพื่อทําเป`น
เม็ดวัสดุรูพรุน
วิธีการและอุปกรณวัดความชื้นของเมล็ดธัญพืช
ที่ใชวิธีดังกลาว
ระบบปฏิกรณแบบฟลูอิดไดซเบดสําหรับกําจัด
สารอินทรียในน้ําเสียดวยการดูดซับของถานกัม
มันตรวมกับการฟ’“นฟูสภาพถานกัมมันตดวย
สารละลายโอโซน
เครื่องเติมอากาศ

๑๓

อุปกรณสําหรับถอดชิ้นสวน

๑๑/๐๕/๒๕๖๐

๗/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๗๖๔

ไทย

๑๔

อุปกรณสําหรับขึ้นรูปแผนฟrลม

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

๗/๑๒/๒๕๖๑

๖๖๗๖๑

ไทย

ไตรมาสที่ ๒
๑๕ วิธีการชักนําการผลิตทอนพันธขนาดเล็ก

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

๒๕/๐๑/๒๕๖๒

๖๗๗๑๖

ไทย

๕

๖
๗
๘

๙
๑๐
๑๑

ผกามาศ แซหวอง
และคณะ
โอภาส ตรีทวีศักดิ์
และคณะ
ประธาน วงศศริเวช
และพรศิริ ทองเปรม

เอ็มเทค

เนคเทค
เอ็มเทค
สํานักงาน
กลาง
CPMO
เนคเทค
ไบโอเทค

เอ็มเทค
เนคเทค
นาโนเทค
สํานักงาน
กลาง

รุงโรจน เมาลานนท
และคณะ
นพดล สิทธิพล
และคณะ
กิตติพงษ ตันติสันติสม
และคณะ

นาโนเทค

เฉลิมพล เกิดมณี

ไบโอเทค
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เนคเทค
นาโนเทค

ลําดับ

ชื่อสิทธิบัตร

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

๑๖

เครื่องทําน้ํารอนและผลิตกระแสไฟฟ"าดวยเซลล
แสงอาทิตยแบบอะมอรฟjสซิลิกอน

๙/๐๖/๒๕๔๓

๓๑/๐๑/๒๕๖๒

หมายเลขที่
ได2รับ
๖๗๘๐๕

๑๗

วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนดวยรูปแบบ
ฟrลเตอรที่ไมตอเนื่องทางเวลา
วิธีการบําบัดพื้นผิวขยายสัญญาณรามานที่
เสื่อมประสิทธิภาพจากการเก็บรักษาใหมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงเดิมดวยการใชไอออน
ของก”าซ
วิธีการปลูกฟrลมออกซีไนไตรดโดยการควบคุม
เวลาก”าซในระบบรีแอคทีฟอารเอฟแมกนีตรอนสปjตเตอริง
การพัฒนาและการผลิตชุดการตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี

๑๕/๐๙/๒๕๕๒

๓๑/๐๑/๒๕๖๒

๖๗๘๐๗

ไทย

๗/๐๖/๒๕๕๕

๒๕/๐๑/๒๕๖๒

๖๗๗๑๕

ไทย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

๑๕/๐๒/๒๕๖๒

๖๘๑๗๒

ไทย

ศุภนิจ พรธีระภัทร

เนคเทค

๒/๐๗/๒๕๔๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๒

๖๘๓๐๗

ไทย

ธารารัชต ธารากุล
และสิริฤกษ ทรงศิวิไล

อุปกรณวัดความหนืดของของเหลวขณะกวน
แบบเรียลไทม
ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ดหรือวัสดุปลูกจาก
มวลชีวภาพดวยกระบวนการไบโอไฮโดรคอน
เวอรชัน
แป"นคียสัมผัสที่อาศัยเทคนิคการกั้นแสงและ
การแบงลําแสง
วิธีการตรวจวัดความขนานความตั้งฉากและ
รูปรางของวัตถุแบบไมสัมผัสและแบบไม
ทําลาย
วิธีการและอุปกรณสําหรับตรวจจับการปลอม
แปลงบัตรเครดิต
อุปกรณประกอบการเรียนรูเรื่องการถายยีนเขา
สูเซลลพืชโดยวิธีการยิงอนุภาค
กระบวนการผลิตทออะลูมินาเซรามิก

๓๐/๐๙/๒๕๕๓

๘/๐๒/๒๕๖๒

๖๘๐๔๓

ไทย

๒๖/๐๙/๒๕๕๖

๘/๐๒/๒๕๖๒

๖๘๐๔๒

ไทย

สมพงษ ศรีมโนเสาวภาคย
และไพบูลย วัฒนพรภัณฑ
ขจรศักดิ์ เฟ’¢องนวกิจ
และคณะ

นาโนเทค
สํานักงาน
กลาง
เอ็มเทค

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๙๑๓

ไทย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๙๑๔

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑
๒๒

๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙

กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน PMRAB
7 ในยีสตและการนําไปใชในการป"องกันการติด
ไวรัสดวงขาวในกุง
วิธีการสรางภาพเอ็กซเรยตัดขวางแบบสามมิติ
โดยใชลําแสงแบบกรวย

ประเทศ
ไทย

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

ชาตรี ตั้งอมตะกุล
เนคเทค
และพอพนธ สิชฌนุกฤษฏ สํานักงาน
กลาง
ภาคภูมิ บุญญานันต
เนคเทค
และสุรพล ตันอราม
เนคเทค
พงศพันธ จินดาอุดม
และคณะ

นาโนเทค

ไทย

ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
และคณะ
ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร

เนคเทค

๖๙๐๙๕

ไทย

ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร

เนคเทค

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๖๙๐๙๓

ไทย

ไบโอเทค

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

๑/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๔๗๙

ไทย

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๙๑๖

ไทย

ชาลินี คงสวัสดิ์
และคณะ
ภาวดี อังควัฒนะ
และคณะ
กัลยาณ แดงติ๊บ
และลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

๗/๑๑/๒๕๕๑

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๗๗๖

ไทย

เสาวภาคย ธงวิจิตรมณี
และคณะ

เนคเทค
สํานักงาน
กลาง
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เนคเทค

เอ็มเทค
ไบโอเทค

ลําดับ

ชื่อสิทธิบัตร

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

๓๐

วิธีการสรางเลนสเวาระดับจุลภาคโดยอาศัย
การโกงตัวของชั้นฟrลม
กรรมวิธีการคัดเลือกตัวยับยั้งที่ดีจากกลุม
หองสมุดตัวยับยั้งเชิงรวม โดยใชเอ็นไซมได
ไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อมาลาเรีย
กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอน
น้ํายางธรรมชาติที่สามารถชวยลดปริมาณการ
ใชสารเคมีและปริมาณการใชน้ําในโรงงาน
วิธีการคํานวณปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว
เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว ดวยเทคนิค
การประมวลผลภาพ
ระบบและวิธีการตรวจจับตําแหนงชวงเวลาการ
เกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับ
จากสัญญาณคลื่นไฟฟ"าหัวใจ
วิธีการวิเคราะหหาปริมาณเนื้อยางในน้ํายาง
ธรรมชาติโดยการปj¢นเหวี่ยงผานหลอด
แคปrลลารี่
โมโนโคลนอล แอนติบอดีตอ NA,K ATPase
beta3 ซับยูนิตกดการตอบสนองของทีและ
บีลิมโฟซัยท
กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสไขหวัดนกโดยใช
ลําดับเบสของเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่จําเพาะตอ
สายพันธุ H5, H7 และ H9

๓๐/๐๔/๒๕๕๒

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

หมายเลขที่
ได2รับ
๖๘๗๗๗

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

๑/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๔๗๗

ไทย

๒/๐๗/๒๕๕๒

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๗๗๙

ไทย

สุรพิชญ ลอยกุลนันท
และคณะ

เอ็มเทค

๓๐/๐๗/๒๕๕๒

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๙๑๕

ไทย

ปวิตา แกวพรหมมาลย
และเอกชัย เจนวิถีสุข

๑/๐๗/๒๕๕๓

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๗๗๕

ไทย

สุรพล ตันอราม
และคณะ

ไบโอเทค
สํานักงาน
กลาง
เนคเทค

๒๙/๐๔/๒๕๕๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๗๗๘

ไทย

สุรพิชญ ลอยกุลนันท
และคณะ

เอ็มเทค

๕/๐๘/๒๕๔๕

๑/๐๓/๒๕๖๒

๖๘๔๗๘

ไทย

ธินีนุช ศรีจันทร
และคณะ

ไบโอเทค

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๖๙๐๙๔

ไทย

ธินีนุช ศรีจันทร
และคณะ

ไบโอเทค

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

ไทย

นิธิ อัตถิ
และคณะ
สุมาลี กําจรวงศไพศาล
และคณะ

เนคเทค
ไบโอเทค

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๓๐ คําขอ
ลําดับ
ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด
ไตรมาสที่ ๑
๑
ชุดตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อวัณโรคในคนดวยแผน
แถบโปรตีนจําเพาะรวมกับวิธีอินไดเร็คอิไลซา
๒
ชุดตรวจหากลุมเชื้อกอโรคเป"าหมายแบบหลายเชื้อ
ในครั้งเดียว
๓
ชุดตรวจหาโปรตีนเป"าหมายในเซลลดวยเทคนิค
อิมมูโนโครมาโตกราฟ,และอนุภาคซิลิกานาโน
๔
ซีเมนตกระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปj“นไดที่มี
รูพรุนขนาดใหญและกระบวนการเตรียมซีเมนต
ดังกลาว

วันยื่นคําขอ

หมายเลขคําขอ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๑๒/๑๐/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๓๗๔

ไทย

ไบโอเทค

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๔๑๒

ไทย

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๔๑๓

ไทย

๑๖/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๖๗๕

ไทย

สารดี วาฤทธิ์
และคณะ
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
และคณะ
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
และคณะ
กันนาพร พูพุฒ

นาโนเทค
นาโนเทค
เอ็มเทค
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ลําดับ
ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด
๕
กระบวนการคัดพันธุออยชีวมวลทนเค็มในระบบ
กระบะทรายภายใตสภาวะโรงเรือนปลูกพืช
๖
กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต
ทนรอน Ogataea thermomethanolica ที่ผาน
การดัดแปลงพันธุกรรมใหมีระบบควบคุมการ
แสดงออกดวยอาหารที่มีน้ําตาลซูโครสเป`น
องคประกอบ
๗
กรรมวิธีกระตุนการงอกและพัฒนาเป`นตนออนของ
เมล็ดพืชโดยใชการใหอากาศรวมกับการไดรับแสง
ชนิดจําเพาะ
๘
ชุดตรวจสําหรับตรวจหาเชื้อไวรัสที่กอใหเกิดกลุม
อาการคลายไขหวัดใหญ
๙
เอนไซมไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที่ติดฉลาก
ดวยไบโอตินและถูกตรึงโครงสรางบนบีดสดวยการ
จับโปรตีนสเตรปตาวิดิน
๑๐ เอนไซมไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธี
การเตรียม
๑๑ กระบวนการกระตุนการพัฒนารากสะสมอาหารของ
มันสําปะหลังผานระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
แบบใชคารบอนไดออกไซดเป`นแหลงพลังงานหลัก
๑๒ กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับสําหรับการปรับปรุงคุณภาพ
ก”าซธรรมชาติ
ไตรมาสที่ ๒
๑๓ เสนใยเมทัลออกไซดนาโนโฟโตคะตะลิสตและแผน
เมมเบรนซึ่งขึ้นรูปจากเสนใยดังกลาวที่ถูกตกแตงดวย
อนุภาคคอปเปอรออกไซดและกรรมวิธีการเตรียม
เสนใยและแผนเมมเบรนดังกลาว
๑๔ แผนติดกระตุนหัวใจฝ˜กหัดจากยางพาราสําหรับ
เครื่องฝ˜กหัดการฟ’“นคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟ"าชนิด
อัตโนมัติและวิธีการเตรียมแผนติดกระตุนหัวใจฝ˜กหัด
ดังกลาว
๑๕ ชุดตรวจนาโนเซนเซอรแบบกําหนดทิศทางในการติด
ฉลาก
๑๖ เครื่องปฏิกรณบดดวยลูกบดพรอมอัลตราโซนิคกําลัง
สูง
๑๗ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของชุดยีนที่สรางโปรตีน
โครงสรางเพื่อผลิตอนุภาคไวรัสไขเลือดออกเด็งกี่ชนิด
ที่ติดเชื้อไดหนึ่งรอบในเซลลยุง

วันยื่นคําขอ
๓๐/๑๑/๒๕๖๑

หมายเลขคําขอ
๑๘๐๓๐๐๒๗๙๖

ประเทศ
ไทย

ชื่อผู2ประดิษฐ
เฉลิมพล เกิดมณี
และคณะ
นิรันดร รุงสวาง
และคณะ

ศูนย
ไบโอเทค

๑๖/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๖๗๖

ไทย

๓๐/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๗๙๗

ไทย

กนกวรรณ รมยานนท
และคณะ

ไบโอเทค

๒๓/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๗๕๒

ไทย

นาโนเทค

๗/๑๒/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๘๔๕

ไทย

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
และคณะ
ยงยุทธ ยุทธวงศ
และคณะ

๗/๑๒/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๘๔๖

ไทย

ไบโอเทค

๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๙๖๐

ไทย

ยงยุทธ ยุทธวงศ
และคณะ
มาลินี สุขแสงพนมรุง
และคณะ

๒๘/๑๒/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๓๐๔๐

ไทย

สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
และคณะ

เอ็มเทค

๓๑/๐๑/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๒๕๙

ไทย

วรล อินทะสันตา
และนครินทร ทรัพยเจริญดี

นาโนเทค

๑๑/๐๑/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๐๕๗

ไทย

สุรพิชญ ลอยกุลนันท
และคณะ

เอ็มเทค

๑๘/๐๑/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๑๒๖

ไทย

นาโนเทค

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๖๐๖

ไทย

๒๒/๐๒/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๔๖๖

ไทย

สุวัสสา บํารุงทรัพย
และณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
อนุชา วรรณกอน
และสมัญญา สงวนพรรค
สุธา เสงี่ยมบุตร

ไบโอเทค

ไบโอเทค

ไบโอเทค

เอ็มเทค
ไบโอเทค

๑๐๗ | ส ว ท ช .

ลําดับ
ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด
๑๘ น้ํายาสําหรับเตรียมชุดตรวจและกรรมวิธีการใชน้ํายา
ดังกลาว
๑๙ ชุดตรวจหายาหรือโมเลกุลเป"าหมายที่มีประจุ
๒๐

๒๑
๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

องคประกอบอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัดจาก
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea) และกรรม
วิธีการเตรียมอนุภาคดังกลาว
สูตรตํารับเครื่องสําอางในรูปโทนเนอรที่ประกอบดวย
สารสกัดสมอไทย
กรรมวิธีการผลิตกรดแลคติกจากน้ําตาลไซโลสดวย
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธออกไซดของโลหะทรานซิชัน
บนตัวรองรับอะลูมินา
สูตรการเตรียมแผนฟrลมอิเล็กโทรไลตแบบใส และ
กระบวนการเตรียมแผนฟrลมอิเล็กโทรไลตแบบใส
ดังกลาว
ชุดไพรเมอรและกรรมวิธีการตรวจเชื้อวัณโรคกอโรค
ในคนดวยเทคนิคแลมป¥รวมกับเทคนิคเคมีไฟฟ"า
อิเล็กโทรไลตชนิดบัฟเฟอรสถานะเจล และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลตชนิดบัฟเฟอร
สถานะเจลดังกลาว
วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับตําแหนงของยีน
ROS1 ในเซลลมะเร็ง
กรรมวิธีการตรวจแหลงที่มาของขาวดวยวิธีลิควิดโคร
มาโตกราฟ,ชนิดออบิแทรป
ผลิตภัณฑครีมที่มีสวนประกอบของสารสกัดจากตน
บัวบก
ชุดตรวจหาเชื้อกอโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีดวย
เทคนิคลูปมีดิเอเตดไอโซเทอรมอลแอมพลิฟrเคชัน
กระบวนการสกัดอินูลินจากแกนตะวัน

วันยื่นคําขอ
๑๕/๐๒/๒๕๖๒

หมายเลขคําขอ
๑๙๐๓๐๐๐๔๓๑

ประเทศ
ไทย

ชื่อผู2ประดิษฐ
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร

ศูนย
นาโนเทค

๑๕/๐๒/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๔๓๒

ไทย

นาโนเทค

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๗๒๐

ไทย

สุวัสสา บํารุงทรัพย
และณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
มัตถกา คงขาว
และคณะ

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๖๕๑

ไทย

นาโนเทค

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๗๗๔

ไทย

วลีวัลย เอกนัยน
และอรทัย ลออุทัย
ขจรศักดิ์ เฟ’¢องนวกิจ
และคณะ

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๗๗๓

ไทย

ชุลีกร โชติสุวรรณ
และนพดล อรุณยะเดช

นาโนเทค

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๗๒๒

ไทย

อดิสร เตือนตรานนท
และคณะ

๑๕/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๖๕๒

ไทย

ชุลีกร โชติสุวรรณ

ไบโอเทค
สํานักงาน
กลาง
นาโนเทค

๑/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๕๔๒

ไทย

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๕๙๗

ไทย

๒๒/๐๓/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๗๒๑

ไทย

๑๖/๐๑/๒๕๖๒

๑๙๐๓๐๐๐๐๘๒

ไทย

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

๑๘๐๓๐๐๒๗๐๖

ไทย

วิชัย พรธนเกษม
และคณะ
นิศรา การุณอุทัยศิริ
และคณะ
มัตถกา คงขาว
และคณะ
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
และจันทนา คําภีระ
ศศิธร พงษสําราญกุล

นาโนเทค

นาโนเทค

ไบโอเทค
ไบโอเทค
นาโนเทค
ไบโอเทค
สํานักงาน
กลาง
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได2รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ
ลําดับ

ชื่ออนุสิทธิบัตร

ไตรมาสที่ ๑
๑
กรรมวิธีการเตรียมถานกัมมันตที่มีไนโตรเจน
เป`นองคประกอบ
๒
แผนกรองโปรตีนแบบนอนวูฟเวนเคลือบ
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต
๓
กรรมวิธีการเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสที่ถูก
ดัดแปลงโครงสรางดวยอะมิโนแอลคิลอิมิดา
โซลสําหรับการดูดซับและจําแนกประเภทของ
โลหะหนัก
๔
การเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย
๕
กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนที่ตองการโดยตรง
จากหองสมุดแบคและฟอสมิดที่ถูกเก็บรักษาไว
ในสต”อกกลีเซอรอลแชแข็งดวยวิธีพีซีอาร
๖
ไพรเมอรตอไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ
และการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ
พรอมกันครั้งเดียว
๗
ยูนิเวอรแซลไพรเมอรที่จําเพาะตอนิวคลีโอแค
ปสิดยีนของทอสโพไวรัสชนิด CaCV, MYSV,
TNRV และ WSMoV
๘
กรรมวิธีการวัดปริมาณไมโครอารเอ็นเอโดยใช
ดีเอ็นเอแมแบบปลายเปrดรวมกับการยับยั้งการ
สงสัญญาณฟลูออเรสเซนตของกราฟ,น
ออกไซด
๙
อนุภาคพอลิเมอรเรืองแสงยานไกลอินฟราเรด
และกระบวนการเตรียมอนุภาคเรืองแสง
ดังกลาว
๑๐ ระบบจัดสรรรมเคลื่อนที่
๑๑
๑๒
๑๓

ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติรวมกับเสน
ใยผสมสังเคราะหโดยการทอหรือถัก
ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติรวมกับเสน
ใยผสมสังเคราะหโดยการทอ
อุปกรณรับภาพมุมกวาง

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

หมายเลข
ที่ได2รับ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๒๑/๐๗/๒๕๖๐

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๑๔๔๙๔

ไทย

นาโนเทค

๔/๐๘/๒๕๖๐

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๑๔๔๙๕

ไทย

๒๗/๐๗/๒๕๖๐

๑๙/๑๐/๒๕๖๑

๑๔๔๕๕

ไทย

กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล
และณัฏฐพร พิมพะ
นฤภร มนตมธุรพจน
และคณะ
วรล อินทะสันตา
และอัจฉรา แป"งออน

๑๑/๐๕/๒๕๖๑

๒๖/๑๐/๒๕๖๑

๑๔๕๑๔

ไทย

๒๘/๐๓/๒๕๕๖

๒/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๔๓

ไทย

นพดล อรุณยะเดช
และคณะ
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
และสุธาสินี สมยง

นาโนเทค
เนคเทค
ไบโอเทค

๓๐/๐๕/๒๕๕๔

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๖๕

ไทย

แสงจันทร เสนาปrน
และคณะ

ไบโอเทค

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๖๔

ไทย

แสงสูรย เจริญวิไลศิริ
และคณะ

ไบโอเทค

๒๖/๐๖/๒๕๕๘

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๖๖

ไทย

เดือนเพ็ญ จาปรุง
และคณะ

นาโนเทค

๑๑/๐๙/๒๕๕๘

๒/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๔๔

ไทย

ดวงพร พลพานิช
และคณะ

นาโนเทค

๓๐/๐๙/๒๕๕๙

๒/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๔๖

ไทย

เนคเทค

๒๑/๐๗/๒๕๖๐

๑๖/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๖๐๕

ไทย

๒๑/๐๗/๒๕๖๐

๑๖/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๖๐๔

ไทย

๑๔/๐๗/๒๕๖๐

๒๓/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๖๓๐

ไทย

นิธิภัทร วองชิงชัย
และคณะ
บรรณกร สัณฐมิตร
และวรล อินทะสันตา
บรรณกร สัณฐมิตร
และวรล อินทะสันตา
รัฐศาสตร อัมฤทธิ์
และอัชฌา กอบวิทยา

เอ็มเทค
นาโนเทค

นาโนเทค
นาโนเทค
เนคเทค

๑๐๙ | ส ว ท ช .

ลําดับ

ชื่ออนุสิทธิบัตร

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

๑๔

๙/๐๓/๒๕๖๐

๘/๑๑/๒๕๖๑

๒๕/๐๘/๒๕๖๐

๒/๑๑/๒๕๖๑

๔/๐๘/๒๕๖๐

๒๐

กระบวนการสังเคราะหซีเรียผสมออกไซตของ
โลหะทรานซิชันขนาดนาโนเมตรดวยวิธีการ
เติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอรแฟกแทนท
แอสซิสเทดเทมเพลตทิง
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูลสอง
ชั้นจากพอลิเมอรชีวภาพเพคตินและโปรตีน
สกัดจากขาวไรซเบอรรี่ สําหรับหอหุมสารสกัด
จากมะระขี้นก
กรรมวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดวยการใช
โพวิโดน-ไอโอดีนรวมกับคลื่นความถี่อุลตราโซนิก
แผนเสนใยไมถักทอสําหรับการใชงานเป`นวัสดุ
ปลูก และกรรมวิธีการเตรียมแผนเสนใยไมถัก
ทอดังกลาว
สูตรตํารับเภสัชภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใช
ภายนอกรางกาย
ชุดตรวจหาอินเตอรเฟอรอนแกมมาในชาง
และกรรมวิธีการตรวจหาอินเตอรเฟอรอน
แกมมาดวยชุดตรวจดังกลาว
อุปกรณประจุแบตเตอรี่เครื่องชวยฟjง

หมายเลข
ที่ได2รับ
๑๔๕๖๗

๒๑
๒๒

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

ไทย

ณัฏฐพร พิมพะ

นาโนเทค

๑๔๕๔๕

ไทย

สรวง สมานหมู

ไบโอเทค

๑๖/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๖๐๖

ไทย

เฉลิมพล เกิดมณี
และคณะ

ไบโอเทค

๒๓/๐๘/๒๕๖๐

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๖๘

ไทย

จุรีรัตน ประสาร
และคณะ

เอ็มเทค

๒๓/๐๘/๒๕๖๐

๘/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๖๙

ไทย

นาโนเทค

๑๑/๐๔/๒๕๖๑

๒/๑๑/๒๕๖๑

๑๔๕๔๗

ไทย

สุวิมล สุรัสโม
และคณะ
วันดี ยินดียั่งยืน
และคณะ

๓๐/๐๙/๒๕๕๘

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๖๖๓

ไทย

เนคเทค

อุปกรณนําทาง

๒๕/๐๙/๒๕๕๘

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๖๖๒

ไทย

๓๐/๐๙/๒๕๕๙

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๗๑๙

ไทย

๒๓

ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณของผู
ขับขี่ยานพาหนะ
ระบบควบคุมไดโอดเปลงแสง

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

๒๑/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๗๒๐

ไทย

๒๔

ระบบวัดปริมาณน้ําฝนสะสม

๓๐/๐๙/๒๕๕๙

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๗๑๗

ไทย

๑๓/๐๕/๒๕๕๙

๑๔/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๗๑๘

ไทย

๑๕/๐๙/๒๕๖๐
๘/๑๒/๒๕๖๐

๓/๑๒/๒๕๖๑
๗/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๖๕๐
๑๔๖๖๔

ไทย
ไทย

อนุกูล นอยไม
และคณะ
เกียรติศักดิ์
ศรีพิมานวัฒน
ถนัด เหลืองนฤทัย
และคณะ
กิตติพงษ ตันติสันติสม
และคณะ
ศิโรจน ศิริทรัพย
และคณะ
จุรีรัตน ประสาร
และคณะ
กมลวรรณ ธรรมเจริญ
มัตถกา คงขาว
และคณะ

๑๖/๑๒/๒๕๕๙

๒๑/๐๑/๒๕๖๒

๑๔๘๔๔

ไทย

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘
๑๙

๒๕

กระบวนการผลิตผาไมทอชนิดสปjนบอนด ที่มี
สมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช
๒๖ สารองคประกอบสําหรับตรวจวัดก”าซเอทิลีน
๒๗ องคประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมที่กักเก็บ
สารสกัดทับทิม และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกลาว
ไตรมาสที่ ๒
๒๘ ระบบเลือกเซลลสําหรับการแฮนโอเวอร
ระหวางเฟมโตเซลลในเครือขายสื่อสารไรสาย

จุฑาเพชร เวชรังษี
และคณะ

ไบโอเทค

เนคเทค
เนคเทค
นาโนเทค
เนคเทค
เอ็มเทค
นาโนเทค
นาโนเทค

เนคเทค

๑๑๐ | ส ว ท ช .

ลําดับ

ชื่ออนุสิทธิบัตร

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

๒๙

องคประกอบของสารเซริซินที่คอนจูเกตกับ
ไบโอตินและกรรมวิธีการเตรียมองคประกอบ
ดังกลาว
แผนแปะสเปรยสารผสมสูตรตํารับทีšมี่ สารสกัด
จากธรรมชาติสําหรับใชลดฝ"ากระจุดดางดํา
เสนใยผสมสังเคราะหแบบแยกสวน (Segment
pie) จากพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ
กระบวนการเสนใยดังกลาวผลิต
เรือดูดเลนและซอนตักขยะผิวน้ํา

๙/๐๙/๒๕๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๒

หมายเลข
ที่ได2รับ
๑๔๗๙๘

๒๓/๐๙/๒๕๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๒

๓๐/๐๙/๒๕๕๙

๓๐
๓๑

๓๒
๓๓
๓๔

๓๕

๓๖
๓๗
๓๘

๓๙

เครื่องควบคุมการจายปุ–ยอัตโนมัติที่แปรผัน
ตามพืชและสภาพธาตุอาหารในดิน
ชุดไพรเมอรและโพรบเพื่อใชกับดีเอ็นเอชิพที่
สามารถจําแนกชนิดเชื้อกลุมกอวัณโรค และจําแนก
สายพันธุของเชื้อกอวัณโรคในระดับโมเลกุล
ไพรเมอรที่มีความจําเพาะเจาะจงตอเชื้อ
Listeria monocytogenes และดีเอนเอ
ตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาเรียวไทมพีซีอาร
โดยสมบูรณ
ระบบระบุคุณสมบัติสัญญาณไฟฟ"าจากขอบ
เหตุการณ
ระบบควบคุมการใหน้ําอัตโนมัติสําหรับ
มันสําปะหลัง
ระบบติดตามขาวแบบทันตอเหตุการณดวย
การขยายขอบเขตความสัมพันธของชุดคํา
สําคัญ และการสืบคนแบบจํากัดขอบเขต
องคประกอบของวัสดุจีโอพอลิเมอรคอมโพสิต
สําหรับป"องกันแบคทีเรีย

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

ไทย

ธงชัย กูบโคกกรวด
และคณะ

นาโนเทค

๑๔๗๙๗

ไทย

นาโนเทค

๑๐/๐๑/๒๕๖๒

๑๔๗๙๖

ไทย

วรล อินทะสันตา
และคณะ
วรล อินทะสันตา

๒๒/๐๙/๒๕๖๐

๔/๐๑/๒๕๖๒

๑๔๗๘๖

ไทย

๒๒/๐๙/๒๕๖๐

๑๘/๐๑/๒๕๖๒

๑๔๘๔๐

ไทย

๑๓/๐๖/๒๕๕๖

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๖

ไทย

๕/๐๙/๒๕๕๖

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๕

ไทย

เพลินพิศ ลักษณะนิล
และคณะ

ไบโอเทค

๑๘/๐๘/๒๕๖๐

๑๕/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๔

ไทย

เนคเทค

๒๑/๐๔/๒๕๖๐

๒๒/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๕๓

ไทย

๒๒/๐๙/๒๕๖๐

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๒

ไทย

ถนัด เหลืองนฤทัย
และสุภรณ เหมือนหนู
ประโยชน คําสวัสดิ์
และคณะ
ชัชวาล สังคีตตระการ
และคณะ

๒๘/๐๙/๒๕๖๐

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๓

ไทย

๔๐

ขอเขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

๒๒/๐๖/๒๕๖๑

๒๒/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๒๗

ไทย

๔๑

สูตรอาหารเจลสําหรับพกพา

๓๑/๐๘/๒๕๖๑

๒๒/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๙๕๔

ไทย

๔๒

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลจากชีวมวลดวย
กระบวนการยอยเป`นน้ําตาลพรอมหมักในขั้นตอน
เดียวโดยใชการใชซ้ําของเอนไซมและยีสต
ตูกําเนิดแสงยูวี

๓๐/๐๖/๒๕๖๐

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๔๙๙๒

ไทย

๑๖/๐๓/๒๕๖๑

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

๑๕๐๖๐

ไทย

๔๓

ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน
และคณะ
ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
และคณะ
เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน

ปjตมาภรณ ธิมากุล
และพิมพพรรณ
เห็นประเสริฐแท
จักรพงศ พิพิธภักดี
และวันทนีย พันธชาติ
ศิริกาญจน วิเศษสุวรรณภูมิ
และคณะ
พรกมล อุนเรือน
และคณะ
ชูชาติ วารินทร
และคณะ

นาโนเทค

เอ็มเทค
เนคเทค
ไบโอเทค

สํานักงาน
กลาง
เนคเทค

เอ็มเทค

เนคเทค
เอ็มเทค
ไบโอเทค

นาโนเทค

๑๑๑ | ส ว ท ช .

ลําดับ

ชื่ออนุสิทธิบัตร

วันยื่นคําขอ

วันที่ได2รับ

๔๔

กรรมวิธีการเตรียมวัสดุทดแทนกระดูกที่ตัด
ตกแตงได จากคอมพอสิทระหวางคอลลาเจน
และไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต
อนุภาคนาโนซิลเวอรคอมโพสิตในรูปแบบ
อนุภาคขนาดเล็กและกรรมวิธีการเตรียมคอม
โพสิตดังกลาว
ชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags พลาสมิด
ลูกผสมและเชื้อราเสนใยดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags ดังกลาว
รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเชื้อราเสนใยดัดแปลง
พันธุกรรม
ไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อแบคทีเรียแล็ก
โทบาซิลลัส จอหนโซนอิและกระบวนการตรวจ
จําแนกเชื้อแบคทีเรียดังกลาว
ไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส และกระบวนการ
ตรวจจําแนกเชื้อแบคทีเรียดังกลาว

๒๕/๐๘/๒๕๖๐

๒๙/๐๓/๒๕๖๒

หมายเลข
ที่ได2รับ
๑๕๐๖๑

๑๕/๐๙/๒๕๖๐

๘/๐๓/๒๕๖๒

๒๓/๐๒/๒๕๖๑

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

ไทย

นฤภร มนตมธุรพจน
และอัจฉราพร ศรีออน

เอ็มเทค

๑๔๙๙๖

ไทย

วรายุทธ สะโจมแสง
และคณะ

นาโนเทค

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๔๙๙๕

ไทย

สุกัญญา จีนเหนาะ
และคณะ

ไบโอเทค

๓๐/๐๓/๒๕๖๑

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๔๙๙๔

ไทย

โศภชา อารยเมธากร
และคณะ

ไบโอเทค

๓๐/๐๓/๒๕๖๑

๘/๐๓/๒๕๖๒

๑๔๙๙๓

ไทย

โศภชา อารยเมธากร
และคณะ

ไบโอเทค

ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค2าในและต!างประเทศ จํานวน ๑๔ คําขอ
ลําดับ
ชื่อความลับทางการค2าที่ยื่นจด
ไตรมาสที่ ๑
๑
กรรมวิธีการผลิตสารตั้งตนสําหรับทําวัสดุทดแทน
กระดูก
๒
สวนผสมสําหรับทําวัสดุทดแทนกระดูกและ
กระบวนการทําสวนผสมดังกลาว
๓
กรรมวิธีการทําวัสดุทดแทนกระดูก
๔

๕

๖

กรรมวิธีการปรับสภาพตนออนปาลมน้ํามันจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตใน
สภาพโรงเรือน
การใช Tryptophan ในการชักนําใหเกิดราก
สมบูรณในตนออนที่พัฒนาจากระบบ somatic
embryogenesis
กระบวนการทําแหงดวยวิธีแชเยือกแข็ง สําหรับ
การคงสภาพเซลลมีชีวิตและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเซลลยีสต

วันยื่นคําขอ

หมายเลขคําขอ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๒๕/๑๐/๒๕๖๑

TS61MT00147

ไทย

เอ็มเทค

๒๕/๑๐/๒๕๖๑

TS61MT00148

ไทย

๒๕/๑๐/๒๕๖๑

TS61MT00149

ไทย

๑๙/๑๑/๒๕๖๑

TS61BT00143

ไทย

นฤภร มนตมธุรพจน
และคณะ
นฤภร มนตมธุรพจน
และคณะ
นฤภร มนตมธุรพจน
และคณะ
ยี่โถ ทัพภะทัต

ไบโอเทค

๑๙/๑๑/๒๕๖๑

TS61BT00144

ไทย

ยี่โถ ทัพภะทัต

ไบโอเทค

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

TS62BT00158

ไทย

กอบกุล เหลาเทง
และคณะ

ไบโอเทค

เอ็มเทค
เอ็มเทค

๑๑๒ | ส ว ท ช .

ลําดับ
ชื่อความลับทางการค2าที่ยื่นจด
๗
ใบกวนแนวนอนอเนกประสงค สําหรับประยุกตใช
ในอุตสาหกรรม
๘
ถังหมักแนวนอนแบบมีใบกวน สําหรับใชใน
กระบวนการหมักจุลินทรียแบบแข็ง
๙
สูตรสวนผสมของโปรตีนไขขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย (T2) สําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง
ไตรมาสที่ ๒
๑๐ พันธุพริกขี้หนูผลใหญสายพันธุแทกลุม CMS

วันยื่นคําขอ
๒๔/๑๒/๒๕๖๑

หมายเลขคําขอ
TS62BT00159

ประเทศ
ไทย

ชื่อผู2ประดิษฐ
กอบกุล เหลาเทง
และคณะ
กอบกุล เหลาเทง
และคณะ
วรรณพ วิเศษสงวน
และคณะ

ศูนย
ไบโอเทค

๒๔/๑๒/๒๕๖๑

TS62BT00160

ไทย

๒๙/๑๒/๒๕๖๑

TS61BT00145

ไทย

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

TS61CO00151

ไทย

บุบผา ใจเที่ยง

สํานักงาน
กลาง
สํานักงาน
กลาง
สํานักงาน
กลาง
นาโนเทค

๑๑

พันธุพริกขี้หนูผลใหญสายพันธุแทกลุม GMS

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

TS61CO00152

ไทย

บุบผา ใจเที่ยง

๑๒

พันธุพริกขี้หนูผลใหญสายพันธุแทกลุม C line

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

TS61CO00155

ไทย

บุบผา ใจเที่ยง

๑๓

อุปกรณบดมะพราวอบกรอบ

๓/๐๑/๒๕๖๒

TS61NN00159

ไทย

๑๔

ระบบลดความชื้นในกระบวนการบดแบบเยือกแข็ง

๓/๐๑/๒๕๖๒

TS61NN00160

ไทย

รุงโรจน เมาลานนท
และคณะ
รุงโรจน เมาลานนท
และคณะ

ไบโอเทค
ไบโอเทค

นาโนเทค

ช. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ2มครองพันธุพืช จํานวน ๒๑ คําขอ
ลําดับ
ชื่อพันธุพืชที่ยื่นจด
ไตรมาสที่ ๒
๑
ถั่วเขียว KUML1

วันยื่นคําขอ

หมายเลขคําขอ

ประเทศ

ชื่อผู2ประดิษฐ

ศูนย

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๑๑/๒๕๖๑

ไทย

สํานักงานกลาง

๒

ถั่วเขียว KUML2

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๑๒/๒๕๖๑

ไทย

๓

ถั่วเขียว KUML3

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๑๓/๒๕๖๑

ไทย

๔

ถั่วเขียว KUML4

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๑๔/๒๕๖๑

ไทย

๕

ถั่วเขียว KUML5

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๑๔๑๕/๒๕๖๑

ไทย

๖

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 1

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๐๖/๒๕๖๒

ไทย

นพพล เล็กสวัสดิ์
และคณะ
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
และประกิจ สมทา
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
และประกิจ สมทา
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
และประกิจ สมทา
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
และประกิจ สมทา
จานุลักษณ ขนบดี

๗

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 2

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๐๗/๒๕๖๒

ไทย

จานุลักษณ ขนบดี

สํานักงานกลาง

๘

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 3

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๐๘/๒๕๖๒

ไทย

จานุลักษณ ขนบดี

สํานักงานกลาง

๙

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 4

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๐๙/๒๕๖๒

ไทย

จานุลักษณ ขนบดี

สํานักงานกลาง

๑๐

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 5

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๑๐/๒๕๖๒

ไทย

จานุลักษณ ขนบดี

สํานักงานกลาง

สํานักงานกลาง
สํานักงานกลาง
สํานักงานกลาง
สํานักงานกลาง
สํานักงานกลาง

๑๑๓ | ส ว ท ช .

ลําดับ
ชื่อพันธุพืชที่ยื่นจด
๑๑ ฟjกทอง พันธุทองลานนา 6

วันยื่นคําขอ
๘/๐๑/๒๕๖๒

หมายเลขคําขอ
๐๕๑๑/๒๕๖๒

ประเทศ
ไทย

ชื่อผู2ประดิษฐ
จานุลักษณ ขนบดี

ศูนย
สํานักงานกลาง

๑๒

ฟjกทอง พันธุทองลานนา 7

๘/๐๑/๒๕๖๒

๐๕๑๒/๒๕๖๒

ไทย

จานุลักษณ ขนบดี

สํานักงานกลาง

๑๓

แตงกวา พันธุ H1-2-31-24-1-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๒๕/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๔

แตงกวา พันธุ H1-2-31-24-17-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๒๖/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๕

แตงกวา พันธุ H1-2-31-30-17-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๒๗/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๖

แตงกวา พันธุ H1-2-31-30-25-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๒๘/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๗

แตงกวา พันธุ H1-10-34-18-1-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๒๙/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๘

แตงกวา พันธุ H3-50-51-11-1-21

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๓๐/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๑๙

แตงกวา พันธุ H4-48-15-2-2-B

๘/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๓๑/๒๕๖๒

ไทย

ฉันทนา วิชรัตน

สํานักงานกลาง

๒๐

ไมดอกสกุลขมิ้น สวีท ดรีม (Sweet Dream)

๑๔/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๓๔/๒๕๖๒

ไทย

ธราธร ทีรฆฐิติ

สํานักงานกลาง

๒๑

ไมดอกสกุลขมิ้น สวีท แฟลร (Sweet Flare)

๑๔/๐๒/๒๕๖๒

๑๔๓๕/๒๕๖๒

ไทย

ธราธร ทีรฆฐิติ

สํานักงานกลาง

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได2รับ จํานวน ๓๑ รางวัล
ลําดับ
รางวัล/เกียรติยศ
ระดับนานาชาติ ๓ รางวัล
๑
ไดรับการคัดเลือกเป`น Young Affiliate ประจําป, ๒๕๖๑
ของ The World Academy of Sciences (TWAS)
ในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานประชุม TWAS
14th General Conference and 28th general meeting
เมือง Trieste ประเทศอิตาลี
๒
ไดรับการคัดเลือกจาก Clarivate Analytics ใหเป`น ๑
เปอรเซ็นตของนักวิจัยทั่วโลกที่มีการอางอิงผลงานถึงมาก
ที่สุดในป, ๒๕๖๑ (Highly Cited Researchers 2018)
ในกลุมของวิทยาศาสตรดานพืชและสัตว (Plant and
Animal Science)
๓
ไดรับทุนวิจัย Royal Society-Newton Advanced
Fellowship 2018 ซึ่งเป`นทุนรวมสนับสนุนระหวาง
The Royal Society สหราชอาณาจักร และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเทศไทย
๔
รางวัลชนะเลิศ (best pitch award) การแขงขัน business
pitching จากการเขารวมโครงการ Leaders in Innovation
Fellowships (LIF) ระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ชื่อผลงาน

นักวิจัยเจ2าของผลงาน

หน!วยงาน

-

ธิดารัตน นิ่มเชื้อ

ไบโอเทค

-

สาทินี ซื่อตรง

ไบโอเทค

การพัฒนาเทคโนโลยีสาหรายเซลลเดียว
เพื่อผลิตอารเอ็นเอสายคูในการใชควบคุม
โรคกุงอยางยั่งยืน

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม

ไบโอเทค

ชุดตรวจดีเอ็นเอเพื่อการทดสอบ
เอกลักษณและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ
พืชผัก

วิรัลดา ภูตะคาม

ไบโอเทค
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ลําดับ
๕

รางวัล/เกียรติยศ
ไดรับทุนฝ˜กอบรมภายใตโครงการ Leaders in Innovation
Fellowships (LIF) ประจําป, ๒๕๖๒ จาก Newton Fund
และ The Royal Academy of Engineering (RAEng)
ระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร
๖
รางวัล Best Presentation ภายใต Session ดาน Data
Encryption and Information Security จากงานประชุม
วิชาการ IEEE International Conference on Computer
and Communication Systems ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ Nanyang Technological
University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร
๗
รางวัล Global IP Award 2019 จากงาน LES Thailand
Annual Conference 2019 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
๘
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพดีเดนประจําป, ๒๕๖๒ (Nagai
Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical
Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, Chairman of
Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo
ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual
Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and
CU-MPU International Collaborative Research
Conference เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน
มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
ระดับชาติ ๒๓ รางวัล
๙
ไดรับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร” ประจําป, ๒๕๖๑
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

๑๐

๑๑

ไดรับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร” ประจําป, ๒๕๖๑
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป, ๒๕๖๑ จากมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน

นักวิจัยเจ2าของผลงาน
รัฐพล เฉลิมโรจน

หน!วยงาน
ไบโอเทค

Security Implementation for
Authentication in IoT Environments

ชาลี วรกุลพิพัฒน
เอกฉันท รัตนเลิศนุสรณ
พิทักษ แทนแกว

เนคเทค

ผูเชี่ยวชาญสาขาทรัพยสินทางปjญญา

อรกนก พรรณรักษา

สํานักงาน
กลาง

Thermo-responsive Bacteriophage
Nanocarrier as a Gene Delivery
Vector targeted to Mammalian
Cells

ธีรพงศ ยะทา

นาโนเทค

การศึกษากระบวนการตอบสนองของ
ปะการังตอการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําทะเล
และการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปะการังในนานน้ําไทยเพื่อ
การอนุรักษและฟ’“นฟูระบบนิเวศใตทอง
ทะเลอยางยั่งยืน
ระบบเซนเซอรอัจฉริยะสําหรับสนับสนุน
การดูแลผูสูงอายุและผูปzวย

วิรัลดา ภูตะคาม

ไบโอเทค

สุรภา เทียมจรัส

เนคเทค

เอนอีซ เอนไซมอัจฉริยะเพื่อกระบวนการ
ผลิตสิ่งทอที่เป`นมิตรกับสิ่งแวดลอม

ธิดารัตน นิ่มเชื้อ

ไบโอเทค

PlantBead Kit
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ลําดับ
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

รางวัล/เกียรติยศ
PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการ
สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ในงาน PTT
SPRIRIT-D Day 2018 เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ณ
อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
นักโลหวิทยาดีเดนรุนเยาว ประเภทอุตสาหกรรม ประจําป,
๒๕๖๐ จากการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11) ภายใตหัวขอ "Metallurgy for
Thailand 4.0” ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
รางวัล The Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ
ทางโลหวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11)
ภายใตหัวขอ "Metallurgy for Thailand 4.0” ระหวางวันที่
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ
พัทยา บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

ชื่อผลงาน
นักวิจัยเจ2าของผลงาน
PTT Microbial Displaying Enzyme on ธิดารัตน นิ่มเชื้อ
Cell Surface Technology Platform
สุริษา สุวรรณรังษี
พิษณุ ปr¢นมณี
อภิสัณต เพียรลุผล

ไดรับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผูทําคุณประโยชนในการ
สนับสนุนและใหความรูดานการกูชีพฉุกเฉิน
จากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกูชีพฉุกเฉิน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ
หองประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนัก
ประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดีมาก สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จาก
งานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดี สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวัน
นักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดี สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน

หน!วยงาน
ไบโอเทค

ชุดทดสอบการกัดกรอนแบบเรงสําหรับ
หลากหลายสภาวะการใชงาน

ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน

เอ็มเทค

Characterization of Sintered
Ultralow-Carbon Fe-Mo-B alloys

เอ็มเทค

-

อัศสฎาวุฒิ ปาทาคํา
มนภาส มรกฎจินดา
นาตยา ตอแสงธรรม
เรืองเดช ธงศรี
เพ็ญนภา ผิวอวน
วราพร วงคคําผุย
เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน
ทิพยจักร ณ ลําปาง

การพบชิ้นสวนสารพันธุกรรมไวรัสไอเอช
เอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุงกุลาดําซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุงไอเอช
เอชที่มีความถูกตองและรวดเร็ว

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ณรงค อรัญรุตม
สโรชา จิตรากร

ไบโอเทค

คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหมเพื่อการจับ
ตัวน้ํายางแบบประหยัดน้ําและลดน้ําเสีย
ในกระบวนการผลิตยางแผน (รมควัน)

ภูริพงษ วรรณวิไล
ธงศํกดิ์ แกวประกอบ
สุรพิชญ ลอยกุลนันท

เอ็มเทค

เครื่องชวยฟjงควบคุมดวยสัญญาณสมอง

พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
อนุกูล นอยไม
ธราพงษ สูญราช
สังวรณ สีสุทัศน
กริช จั่นอาจ
อดิศร เตือนตรานนท

เนคเทค

เซ็นเซอรกระดาษอัจริยะสําหรับตรวจวินิจ
ฉันดีเอ็นเอของโรคติดตอ

เอ็มเทค

สํานักงาน
กลาง

๑๑๖ | ส ว ท ช .

ลําดับ

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

รางวัล/เกียรติยศ
วันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประจําป,
๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวาง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน

แพลตฟอรมสื่อสารเพื่อเชื่อมตอทุกสรรพ
สิ่ง (NETPIE)

รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดี สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน
วันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับ
ดี สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน
วันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร

เซลลยีสตลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สําหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล

รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป, ๒๕๖๒
จากงานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป, ๒๕๖๒
จากงานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี สาขา
เศรษฐศาสตร ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ

โครงเลี้ยงเซลลกระจกตาที่เหนียวและ
แข็งแรงทําจากคอมโพสิตไฮโดรเจล
เสริมแรงเสนใยสําหรับการผาตัดเปลี่ยน
กระจกตา

การพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิ
ปเพื่อการตรวจเอกลักษณและความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุพืช

นักวิจัยเจ2าของผลงาน

พนิตา พงษไพบูลย
ชาวีร อิสริยภัทร
เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล
อนันท ปjญญา
ชัยวิทย แสนทวีสุข
สิรวิชญ มูลรินต”ะ
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน
กุลชาติ มีทรัพยหลาก
อรรถกร ศิริสุวรรณ
วัลภา สูญราช
สาธิต มุกดา
วิชชุดา เอกพันธ
วีรวัฒน รังกุพันธุ
กนกกาญจน คชรินทร
สุทิพา ธนพงศพิพัฒน
วิภารัตน ศิริพงษ

หน!วยงาน

เนคเทค

ไบโอเทค

วิรัลดา ภูตะคาม
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
ชุติมา สนธิรอต
ดวงใจ แสงสระคู
นุกูล จอมชัย
วาสิฏฐี คงคาชนะ
ขาว ตนสมบูรณ

ไบโอเทค

ไบโอเทค

การพัฒนาโลหะออกไซตที่มีโครงสรางนา
โนเพื่อใชเป`นโฟโตอิเล็กโทรดและตัวเรง
ปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาการแยกน้ําดวย
แสงอาทิตย

ปองกานต จักรธรานนท

นาโนเทค

ปjจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ
Remanufacturing: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมไทย

จิรพรรณ เชาวนพงษ

เนคเทค

๑๑๗ | ส ว ท ช .

ลําดับ

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

รางวัล/เกียรติยศ
ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนัก
ประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน

น้ํายางพาราเกรดพิเศษสําหรับผสมกับ
แอสฟjลตซีเมนตเพื่อทําถนน

นักวิจัยเจ2าของผลงาน

สุริยกมล มณฑา
ปrยะดา สุวรรณดิษฐากุล
ภิพัฒชา รักดี
อรุณ คงแกว
นันทินา มูลประสิทธิ์
ฉวีวรรณ คงแกว
สุรพิชญ ลอยกุลนันท
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
ทันระบาด: ชุดซอฟตแวรสนับสนุนการเฝ"า นัยนา สหเวชภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประจําป, ๒๕๖๒ จาก ระวังและควบคุมการระบาดของโรค
วิศิษฐ วงศวิไล
งานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
ไขเลือดออก
วัชรากร หนูทอง
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
สุริยะ อุรุเอกโอฬาร
กรุงเทพมหานคร
นิธิภัทร วองวิชัย
อสมาภรณ ฉัตรัตติกรณ
ลดาวัลย กลิ่นกุสุม
คํารณ อรุณเรื่อ
จักรพงค พลหาญ
พรทิวา โชคสูงเนิน
พิรุณ พานิชผล
มโนชญ รัตนเนนย
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ดารินทร อารียโชคชัย
พงศกร สดากร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
แพลตฟอรมพัฒนาระบบสื่อสารผานแสงที่ คทา จารุวงศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประจําป, ๒๕๖๒ จาก มองเห็นแบบโอเพนซอรสสาธิตผานระบบ
งานวันนักประดิษฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒–๖
พิพิธภัณฑอัจริยะ
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
กรุงเทพมหานคร
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิ ผูบุกเบิกงานวิจัยจุลภาคดานไมโครและนา อดิสร เตือนตรานนท
โทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘
โนเซนเซอร
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอง Grand Hall โรงแรม ดิ แอทธินี โฮ
เทล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ประเภท
อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุงเป"าเพื่อการ ณัฏฐิกา แสงกฤช
งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรการแพทย จากการ
วินิจฉัยพรอมรักษาโรคมะเร็งตอม
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ ๒๗ ภายใต
น้ําเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาท
หัวขอ “Healthy Living with Medical Sciences:
สวนกลาง
Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข รวมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตรการแพทย

หน!วยงาน

เอ็มเทค

เนคเทค

เนคเทค

สํานักงาน
กลาง

นาโนเทค

๑๑๘ | ส ว ท ช .

ลําดับ

๓๑

รางวัล/เกียรติยศ
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ครั้งที่ ๘ (NACC Integrity
Awards) จากสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ จังหวัดนนทบุรี

ชื่อผลงาน

องคกรโปรงใส

นักวิจัยเจ2าของผลงาน

หน!วยงาน

-

สวทช.

ฌ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนําไปใช2ประโยชน จํานวน ๔๖ เทคโนโลยี ๕๙ ราย
ลําดับ

ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี)

ไตรมาสที่ ๑
เชิงพาณิชย
๑
จมูกอิเล็กทรอนิกส
๒

สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ

๓

อุปกรณระบุตําแหนงดวยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอารทีเค

๔

หัวเชื้อจุลินทรียชนิดผงสําหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว

๕

นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปรงใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไลยุง

๖

อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะหออกฤทธิ์ไลยุง

๗

๙

องคประกอบของนาโนอิมัลชันสําหรับไลยุง ที่มีสวนผสมของ
น้ํามันหอมระเหยชนิดน้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันแมงลัก และ
น้ํามันหญาแฝก
เม็ดพลาสติกเขมขนผลงานวิจัยฟrลมพลาสติกบรรจุภัณฑ
ดัดแปลงที่สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลสดและผลงานวิจัยองคประกอบฟrลม
พอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป"องกันการเกิดฝ"าและไมมีปjญหา
เรื่องการเปลี่ยนสีของฟrลมระหวางการเก็บ (EMA-1+)
วัสดุชีวภาพ (Aspergillus aculeatus BCC 199)

๑๐

เครื่องตรวจวัดและเฝ"าระวังสิ่งแวดลอมขนาดเล็ก

๘

ศูนย

ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
สํานักงานกลาง
ทีเอ็มซี
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
เอ็มเทค

ทีเอ็มซี
ไบโอเทค
ทีเอ็มซี
สํานักงานกลาง

ชื่อหน!วยงานที่นําผลงานไปใช2ประโยชน

จํานวนหน!วยงาน
(ราย)

บริษัทซีพีแรม จํากัด

๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
(วิทยาลัยเทคนิคแพร)
บริษัทแนคครา ไมโครเทค จํากัด

๑
๑

บริษัทเพอรเฟกท ฮารโมนี อินเตอร
เนชันแนล จํากัด
บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด

๑
๑

บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด *

-

บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด *

-

บริษัทเซ็นทรัลเวิลดไวดล จํากัด

๑

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัทเพอรเฟกท ฮารโมนี อินเตอร
เนชันแนล จํากัด *

๑
-

๑๑๙ | ส ว ท ช .

ลําดับ

ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี)

๑๑

องคประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตร
เภสัชภัณฑใชภายนอกรางกาย
๑๒ เตียงนอนแบบมีกลไกชวยผูสูงอายุในการลุกนั่งและ
ลุกขึ้นยื่น (Joey-Active Bed)
๑๓ ระบบสําหรับบันทึกวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ หรือตองการความชวยเหลือจากสัญญาเซนเซอร
ตอเนื่องและการแจงเตือนตามเวลาจริง
เชิงสาธารณประโยชน
๑๔ ระบบติดตามเฝ"าระวังอุณหภูมิ
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

เว็บเซอรวิสสําหรับคนหาผูเชี่ยวชาญและเชื่อมตอฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน
https://www.thaischoollunch.in.th/lunchtracking/
เครื่องมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน และระบบ
สารสนเทศ
แมฮองสอนไอทีวัลเลย ระยะที่ ๓ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอรอนฟอสเฟต สําหรับ
รถจักรยานยนตไฟฟ"า (ระยะที่ ๑)
๒๐ ระบบบริการความรูตามความตองการเฉพาะบุคคล
จากองคความรูเรื่องขาวเวอรชัน ๓
ไตรมาสที่ ๒
เชิงพาณิชย
๒๑ สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
อบเชยเป`นสวนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจากการพลูเป`นสวนประกอบ
หลัก (บริษัทที่ ๑)
๒๒ สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
อบเชยเป`นสวนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจากการพลูเป`นสวนประกอบ
หลัก (บริษัทที่ ๒)
๒๓ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมสําหรับป"องกันการสูญเสียมวล
แคลเซียมจากกระดูกในผูหญิงระยะใหนมบุตร
๒๔ ผงมันเทศสีมวงและผงสังขยามันเทศมีมวง

ศูนย
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
เอ็มเทค
ทีเอ็มซี
เนคเทค
สํานักงานกลาง

ชื่อหน!วยงานที่นําผลงานไปใช2ประโยชน
บริษัทโว อินโนเวชั่น จํากัด *

จํานวนหน!วยงาน
(ราย)
-

บริษัทเอสบี ดีไซนดสแควร จํากัด

๑

บริษัทเอเมทเวิรคส จํากัด

๑

๑

เนคเทค

สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่
๙ จังหวัดพิษณุโลก
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

๑

เนคเทค

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑

เนคเทค

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ
มหาวิทยาลัยแมโจ

๑
๑

การไฟฟ"าสวนภูมิภาค

๑

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว

๑

ทีเอ็มซี
สํานักงานกลาง

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จํากัด

๑

ทีเอ็มซี
สํานักงานกลาง

บริษัทคนดี กรุ”ป จํากัด

๑

ทีเอ็มซี
สํานักงานกลาง
ไบโอเทค
ทีเอ็มซี

บริษัทไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

๑

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที.จํากัด

๑

เนคเทค

เนคเทค
สํานักงานกลาง
เนคเทค
เนคเทค
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ลําดับ

ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี)

๒๕

โปรแกรมระบบรูจําเสียงพูดภาษาไทย (พาที)

๒๖
๒๗

องคประกอบของนาโนอิมัลชันกักเก็บสารสังเคราะหที่ออก
ฤทธิ์ไลยุง
เชื้อรา Metarhizium anisopliae สายพันธุ BCC 4849

๒๘

เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ BCC 2660

๒๙

เฟrรมแวรสั่งการเซ็นเซอรวัดฝุzนและคาสถาพแวดลอมพรอม
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในการทําซ้ํา
Phytase

๓๐

เชิงสาธารณประโยชน
๓๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง

ศูนย
ทีเอ็มซี
เนคเทค
ทีเอ็มซี
นาโนเทค
ทีเอ็มซี
ไบโอเทค
ทีเอ็มซี
ไบโอเทค
ทีเอ็มซี
เนคเทค
ทีเอ็มซี
ไบโอเทค
สํานักงานกลาง

๓๒

เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาสรางรายได

สํานักงานกลาง

๓๓

e-Museum และ Museum Pool สงเสริมการทองเที่ยว
พื้นที่เมืองรอง

เนคเทค
สํานักงานกลาง

๓๔

การประยุกตใชเครื่องอัดกอนฟางอัดเศษซากขาวโพดเลี้ยง
สัตว

สํานักงานกลาง

ชื่อหน!วยงานที่นําผลงานไปใช2ประโยชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด) จํากัด

จํานวนหน!วยงาน
(ราย)
๑
๑

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด

๑

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด *

-

บริษัทไอดีไดรฟ¥ จํากัด

๑

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd

๑

เกษตรกร ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน
เกษตรกร ตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกําแพงเพชร
เกษตรกร ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
เกษตรกร ตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
เกษตรกร บานผาคับ ตําบลบอเกลือใต
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง บานศาลาชัย ตําบลศาลา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆนครลําปาง บานศาลาชัย ตําบล
ศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วิสาหกิจชุมชน แมนาจร ตําบลแมนาจร
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
วิสาหกิจชุมชน แมหลุ ตําบลกองแขก อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม
วิสาหกิจชุมชน ปzาแดด ตําบลทาผา อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๑
๑
๑
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ลําดับ
๓๕

๓๖

๓๗

ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี)
การป"องกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน

การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อ
การเลี้ยงโคเนื้อ

เทคนิคการเลี้ยงหนอนแมโจแหลงโปรตีนใหมสําหรับเลี้ยง
สัตว

ศูนย

ชื่อหน!วยงานที่นําผลงานไปใช2ประโยชน

สํานักงานกลาง

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ บานแมเหาะ ตําบลแม
สะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน
เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ชุมชนกลางเวียง
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
เกษตรกรผูปลูกกาแฟ บานพะนอคี ตําบล
หวยโปzง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน
เกษตรกรผูเลี้ยงโค สันติสุข ตําบลผานศึก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกรผูเลี้ยงโค ผานศึกเขต ๒ ตําบลผาน
ศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกรผูเลี้ยงโค ประสานมิตร ตําบลผาน
ศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกรผูเลี้ยงโค คลองบัว ตําบลผานศึก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกรผูเลี้ยงโค เขาวัง ตําบลผานศึก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกรผูเลี้ยงโค พัฒนานิคมพัฒนา ตําบล
ผานศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
เกษตรกร ปzาแงะ ตําบลดอนแกว อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกร ทุงโปzง ตําบลแมแรม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกร แมก—อน ตําบลทุงขาวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกร ทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกร ฝายกวาง ตําบลฝายกวาง อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา
ผูประกอบการสิ่งทอ บอสราง ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
กลุมทอผา บานหนองเงือก ตําบลแมแรง
อําเภอปzาซาง จังหวัดลําพูน
บริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
จํากัด

สํานักงานกลาง

สํานักงานกลาง

๓๘

การสรางสรรคและเพิ่มมูลคาสิ่งทอดวยนาโนเทคโนโลยี

สํานักงานกลาง

๓๙

การเพิ่มคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองดวยนาโนเทคโนโลยี

สํานักงานกลาง

๔๐

โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผูมารับบริการดาน
สาธารณสุข

สํานักงานกลาง

จํานวนหน!วยงาน
(ราย)
๑

๑

๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี)

ศูนย

๔๑

การสรางแนวกันไฟใหกลายเป`นปุ–ย (ดอยตุงโมเดล) โดยการ
ใชเชื้อจุลินทรียยอยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุม
Trichoderma sp. รวมกับ Bacillus sp.)
การผลิตปุ–ยจากวัสดุปลูกเหลือใช และเศษผักโดยใช
เชื้อจุลินทรียที่ยอยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการ
ตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืช และการใชประโยชนเพื่อลดการเกิด
โรคสําหรับการผลิตไหลสตรอวเบอรรี

สํานักงานกลาง

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไข
ปjญหาไฟปzาและหมอกควัน จังหวัดลําปาง

สํานักงานกลาง

เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี ทรายมูล
ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม
เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี แมยางหา
ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

๑

เอ็มเทค

สงวนนาม

๑

เอ็มเทค

สงวนนาม

๑

เอ็มเทค

สงวนนาม

๑

เอ็มเทค

สงวนนาม

๑
๕๙

๔๒

รับจ2างวิจัยจบ
๔๓ การศึกษาและออกแบบการทดสอบชุดอุปกรณเชื่อมและ
วิเคราะหรอยเชื่อมแบบเทอรมิต
๔๔ การพัฒนา food structuring agent เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ
low-fat pork frankfurter
๔๕ การประเมินความแข็งแรงของระบบทอที่ไดรับภาระความ
เคนเนื่องจากอุณหภูมิ
๔๖ การปรับปรุงแบบของถังบรรจุสารไครโอเจน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: *รายชื่อซ้ํา

ชื่อหน!วยงานที่นําผลงานไปใช2ประโยชน

จํานวนหน!วยงาน
(ราย)
๑

ลําดับ

๑

๑๒๓ | ส ว ท ช .

ญ. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่รายงานต!อหน!วยงานภายนอก ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. สํานักงบประมาณ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน!วยนับ
ตัวชี้วัด
แผนงานพื้นฐานด2านการสร2างความสามารถในการแข!งขันของประเทศ
ผลผลิต : การบริหารและใชประโยชนอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
๑. จํานวนผูประกอบการที่ใชประโยชนในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ราย
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี
๑. จํานวนผลงานวิจัยที่ถายทอดสูเชิงพาณิชย
ผลงาน
๒. เกษตรกรตนแบบที่มีการใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ชุมชน
ผลผลิต : สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ราย
ผลผลิต : โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑. จํานวนการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
๑. ผูประกอบการดานอาหารที่มีความสามารถในการสรางรายไดสูง
ราย
๒. การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการที่เป`นนวัตกรรม โครงการ
หรือมีการรับถายทอดเทคโนโลยี
๓. การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแกภาคอุตสาหกรรม
รายการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)
๑. ขอมูลนําไปใชประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไมเหมาะสมตามแผนการบูรณาการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู2ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย!อมสู!สากล
โครงการสนับสนุนผูประกอบการใหไดรับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI)
๑. จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรที่เขารวมโครงการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
๑. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โครงการสรางผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม (Startup Voucher)
๑. ธุรกิจที่เขาสูกระบวนการเรงการเจริญเติบโต
โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑. ผูประกอบการใหมที่ไดรับการสงเสริม
โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนยบมเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม
๑. ศูนยบมเพาะที่เขารวมโครงการไดแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการไดเหมาะสมมากขึ้น
๒. พัฒนาศักยภาพการลงทุนใหกับนักลงทุนและธุรกิจ

เปjาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๑๕๐
๘๕

๑๔๕
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔

๓๕
๖๐

๒๐
๑๐

๒,๕๐๐

๑,๒๔๒

๓๐๕,๐๐๐

๘๕,๕๑๕

๑๐
๒๐

-

๑๒๐

๙๒

ระบบ

๑

-

ราย

๖

-

ราย

๑,๒๐๐

๖๔๕

กิจการ

๖๔

-

กิจการ

๒๐

-

ศูนย
คน

๕
๒๕

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน!วยนับ
ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย
๑. ผลิตภัณฑใหมที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ผลิตภัณฑ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต เป`นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ
เรื่อง
หรือตอยอดไปสูการใชประโยชน
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
๑. ศูนยชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พรอมเปrดทดลองระบบและใหบริการบางสวน
กิจกรรม
๒. ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการคํานวณมีพื้นที่พรอมสําหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
แหง
๓. ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร-กายภาพที่มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา
หนวยงาน
รับคําปรึกษาดานระบบไซเบอรกายภาพ (CPS) หรืออินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
โครงการวิจัยมุงเป"าตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต เป`นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ
เรื่อง
หรือตอยอดไปสูการใชประโยชน
๒. บุคลากรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานการออกแบบและวางแผนระบบโครงสราง
คน
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ
๑. บทความตีพิมพในวารสารนานาชาติ
ฉบับ
๒. ทรัพยสินทางปjญญาที่ยื่นจด
คําขอ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชน
เรื่อง
โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
คน
โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย
๑. จํานวนผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย
ผลงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๑. นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A
รอยละ
๒. ความกาวหนาการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี ดานคุณภาพและ
รอยละ
มาตรฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการดาน BIOPOLIS
๓. จํานวนผลงานนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ที่ถูกนํา
รายการ
รอง
ใชประโยชนในพื้นที่ EEC
๔. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
ชุมชน
โครงการสงเสริมเกษตรกรใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเป`นระบบ
๑. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
ชุมชน
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

เปjาหมาย

ผลการดําเนินงาน
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๖๐
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๑

-

๔๐
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๒๐

๙
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด
๒. จํานวนเกษตรกรไดรับองคความรูและนําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๕๘๕

หน!วยนับ

เปjาหมาย

ครอบครัว

๒,๐๐๐

หน!วยนับ

เปjาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

คน
คน
คน
หลักสูตร

๑,๓๘๙
๓๐
๙
๓

๑,๖๑๘
๑๕
๓

ลานบาท
เทาของ
คาใชจาย
ลานบาท
เรื่อง
รอยละ

๒๕,๐๐๐
๔.๔

๓,๔๒๕.๘๐
๐.๕๑

๑๔,๐๐๐
๕๘๐
๒๕

๕๔๐.๓๗
๓๖
๔.๒๓

ผลงาน

๓๕๔

๑๐๒

คะแนน
เรื่อง
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๘๓
๑๒
๑,๔๐๐

รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
๑
๖๗๐.๒๖

ราย
ลานบาท
ผลงาน

๘๕
๒๔๐
๒๐

๘๘
-

รายการ

๒๗๐

๔๖

ผลงาน

๑

-

ชุมชน
ราย

๑๐๐
๑,๒๐๐

๓๖
๖๔๕

๒. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปjาหมายการให2บริการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/
ตัวชี้วัด
พัฒนากําลังคน และสร2างความตระหนักด2าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
๑. บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบทํางานเต็มเวลา (FTE)
๒. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
๓. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD)
๔. จํานวนหลักสูตรดาน วทน. ที่ วท. รวมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร
สร2างความเข2มแข็งให2กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ
ด2าน วทน.
๑. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
๒. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
๓. มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
๔. จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๕. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
๖. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจดทรัพยสินทางปjญญา/บัญชีนวัตกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ
จัดสงขอมูลใหสํานักงบประมาณแลว
๗. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ วท.
๘. จํานวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมือ ดาน วทน. ระหวางประเทศ
๙. มูลคาโครงการวิจัยที่ผานการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจาย เพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร2างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม
๑. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
๒. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
๓. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล2อม
๑. การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคสังคมชุมชน
๒. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ และผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ๑ เทาตัว
๓. จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ วทน. เขาไปชวยพัฒนา
๔. จํานวนผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
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๓. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน)
ตัวชี้วัด
ด2านที่ ๑ การเงิน
๑. รายไดจากความสามารถ
๒ รายไดจากความสามารถตอคาใชจายดําเนินงาน*
ด2านที่ ๒ การสนองประโยชนต!อผู2มีส!วนได2ส!วนเสีย
๑. การจัดทํารายงานวิเคราะหผูใชบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสียของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)
๒. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูใชบริการดานวิจัยและพัฒนาและการวิเคราะหทดสอบ
๓. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน**
ด2านที่ ๓ การปฏิบัติการ
๑. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูที่นําไปประยุกตใช
๒. สัดสวนทรัพยสินทางปjญญาตอบุคลากรวิจัย
๓. จํานวน SMEs ที่ไดรับการถายทอด วทน.
๔. จํานวนความรวมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
ด2านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
๑. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๒. การตรวจสอบภายใน
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ด2านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู2บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ2าง
๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด2านที่ ๖ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดร!วม)
๑. การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติ
๒. การรายงานทางการเงิน
๓. การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงินและการรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ: * คาใชจายดําเนินงานไมนับรวมคาเสื่อมราคา
** คาใชจายรวมเฉลี่ยของ สวทช. ในป,บัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

หน!วยนับ

เปjาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

ลานบาท
เทา

๒,๐๐๐.๐๐
๐.๔๒

๑,๐๙๙.๐๒
๐.๔๔

ระดับ
รอยละ
เทา

๕
๙๖
๔.๖๐

รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
๑.๘๑

รายการ
คําขอ/
๑๐๐ คน/ป,
ราย
โครงการ

๒๖๖
๒๔

๔๖
๖.๐๘

๙๐๐
๑๕

๖๐๓
๑

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๕
๕
๕

รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔

ระดับ
ระดับ

๕
๕

รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๕
๕
๕

รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔
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ฎ. ผลการดําเนินงานตามการปฏิบัติงานด2านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน
๑. ด2านการเงิน
สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการเงิน ผานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหนาที่ (๑) ใหความเห็นชอบในระบบบัญชี ข อง
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑการแสวงหารายได เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชนอยางอื่นใหแก
กองทุน (๓) กําหนดหลักเกณฑและกํากับดูแลการจัดหาประโยชนจากเงินกองทุน (๔) กําหนดแนวทาง และให
ความเห็นชอบระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกลั่นกรองเรื่อง
ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แตงตั้ ง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกลาวมีกําหนดจัดประชุม
เป`นประจําทุกเดือน
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องตาง ๆ ดัง นี้
(๑) เห็นชอบหลักการการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป`นธุรกิจสตารทอัพ (NSTDA Startup) โดยวิธีปฏิ บัติ ให
เป`นไปตามที่ สวทช. กําหนด และเห็นชอบกรณีการลงทุนของ สวทช. ในการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป`นธุรกิจ
สตารทอัพ (NSTDA Startup) ในกรอบวงเงินไมเกิน ๕ ลานบาทตอโครงการ รวมไมเกิน ๕๐ ลานบาทตอป, โดยให
อยูในอํานาจพิจารณาอนุมัติของผูอํานวยการ สวทช. พรอมใหขอเสนอแนะกอนนําเสนอ กวทช. (๒) รับทราบผลการ
ดําเนินการจัดจางควบคุมงานกอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตําบลปzายุบใน อําเภอวัง
จันทร จังหวัดระยอง ในวงเงิน ๕๕.๐๕ ลานบาท และ (๓) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) พรอมขอเสนอแนะกอนนําเสนอ กวทช.
๒. ด2านการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดยให
เริ่ มดํ า เนิ น งาน ตั้ ง แตเดื อ นกรกฏาคม ป, ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหการดํ า เนิ น งานบริ หารความเสี่ ย ง
บูรณาการเขากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ดําเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงดวยการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุ ทธ
ขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธประจําป, รวมทั้งกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองคกรแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป`นไป
อยางมีประสิทธิภาพ
สวทช. ดํ า เนิ นการตามขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงตั้ งแตการระบุ ค วามเสี่ ยง (Risk identification)
วิ เ คราะหความเสี่ ย ง (Risk analysis) ประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk evaluation) และจั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การ
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ความเสี่ยงระดับองคกร ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผูอํานวยการ สวทช. เป`นประธาน ไดกําหนดรายการความเสี่ยง โดยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) ป,งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (๓) รายงานผลการดําเนินงาน
ของ สวทช. ป,งบประมาณ ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังดําเนิ นการสัมภาษณ
ผูบริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานปjจจัยภายในภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ สวทช.
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ไดระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๘ รายการ ครอบคลุมความ
เสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบดวย
ความเสี่ยงด2านกลยุทธ (Strategic Risk)
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเป"าหมายที่กําหนด
(๒) RES-4 การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป"าหมาย ไมสัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช.
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไมสัมฤทธิ์ผลตามเป"าหมายที่กําหนด
(๔) RES-6 องคกรปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
(๕) RES-7 การเตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไมเป`นไปตามเป"าหมายที่กําหนด
ความเสี่ยงด2านปฏิบัติการ (Operational Risk)
(๖) REO-6 ไมสามารถสรางใหมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดวยกลไก/เครื่องมือดานการเงิน (Tech Financing)
ความเสี่ยงทางด2านการเงิน (Financial Risk)
(๗) REF-1 รายรับไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ความเสี่ยงทางด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(๘) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารกิจการหรือจากสื่อมวลชน
การประชุมคณะกรรมการจั ดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ที่ประชุมไดพิจารณาผลดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการความ
เสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ และระดับสูง (สีสม) ๔ รายการ ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาว พบวา
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ มี ๓ รายการ ที่มีคะแนนลดลง ประกอบดวย RES-5, RES-6
และ REF-1 สวนอีก ๑ รายการ คือ REO-6 คะแนนเปลี่ยนแปลงจาก ๖๔ คะแนนเป`น ๕๖ เนื่องจากมีการทบทวน
ปรับตัวชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicator) ตามขอเสนอแนะของ กวทช. สวนรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีสม)
๔ รายการ มี ๒ รายการที่มีคะแนนลดลง ไดแก REC-1 และ RES-4 และมี ๒ รายการ ที่ยังคงมีคะแนนเทาเดิม
ไดแก RES-1 และ RES-7
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รูปที่ ๑๕ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ด2านการควบคุมภายใน
สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จั ดการ มี อํ า นาจหนาที่ ดั ง นี้ (๑) กลั่ นกรองประเด็ น ที่ สํา คั ญ ดานนโยบายกอนเสนอคณะกรรมการพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) (๒) จัดทําแผนดําเนินงาน กลยุทธในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และกําลังคน รวมถึงกําหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานใหเป`นไปตามแผน และ (๓) รวมรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนดจัดประชุมเป`นประจําทุกเดือน
ไตรมาสที่ ๒ ป, ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรั บทราบเรื่ อ งตาง ๆ ดั ง นี้
(๑) รับทราบรายงานผลตัวชี้ วัดตาม Balanced Scorecard (BSC) รายงานงบการเงิ น สวทช. และรายงานขอ
รองเรียน สวทช. (๒) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย สถานะการดําเนินการแกไขและป"องกัน (CAR
PAR) ในระบบบริหารคุณภาพ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมเห็นชอบการปrด CAR ของศูนยนวัตกรรมการพิมพ
อิเล็กทรอนิ กสและอิ เล็ กทรอนิกสอินทรีย และ สวทช. ภาคเหนือ จํานวน ๘ รายการ (๓) รับทราบรายงานการ
ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) พรอมเห็นชอบใหใชนโยบายคุณภาพ สวทช. ประกาศ ณ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตอเนื่องในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบการปrด CAR/PAR เฉพาะในระบบ
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ISO 9001 ของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน ๖ รายการ (๔) รับทราบรายงานงานวิจัยที่ทดสอบและแสดง
ในอุทยานวิทยาศาตรประเทศไทย (๕) รับทราบความกาวหนาการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๒
(NAC2019) (๖) รับทราบแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด F8: การเสริมสรางความรูความเขาใจดานการป"องกันและ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมเห็นชอบใหกําหนดเป"าหมายของตัวชี้วัด F8
โดยใหบุคลากร สวทช. ผานการอบรมการป"องกันและตอตานการทุ จริตและคอรรัปชั่น ผานระบบ e-learning
ครบรอยละ ๑๐๐ ภายในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๗) รับทราบการประเมินของกองทุนเพื่อการพั ฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. ด2านการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) มอบหมายใหกํากั บดูแลตามอํา นาจหนาที่ ที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามที่กําหนด
ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีภารกิจหลัก ไดแก เสริมสรางและกํากับใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํ า กั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี สงเสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ล ระบบการควบคุ ม ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
สารสนเทศ ระบบการประเมินตนเองดานการควบคุม สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นวา สวทช. สามารถดําเนินภารกิจไดตามวัตถุประสงค
และบรรลุเป"าหมายที่กําหนดไว
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดประชุมรวมกับฝzายบริ หาร
๑ ครั้ ง เมื่ อ วั นที่ ๑๔ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๒ โดยมี ผูบริ ห ารระดั บ สู ง เขารวมประชุ ม ในระเบี ย บวาระที่ เกี่ ย วของ
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาเห็นชอบและรับทราบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานดาน
การตรวจสอบภายใน ดังนี้ (๑) เห็นชอบรายงานการสอบทานงบการเงิน สวทช. ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และใหขอเสนอแนะเพื่ อปรับปรุงการบริหารสั ญญาใหมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม มากยิ่งขึ้ น โดยใหฝzา ยบริหารจั ดใหมี
หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารสัญญาทั้งดานรับและดานจาย เพื่อดูแลติดตามใหคูสัญญาทั้ง ๒ ฝzาย ปฏิบัติงานให
เป`นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่กําหนดไว เพื่อประโยชนสูงสุดและป"องกัน/ลดความเสี่ยง การไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่กําหนด โดยหนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาวขางตนนั้น ตองไมมีสวนไดเสียในกิจกรรมภายใตสัญญานั้น ๆ
(๒) เห็ นชอบผลการสอบทานระบบการควบคุ มภายในของ สวทช. ตามหลั กเกณฑกระทรวงการคลั ง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๓) รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป"าหมายการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๕. ด2านการบริหารจัดการสารสนเทศ
สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ ผานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งทําหนาที่กํากับดู แลการดํา เนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกลาวมีกําหนดจัด
ประชุมเป`นประจําทุกเดือน
ไตรมาสที่ ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบติดตาม
ตรวจนับ และคนหาครุภัณฑ ภายในอาคาร สวทช. เฟส ๑ ใหความเห็นชอบการกําหนด KPI และ SLA ดาน ICT
ป, ๒๕๖๒ พรอมทั้งใหความเห็นชอบตอรูปแบบและแนวทางการพัฒนา NSTDA Intranet การทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมู ลสวนบุ คคลในการใหบริการธุร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส (PII) ของ สวทช.
ประจําป, ๒๕๖๒ และการปรับปรุงนโยบายและระบบการเปลี่ยนรหัสผานใหสอดคลองกับมาตรฐาน NIST SP80063B Digital Identity Guidelines (Authentication and Life Cycle Management) รวมทั้งรับทราบรายงาน
ผลการซอมแผนบริ ห ารจั ดการความตอเนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ไอซี ที (IT BCP) ประจํ า ป, ๒๕๖๑ รวมกั บผู ใหบริ ก าร
รับทราบรายงานผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๑ รับทราบรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานดาน ICT ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ และรายงานผลการทดสอบความตระหนั ก ของผู ใชงาน
(Awareness Test) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล
จากเดิม สวทช. นําเสนอผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิ บัติการบริหารและพั ฒนาทรั พยากรบุค คลตอ
ที่ประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาตามลําดับเป`นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑการประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจําป,งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตัวชี้วัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป, ระบุใหรายงานผลดําเนินการ
ปjญหา/แนวทางแกไข ใหคณะกรรมการบริหารทุ นหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการดานทรัพยากรบุคคล หรือ
ผูบริหารสู ง สุ ดรั บทราบ เพื่อใหความคิด เห็ นหรื อ ขอเสนอแนะ ดวยเหตุ นี้ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
รายงานผลดังกลาว โดยเสนอรายงานฯ ตอที่ประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ ที่มีผูอํานวยการ สวทช. เป`นประธาน
ที่ประชุมเป`นรายไตรมาส และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางป,) และ
ไตรมาสที่ ๔ (ปลายป,) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
ที่ประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล ทําหนาที่กํากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให
ความเห็ นชอบการดํ า เนิ นงานเกี่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ ค คลของ สวทช. ที่ ป ระชุ ม ผู บริ หารของสํ า นั ก งานฯ
กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป`นประจํา
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ทุก ๓ เดือน ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ไดรายงานผลการการดําเนินงานฯ ผานการเวียนเอกสารทางอีเมล เมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลดําเนินงานภาพรวมคิดเป`นรอยละ ๔๘ ของแผน ซึ่งที่ประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ
รับทราบผลการดําเนินงานดังกลาว และใหขอเสนอแนะวา สวทช. ควรหาแนวทางใหนักวิจัยสามารถจัดเวลาเขา
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนงาน HRI2 – การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหพรอมสําหรับการทํ างาน
เชิ ง รุ ก รวมกั บ ทุ ก ภาคสวนทั้ ง ในและตางประเทศ และสรางแนวคิ ด แบบผู ประกอบการ (Entrepreneurial
Mindset) กับนักวิจัยรุนใหมเพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนนํารายงานผลดังกลาวเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
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ส!วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห!งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

หนวย : ลานบาท
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ
เงินทดลองจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

๑,๔๒๓.๙๖
๒,๙๙๔.๔๗
๗๖.๐๗
๐.๐๑
๒๒.๘๒
๑๖๔.๒๑
๔,๖๘๑.๕๕

๑,๘๕๓.๓๒
๒,๙๙๔.๔๗
๗๐.๑๕
๐.๐๑
๒๐.๕๔
๑๖๓.๕๐
๕,๑๐๒.๐๐

สินทรัพยไม!หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท
เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไม!หมุนเวียน
รวมสินทรัพย

๓๓๖.๐๒
๒๗๘.๖๙
๔.๔๑
๑,๘๕๒.๔๓
๓,๔๖๒.๙๙
๙๐.๓๙
๑๑๙.๗๐
๐.๗๒
๖,๑๔๕.๓๕
๑๐,๘๒๖.๙๐

๓๔๙.๖๒
๒๘๕.๕๓
๕.๓๕
๑,๘๖๕.๙๘
๓,๔๘๒.๙๙
๘๗.๘๑
๑๑๖.๒๖
๐.๗๒
๖,๑๙๔.๒๖
๑๑,๒๙๖.๒๖
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห!งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

หนวย : ลานบาท
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หนี้สินและกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เงินอุดหนุนกันไวเบิก
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

๑๗๔.๙๗
๐.๐๑
๖๘.๐๕
๑,๐๒๔.๑๗
๑,๒๖๗.๒๑

๑๕๑.๘๕
๐.๐๑
๖๖.๒๐
๑,๐๑๖.๓๔
๑,๒๓๔.๔๐

หนี้สินไม!หมุนเวียน
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม!หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

๗๕๓.๐๖
๙๐.๓๙
๗๓.๖๓
๙๑๗.๐๘
๒,๑๘๔.๒๙

๗๕๓.๐๓
๘๗.๘๑
๗๑.๔๗
๙๑๒.๓๒
๒,๑๔๖.๗๒

๘๗๙.๘๕
๖,๘๙๖.๘๒
๗๖๐.๕๔
๗,๖๕๗.๓๖
๑๐๕.๔๐
๘,๖๔๒.๖๑
๑๐,๘๒๖.๙๐

๘๗๙.๘๕
๖,๘๙๖.๘๒
๑,๒๕๓.๘๖
๘,๑๕๐.๖๙
๑๑๙.๐๐
๙,๑๔๙.๕๔
๑๑,๒๙๖.๒๖

ส!วนของกองทุน
เงินกองทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมตนงวด
บวก รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายในงวดนี้
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมปลายงวด
บวก กําไร/ขาดทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมส!วนของกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห!งชาติ
งบรายได2ค!าใช2จ!าย
สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

หนวย : ลานบาท
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

รายได2
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนอื่น
รายไดคาบริการและขายสินคา
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได2

๒,๖๔๒.๓๘
๗๗๘.๓๗
๓๒๐.๖๔
(๒๒.๒๙)
๓,๗๑๙.๑๑

๒,๖๒๔.๐๒
๗๔๖.๗๑
๒๕๐.๒๔
๘.๑๔
๓,๖๒๙.๑๐

ค!าใช2จ!าย
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
รวมค!าใช2จ!าย
รายได2สูง(ต่ํา)กว!าค!าใช2จ!าย

๑,๑๓๘.๖๘
๑,๓๖๕.๐๙
๔๕๔.๘๐
๒,๙๕๘.๕๗
๗๖๐.๕๔

๙๔๘.๓๒
๑,๐๕๑.๓๓
๓๗๕.๕๙
๒,๓๗๕.๒๔
๑,๒๕๓.๘๖
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๑๕
https://www.nstda.or.th
E-mail: info@nstda.or.th
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