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บทสรุปผู2บริหาร 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

มุ�งเนนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร�วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท้ังในและต�างประเทศ เพื่อสรางนวัตกรรมสู�การใชประโยชน�และเช่ือมโยงผลงานวิจัยและ
พัฒนาตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ประเทศ พรอมสรางความเขมแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพ่ือมุ�งสู�ความเป̀นเลิศ สรางและ
สะสมองค�ความรูและนวัตกรรมขององค�กร เพ่ือสรางผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง ก�อใหเกิดผลกระทบในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ไดแก� (๑) สร2างมูลค!าผลกระทบต!อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2ประโยชน� จํานวน ๙,๑๙๕.๕๐  
ลานบาท หรือเท�ากับ ๑.๓๗ เท�าของค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) รอยละ ๔๓.๔๐ ของแผน (๓) มีสัดส!วนรายได2ต!อค!าใช2จ!าย 
เท�ากับรอยละ ๑๓.๕๐ (๔) ทรัพย�สินทางปJญญาท่ีมีการนําไปใช2ประโยชน� เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๒๐ จากป,ท่ี
ผ� านมา  (๕) มีการปรับ สวทช. เข2 าสู! โครงสร2างกระทรวงใหม!  ร อยละ  ๔๙.๒๕ ของแผน  
(๖) มีความสามารถขององค�กรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ท่ีสอดคล2องกับระบบของกระทรวง
ใหม! รอยละ ๕๐.๔๑ ของแผน โดยผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเป̀น ๔๕.๙๘ คะแนน 

 กลุ!มวิจัยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบ�งการดําเนินงานออกเป̀น (๑) การพัฒนาขีด
ความสามารถด2าน วทน. ของ ๕ Research Pillars หรือ ๕ สาขาวิจัยหลักท่ีเป̀นความเช่ียวชาญของ สวทช. 
ภายใต  ๑๑ Research Sub Pillars ใน ๒๘ Research Groups รวม กับ Agenda–based หรือก ลุ�ม
เทคโนโลยีท่ีตอบโจทย�ความตองการประเทศในปjจจุบัน จากการดําเนินงาน สวทช. มีบทความตีพิมพ� 
ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีมี SCIE ๓๓ ฉบับ ย่ืนขอจดทรัพย�สินทางปJญญา ๗๘ คําขอ ผลักดันให2เกิด
การลงทุนด2านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ ๕๘๓.๙๕ ลานบาท 
ในส�วนของโครงสรางพื้นฐานเพ่ือการวิจัย สวทช. ไดเปNดใช2งานโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) แห!งแรก
ของประเทศไทยแลว และไดเร่ิมทดลองปลูกพืชสมุนไพร รวมถึงพืชชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาสกัดเป̀นสารสําคัญ
มูลค�าสูงและนําไปพัฒนาเป̀นสารออกฤทธิ์สําคัญต�าง ๆ (๒) การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร2าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ (NSTI) โดย สวทช. ไดจัดต้ัง ๕ หน!วยงาน ได2แก! 
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห!งชาติ (NBT) ศูนย�โอมิกส�แห!งชาติ (NOC) ศูนย�ทรัพยากรคอมพิวเตอร�เพ่ือ
การคํานวณขั้นสูง (ThaiSC) ศูนย�ระบบไซเบอร�-กายภาพ (CPS) และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (TIIS) ตัวอย�างการใหบริการท่ีสําคัญ ไดแก� ThaiSC ใหบริการทรัพยากร TARA 
แบบ Soft Launch ในระหว�างเดือนกุมภาพันธ�และมีนาคมท่ีผ�านมา ส�วน NBT จัดเก็บขอมูลของพืช
สมุนไพร ๖๖๘ ตัวอย�าง จุลินทรีย� ๒๕๐ สายพันธุ� และมนุษย� ๑,๙๐๒ ราย เป̀นตน (๓) การพัฒนาการ
ให2บริการโครงสร2างพ้ืนฐานด2านคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยให2บริการวิเคราะห�และทดสอบ 
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๒๓,๙๐๙ รายการ และมีการทดสอบใหม�ท่ีเปrดใหบริการ ไดแก� ทดสอบแบตเตอร่ียานยนต�ไฟฟ"าชนิดแพ็ค
ตามมาตรฐาน UN ECE R100 และการวิเคราะห�การกระจายตัวของสารหรือโมเลกุลดวยเคร่ือง Imaging 
Mass Spectrometry (IMS) ซ่ึงมีในไทยเป̀นแห�งเดียวของอาเซียน และเป̀นแห�งท่ีสองในเอเชียรองจากท่ี
ญ่ีปุzน 

 กลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI) สวทช. สนับสนุนและบริหารงานวิจัยท่ีเน2น
การตอบโจทย�หรือแก2ปJญหาท่ีสําคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย หรือ Technology 
Development Groups (๑๐ TDGs) ภายใตกรอบวิจัย ๕ ดาน ผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรมตามความ
ต2องการของรัฐ พัฒนาโจทย�วิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ!/บริษัทข2ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ มีการดําเนินการ
ร�วมกันแลว จํานวน ๓ หน�วยงาน สร2างเครือข!ายความร!วมมือดานสุขภาพและการแพทย� และสร2างความ
ร!วมมือระหว!างประเทศด2าน วทน. เช�น ความร�วมมือดานวิทยาศาสตร�ข้ัวโลก ผ�านกลุ�มโปรแกรมความ
ร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และโปรแกมความร�วมมือวิจัยระหว�างประเทศ รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยและส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย เช�น การพัฒนาแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ
การพัฒนามาตรฐานงานวิจัยในมนุษย�และสัตว� 

 กลุ!มสร2างเสริมความสามารถในการแข!งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลงทุน
ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน อาทิ การถ!ายทอดเทคโนโลยี สู!ภาคการผลิตและบริการ ๔๖ รายการ 
ใหกับหน�วยงานต�าง ๆ ๕๙ หน�วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย สํานักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรม
แลว จํานวนท้ังส้ิน ๒๗๗ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� มีการรับรอง ๒๕๑ โครงการ มูลค�า ๑,๔๔๖.๘๒ 
ลานบาท โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs จํานวน 
๘๔๓ ราย และการพัฒนากําลังคนให2มีคุณภาพศักยภาพตรงความต2องการของภาคอุตสาหกรรม ๒,๐๘๔ 
คน นอกจากน้ี สวทช ยังมีการพัฒนากลไกใหม� ๆ เพ่ือสรางระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการ อาทิ 
การสรางธุรกิจสตาร�ทอัพจากผลงานของ สวทช. การพัฒนาผู2ประกอบการฐานนวัตกรรรม การพัฒนา
กลไก Thailand Technology Rating System (TTRS) เพื่อประเมินศักยภาพของผูประกอบการ  
การพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมแห!งอนาคต รวมถึงการพัฒนา Supply chain ของอุตสาหกรรม
แห!งอนาคต 

 กลุ!มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. พัฒนาเกษตรกรให2มีความรู2ความสามารถเขาสู�
ประเทศไทย ๔.๐ ดวยองค�ความรูดาน วทน. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค�รวม ท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม ผ!านกลไกความร!วมมือกับภาครัฐในท2องถิ่น อาทิ องค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน (อปท.) 
มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี ปjจจุบันหารือร�วมกับ อปท. แลว จํานวน ๔๖ แห�ง คัดเลือกพ้ืนท่ีนําร�องในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๕ พ้ืนท่ี และมีความร�วมมือกับภาคเอกชน จํานวน ๒ บริษัท มีการ
ถ!ายทอดเทคโนโลยีให2กับเกษตรกร ๑๒๔ ชุมชน ใน ๒๘ จังหวัด มีเกษตรกรได2รับถ!ายทอดองค�ความรู2
เทคโนโลยี จํานวน ๓,๐๐๗ คน และพัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๗๕๒ คน 
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 กลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ใหบริการพื้นท่ีเช!าแก!บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะทํางานวิจัย 
พัฒนา หรือใหบริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศ
ไทย จํานวน ๑๔๙ ราย รวมท้ังได2รับมอบหมายให2เปgนผู2รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ขับเคลื่อน
กิจกรรมหลักของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง อาทิ การออกแบบและ
ก�อสรางกลุ�มอาคาร EECi Phase 1A การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ�นยนต� และระบบอัจฉริยะ นอกจากน้ี สวทช. 
ยังไดรับมอบหมายใหเร่ิมบริหารและดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยการเช่ือมโยงบริการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของหน�วยงานต�าง ๆ และ
การใหบริการโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

 กลุ!มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส�งเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี เขาสู�อาชีพนักวิจัย ผ�านการสนับสนุนทุนการศึกษาให2กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต�
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๕๒๙ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
วิจัยท้ังในและต�างประเทศเขาร�วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห�งชาติ จํานวน ๔๑๑ คน รวมท้ังดึงดูด
ผูเรียนเพ่ือไปประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร� ผ�านการส!งเสริมให2เด็กและเยาวชนมีความรู2ความสนใจใน
ด2านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวน ๓,๑๓๗ คน อาทิ โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) จัดกิจกรรมอบรมใหแก�นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๐๐ คน จาก ๔ 
โรงเรียนในพ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการโรงประลอง
ตนแบบทางวิศวกรรมสรางช้ินงานจากเคร่ือง Laser Cutting และกิจกรรมในการออกแบบส่ิงประดิษฐ�ได
อย�างเชิงสรางสรรค� เป̀นตน 

 มีผลการใช2จ!ายตามงบการเงิน ท้ังส้ิน ๒,๙๕๘.๕๗ ลานบาท คิดเป̀นรอยละ ๔๑ ของแผน (๗,๑๕๐  
ลานบาท) มีรายรับตามงบการเงิน ท้ังส้ิน ๓,๗๑๙.๑๑ ลานบาท โดยเป̀นรายได2จากการดําเนินงาน จํานวน 
๑,๐๗๖.๗๓ ลานบาท คิดเป̀นรอยละ ๕๔ ของแผน (๒,๐๐๐ ลานบาท) และเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ!นดิน ๒,๖๔๒.๓๘ ลานบาท ปjจจุบัน สวทช. มีบุคลากรท้ังส้ิน ๒,๙๕๗ คน เป̀นบุคลากรสายวิจัยและ
วิชาการ จํานวน ๒,๐๔๔ คน และบุคลากรท่ีไม�ใช�สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๙๑๓ คน 

 
สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัด BSC ส�วนใหญ�ดําเนินงานไดเป̀นไปตามแผนท่ีกําหนด ส�วนผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได และค�าใชจ�าย
ของ สวทช. ส�วนใหญ�มีแนวโนมเป̀นไปตามแผนท่ีกําหนด แต�อาจจะมีล�าชาอยู�บาง อย�างไรก็ดี สวทช. ม่ันใจว�าจะสามารถ
ดําเนินการใหเป̀นไปตามแผนท่ีกําหนดไวได  
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๑. วิสัยทัศน� ค!านิยม และเปjาหมายการดําเนินงานของ สวทช. 

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

วิสัยทัศน�ของ สวทช. เนนการเป̀นพันธมิตรร�วมทางท่ีดีสู�สังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
โดยบูรณาการกับพันธมิตรกลุ�มต�าง ๆ ใหมากข้ึนในทุกกิจกรรม จนเกิดเป̀นวัฒนธรรมท่ีดี ร�วมกับการดําเนินงาน
ตามค�านิยมหลักของ สวทช.  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน และการลงทุนดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
ของภาคการผลิตและบริการท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง เป̀นการสะทอนคุณค�าของการลงทุน ความตองการ และความ
เช่ือมั่นใน วทน. ท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจน ดังน้ันในช�วงแผนกลยุทธ�ฉบับท่ี ๖ สวทช. จึงต้ังเป"าหมายจะนํา วทน.  
ไปสรางผลงานท่ีส�งผลกระทบสูง โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
ใหสรางนวัตกรรมท่ีจะทําใหมูลค�าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ หรือเกิดการจางงานเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ี สวทช. จะนํา วทน. ไปส�งเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน เขาถึงการศึกษา การบริการทาง
การแพทย�และสาธารณสุขไดท่ัวถึงและมีคุณภาพ เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความย่ังยืนมากข้ึน 

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

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

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

 

๒. กลยุทธ�การดําเนินงานของ สวทช. 

กลยุทธ�ของ สวทช. ท่ีจะมุ�งเนนดําเนินการในป, ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ� สวทช. ฉบับท่ี ๖.๒ (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) กําหนดจากประเด็นท่ี สวทช. จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการใหเกิดกลไกต�างๆ ไดแก� 

๑. พัฒนากลไกบูรณาการระหว�างกลุ�มวิจัย วทน. โดยขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในการทํางานท่ี 
สวทช. ไดเริ่มดําเนินการแลว ไดแก� ประเด็นมุ�งเนนท่ีขยายขอบเขตมาเป̀นกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย 
TDGs (Technology Development Groups) และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated 
technology platform) 

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

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

๔. ส�งเสริมใหเกิดการทํางานท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงขององค�กร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เป̀นเครื่องมือในการบริหารใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ การเคล่ือนยายของบุคลากร 
(mobilize) ท่ีคล�องตัว การดึงดูดผูเช่ียวชาญท้ังในและต�างประเทศ รวมถึงส�งเสริมใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ 
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๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) 

๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค!าผลกระทบต!อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช2
ประโยชน� (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากับ ๔.๖ เท!าของค!าใช2จ!ายเฉล่ีย ป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

สวทช. มุ�งเนนนําความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสรางผลงาน
ท่ีก�อใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ โดยการสนับสนุนผูประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ใหสรางนวัตกรรมท่ีทําใหมูลค�าของสินคาและบริการ รายไดของผูประกอบการ
เพิ่มข้ึน หรือตนทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีมูลค�าผลกระทบต�อ
เศรษฐกิจและสังคมเท�ากับ ๑.๓๗ เท�าของค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (มูลค�าผลกระทบ จํานวน ๙,๑๙๕.๕๐
ลานบาท และคาดการณ�ค�าใชจ�ายเฉล่ียป, ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เท�ากับ ๖,๗๐๐ ลานบาท) คิดเป̀นรอยละ ๒๙.๗๘ ของ
เป"าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คือ มีคอนซอร�เทียมไม!น2อยกว!า ๖ คอนซอร�เทียม นําต2นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช2ใน ๕๐ ชุมชน 
พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให2เปgนเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนท่ี ๒,๐๐๐ 
คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพ้ืนที่ ๑๐๐ ราย) 

กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมอบหมายให สวทช. เป̀นหน�วยงานหลักในการขับเคล่ือนโครงการท่ี
เก่ียวของกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: 
EECi) ของหน�วยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความกาวหนา
การดําเนินงานภาพรวมคิดเป̀นรอยละ ๔๓.๔๐ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี  

 มีคอนซอร�เทียมใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ไม!น2อยกว!า ๖ คอนซอร�เทียม 
ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ ใน BIOPOLIS ไดหารือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสรางความร�วมมือดาน
งานวิจัยสัตว�นํ้า (aquaculture) โดยอยู�ระหว�างการพัฒนาขอเสนอโครงการร�วมกัน รวมท้ังไดหารือ
กับ Prof. Peter Bossier จาก Ghent University ประเทศเบลเยียม ดานงานวิจัยสัตว� นํ้าและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานสัตว�นํ้าท่ีสําคัญเพ่ือรวบรวม potential partner ดานสัตว�นํ้าจากต�างประเทศ 
ใน ARIPOLIS ไดพัฒนาความร�วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลดานการเกษตรอัจฉริยะ (Agri-
electronics) และอยู�ระหว�างการหารือกรอบงานวิจัยทางดานระบบการปลูกอัตโนมัติสําหรับ
โรงเรือนและสําหรับระบบการเล้ียงสัตว�นํ้าร�วมกัน นอกจากน้ี ยังอยู�ระหว�างการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือ
วางแนวทางการทํางานเรื่อง Smart Manufacturing Center (SMC) ร�วมกับการไฟฟ"าฝzายผลิตแห�ง
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ประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทซีเมนส� ประเทศไทย จํากัด และบริษัท
แมคคินซี่ แอนด� คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือสรางแพลตฟอร�มสําหรับการนําเทคโนโลยีการ
ผลิตอันทันสมัยมาปรับปรุงระบบการผลิตของประเทศไทยใหกาวสู�ยุค Industry 4.0 ใน SPACE 
INNOPOLIS ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ร�วมกันระหว�าง สวทช. สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน): GISTDA และสํานักงานการบินพลเรือนแห�ง
ประเทศไทย ในการส�งเสริมเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน อากาศยานไรคนขับ (UAV) และ
อวกาศ โดยกําหนดใหพ้ืนท่ี EECi เป̀นพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหมีการทดสอบทดลอง (Regulatory 
Sandbox) อากาศยานไรคนขับ และอยู�ระหว�างการหารือความร�วมมือกับภาคเอกชน 

 นําต2นแบบระบบเกษตรสมัยใหม!ไปใช2ใน ๕๐ ชุมชน ณ ไตรมาสท่ี ๒ สํารวจและถ�ายทอดเทคโนโลยี
ใหกับชุมชนแลวจํานวน ๑๗ ชุมชน ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด ไดแก� ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมี
เทคโนโลยีท่ีนําไปถ�ายทอด จํานวน ๔ เทคโนโลยี 

 พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให2เปgนเกษตรกรสมัยใหม! ๘๐ คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน
การเกษตรในชุมชน ณ ไตรมาสท่ี ๓ ถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรแกนนํา แกนนําชุมชน และ 
Young Smart Farmer จํานวน ๒๙ คน 

 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนที่ รวม ๒,๐๐๐ คน ณ ไตรมาสท่ี ๒ สนับสนุนทุนนักวิจัย
เย่ียมเยือน (Visiting Professors) จํานวน ๘ คน เพื่อปฏิบัติงานท่ี GISTDA และศูนย�แห�งชาติ รวมท้ัง
มีผูรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแลว จํานวน ๑๖ คน นอกจากน้ี ยังจัดกิจกรรมค�ายวิทยาศาสตร�ใน
เขตพื้นท่ี EEC และบานวิทยาศาสตร�สิรินธร โดยมีนักเรียนและครูเขาร�วมกิจกรรม จํานวน ๑,๓๖๒ 
คน และจัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรูใหกับครูและนักเรียนในพ้ืนท่ี EEC/EECi จํานวน ๘๕๗ คน จาก 
๑๓๒ โรงเรียน 

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพ้ืนท่ีรวม ๑๐๐ ราย ณ ไตรมาสท่ี ๒ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ SMEs จํานวน ๓๖ ราย และพัฒนาผูประกอบการ จํานวน ๓ 
ราย ใหสามารถสรางผลิตภัณฑ�มูลค�าสูงออกสู�ตลาด 

KS2 สัดส!วนรายได2ต!อค!าใช2จ!าย (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม!น2อยกว!าร2อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม�มีพันธกิจท่ีจะตองมุ�งหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเช�นเดียวกับบริษัทเอกชน อย�างไรก็ตามรายได
จะเป̀นตัวบ�งช้ีคุณค�างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส�วนรายไดต�อค�าใชจ�ายเป̀นตัวช้ีวัดท่ีบ�งบอก
ว�า สวทช. มีความสามารถหารายไดกลับมาช�วยพัฒนางานทางดาน วทน. ท่ีสรางประโชยน�ใหกับประเทศไดอย�าง
ต�อเน่ืองและเพียงพอ สวทช. หาช�องทางการหารายไดจากหลายแหล�งทุนควบคู�กับการใชจ�ายงบประมาณอย�าง
คุมค�า ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีรายไดรวมตามงบการเงินเท�ากับ ๑,๐๗๖.๗๓ ลานบาท 
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(ไม�รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และมีค�าใชจ�ายท่ีคาดว�าจะใชในป, ๒๕๖๒ เท�ากับ ๘,๐๐๐ ลานบาท คิดเป̀นสัดส�วน
รายไดต�อค�าใชจ�ายเท�ากับรอยละ ๑๓.๔๖ โดยคิดเป̀นรอยละ ๕๔ ของเป"าหมาย 

KS3 ทรัพย�สินทางปJญญาท่ีมีการนําไปใช2ประโยชน� (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท!ากับ 
จํานวนทรัพย�สินทางปJญญาท่ีมีการนําไปใช2ประโยชน�สะสม เพ่ิมข้ึนร2อยละ ๑๐ จากป,ท่ีผ!านมา) 

สวทช. ใหความสําคัญในการนําทรัพย�สินทางปjญญา ไดแก� สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับ
ทางการคา พันธุ�พืช และผังภูมิวงจร รวมท้ังเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. มาใชใหเกิดประโยชน�ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ในป, ๒๕๖๑ ท่ีผ�านมา สวทช. มีจํานวนทรัพย�สินทาง
ปjญญาท่ีมีการนําไปใชประโยชน�สะสมท้ังส้ินจํานวน ๔๔๒ รายการ และในป, ๒๕๖๒ สวทช. มีเป"าหมายท่ีจะเพิ่ม
การนําทรัพย�สินทางปjญญาไปใชประโยชน�ข้ึนรอยละ ๑๐ จากป,ท่ีผ�านมา หรือคิดเป̀น ๔๕ รายการ ท้ังน้ี ณ  
ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีจํานวนทรัพย�สินทางปjญญาท่ีมีการนําไปใชประโยชน�สะสมท่ี
เพิ่มข้ึน จํานวน ๒๓ รายการ หรือคิดเป̀นเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๒๐ จากป,ท่ีผ�านมา โดยคิดเป̀นรอยละ ๕๑.๑๑ ของ
เป"าหมาย 

KS4 การปรับ สวทช. เข2าสู!โครงสร2างกระทรวงใหม! (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีกลไก
ในการกํากับดูแลสอดคล2องกับหลักการของโครงสร2างกระทรวงใหม!) 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ปรับปรุงและเตรียมความพรอมท้ังในเชิงระบบและกลไกการบริหาร
และจัดสรรทรัพยากร (งาน งบประมาณ บุคลากร) รวมท้ังกลไกการติดตามและประเมินผลหน�วยงาน/โปรแกรม 
ท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองค�กรใหม� เพื่อใหแน�ใจว�าสามารถสนับสนุนทิศทางการส�งมอบงานของ สวทช. ต�อประเทศ 
ใหบรรลุผลสําเร็จได ณ ไตรมาสท่ี ๒ มีความกาวหนาคิดเป̀นรอยละ ๔๙.๒๕ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 ระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากร ไดนําหลักการบริหารงบประมาณแบบ Autonomous 
with Accountability มาใชในการจัดสรรงบประมาณภายใตแต�ละกลุ�มภารกิจ ซึ่งหมายถึง เนน
ความรับผิดชอบของกลุ�มภารกิจในการบริหารงบประมาณของตัวเองและส�งมอบผลงานไดอย�างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม�ใหกรอบงบประมาณมาเป̀นปjจจัยท่ีจะทําใหติดขัดในการดําเนินงาน  
ปjจจุบันดําเนินการจัดสรรงบประมาณบนระบบครบถวนทุกกลุ�มภารกิจแลว อยู�ระหว�างการ
รายงานผลและการจัดทําขอมูลการใชจ�ายของแต�ละกลุ�มภารกิจตามสัดส�วนตนทุนค�าใชจ�ายอย�าง
เป̀นระบบ เพ่ือติดตามการดําเนินงานและส�งมอบผลงานตาม Target Output Profile (TOP) 
และ Key Performance Indicator (KPI) ของแต�ละกลุ�มภารกิจ  

 ระบบติดตามและประเมินผลหน!วยงาน/โปรแกรม ณ ไตรมาสท่ี ๒ ไดศึกษาระบบติดตามและ
ประเมินผลของศูนย�แห�งชาติท่ีมีอยู� กําหนดดัชนีท่ีจะติดตามรวมถึงนิยาม ๑๓ ตัวช้ีวัด และ
ออกแบบ Dashboard ใหสอดคลองตามตัวช้ีวัด รวมท้ังเตรียมสรางแบบจําลอง AI สําหรับ 
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Management Dashboard เพื่อเป̀นเครื่องมือในการติดตามงานของทุกหน�วยงานใน สวทช. 
นอกจากน้ี ส�วนของการจัดทํา NSTDA Evaluation Framework ไดร�างแนวทางการประเมิน
ของ สวทช. โดยแบ�งหน�วยงานและโปรแกรมเป̀น ๔ ระดับ ซึ่งไดนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะทํางาน
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแลว 

KS5 ความสามารถขององค�กรในการบริหาร กํากับและประเมินผล ท่ีสอดคล2องกับระบบของกระทรวง
ใหม! (เปjาหมายป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีการทํางานแบบบูรณาการ (cross-disciplinary)) 

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. กําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถขององค�กรในการ
บริหาร กํากับ และประเมินผลท่ีสอดคลองกับระบบของกระทรวงใหม� ใน ๓ ดาน โดยมีผลการดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสท่ี ๒ ในภาพรวมคิดเป̀นรอยละ ๕๐.๔๑ และมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 ส!งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs (Technology Development Groups) ที่เปgนการ
ทํางานแบบบูรณาการ ณ ไตรมาสท่ี ๒ TOPs ของท้ัง ๑๐ TDGs ผ�านการเห็นชอบในหลักการ
จากท่ีประชุมผูบริหารเรียบรอยแลว โดยมีผลการดําเนินงานตาม TOPs ของท้ัง ๑๐ TDGs คิด
เป̀นรอยละ ๓๘.๐๕ 

 ระบบวัดและประเมินผลคนให2เช่ือมโยงลักษณะการสร2างงาน ณ ไตรมาสท่ี ๒ ไดนําเสนอ (ร�าง) 
หลักเกณฑ�/แนวทางการส�งมอบผลงานท่ีสอดคลองกับลักษณะงาน/หน�วยงานวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงระดับความคาดหวัง ความสามารถ และศักยภาพของ
บุคลากรวิจัยแต�ละระดับ ต�อคณะกรรมการวิชาการ สวทช. แลวเสร็จเมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ และจัดทํา (ร�าง) เกณฑ�ประเมินบุคลากรวิจัยในแต�ละระดับ รวมท้ังทบทวนกระบวนการ
พิจารณาเล่ือน/ปรับตําแหน�งกลุ�มวิจัยและพัฒนาแลวเสร็จ 

 ระบบ Information sharing พร2อมใช2งาน ณ ไตรมาสท่ี ๒ มีคําส่ังแต�งต้ังคณะทํางานพัฒนา
องค�ความรูของ สวทช. เพื่อเผยแพร�ขอมูลท้ังภายในและภายนอก สวทช. เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ และจัดทําแผนการดําเนินการเผยแพร�ขอมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� โครงการวิจัย 
และความเช่ียวชาญนักวิจัยบนเว็บไซต� สวทช. แลวเสร็จ รวมท้ังนําเสนอ (ร�าง) แนวทางการ
กําหนดเง่ือนไขและขอบเขตการเผยแพร�ขอมูล เพื่อใชประโยชน�และเผยแพร�ท้ังภายในและ
ภายนอก สวทช. จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก� โครงการวิจัย ความเช่ียวชาญนักวิจัย เครื่องมือ
วิทยาศาสตร� และขอมูลลูกคา ต�อท่ีประชุมคณะทํางานพัฒนาองค�ความรูของ สวทช. 
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ตารางท่ี ๑ สรุปตัวชี้วัด BSC ค!าเปjาหมาย และผลการดําเนินงานป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มุมมอง 
ตัวช้ีวัดของ สวทช.  

ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เปjาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๒ 

ผู2มีส!วนได2 
ส!วนเสีย 

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

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

๑.๓๗ เท�า 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

 มีคอนซอร�เทียมไม�นอยกว�า ๖ 
คอนซอร�เทียม  

 นําตนแบบระบบเกษตรสมัยใหม�
ไปใชใน ๕๐ ชุมชน  

 พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรใหเป`น
เกษตรกรสมัยใหม� ๘๐ คน  

 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียน
ในพื้นท่ี ๒,๐๐๐ คน  

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี 
SMEs และ startups ในพื้นท่ี 
๑๐๐ ราย 

รอยละ ๔๓.๔๐ 

พันธมิตร/
ลูกค2า/
การเงิน 

KS2  สัดส�วนรายไดต�อค�าใชจ�าย ไม�นอยกว�ารอยละ ๒๕ รอยละ ๑๓.๔๖ 

KS3  ทรัพย�สินทางปjญญาท่ีมีการ
นําไปใชประโยชน� 

จํานวน license สะสม เพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๑๐ จากป,ท่ีผ�านมา 

รอยละ ๕.๒๐ 

กระบวนการ
ภายใน 

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

มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคลองกับ
หลักการของโครงสรางกระทรวงใหม� 

รอยละ ๔๙.๒๕ 

ความสามารถ
ขององค�กร 

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

มีการทํางานแบบบูรณาการ  
(cross-disciplinary) 

รอยละ ๕๐.๔๑ 
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๓.๒ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

๓.๒.๑ การสร2างองค�ความรู2ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป̀นองค�กรท่ีมีบทบาทต�อการผลักดันและเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซ่ึงจํานวนบทความตีพิมพ�เป̀นตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถและความกาวหนาทางดานวิชาการของ สวทช. ต้ังแต�ป, ๒๕๓๙ ถึงปjจจุบัน สวทช. มีจํานวนบทความ
ตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๗๐๙ ฉบับ  
ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ SCIE 
จํานวน ๓๓ ฉบับ (หรือคิดเป̀น ๒.๕๗ ฉบับต�อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) โดยท้ัง ๓๓ ฉบับเป̀นบทความท่ีบุคลากร 
สวทช. มีส�วนร�วม (Intramural) ท้ังหมด รายช่ือบทความตีพิมพ�ฯ แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
 

รูปท่ี ๑ จํานวนบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  

๕๙๕
๖๔๒

๕๘๕ ๕๗๘
๕๔๖

๓๓

๔๓๘ ๔๓๑ ๔๓๘ ๔๓๘
๔๑๙

๓๓

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที� 
๒/๒๕๖๒

บทความตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิ ั�งหมด บทความตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ(Intra)

จํานวนฉบับ 

ป,งบประมาณ 
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๓.๒.๑.๒ ทรัพย�สินทางปJญญา 

สวทช. ใหความสําคัญกับการปกป"องผลงานวิจัยและพัฒนาท้ังในเชิงองค�ความรูและเทคโนโลยี  
โดยดําเนินการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต�ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีย่ืนขอจดสิทธิบัตรท้ังส้ิน ๒,๒๙๐ คําขอ (เป̀นการย่ืนขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จํานวน ๒,๒๐๘ คําขอ และย่ืนขอจดสิทธิบัตรในต�างประเทศ จํานวน ๘๒ คําขอ) ไดรับคู�มือสิทธิบัตรแลว จํานวน 
๓๓๔ คําขอ (เป̀นคู�มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๒๘๖ คําขอ และต�างประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ) ซึ่ง
กระบวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตรจนไดรับคู�มือสิทธิบัตรท่ีผ�านมาใชระยะเวลาเฉล่ียประมาณ ๔ ป, และมีผลงานวิจัย
และพัฒนาท่ีย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรจํานวน ๑,๐๕๔ คําขอ ไดรับคู�มืออนุสิทธิบัตรแลว จํานวน ๗๔๙ คําขอ 
นอกจากน้ี สวทช. ยังดําเนินงานดานทรัพย�สินทางปjญญาอ่ืน ๆ ไดแก� ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการคา และ
การคุมครองพันธุ�พืช โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต�ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย�สินทางปjญญาดังกล�าว
จํานวนท้ังส้ิน ๒๑, ๑๒๓ และ ๑๗๒ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ย่ืนขอ
จดทรัพย�สินทางปjญญารวมท้ังส้ิน ๗๘ คําขอ (หรือคิดเป̀น ๖.๐๘ คําขอต�อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ไดแก� สิทธิบัตร 
๑๓ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๓๐ คําขอ ความลับทางการคา ๑๔ คําขอ และการคุมครองพันธุ�พืช ๒๑ คําขอ รายช่ือ
ทรัพย�สินทางปjญญาท่ีย่ืนขอจดและไดรับคู�มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปท่ี ๒ จํานวนทรัพย�สินทางปjญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียนของ สวทช.   

๒๙๖
๓๑๒ ๓๒๑

๓๐๑

๓๘๓

๗๘

๑๖๔
๑๘๙ ๑๙๗

๑๕๑

๑๘๘

๑๓

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที� 
๒/๒๕๖๒

ทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมด สทิธบัิตร

จํานวนคําขอ 

ป,งบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติและทรัพย�สินทางปjญญาแลว ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังไดรับรางวัลและเกียรติยศในดานต�าง ๆ รวมท้ังส้ิน ๓๑ รางวัล 
แบ�งเป̀น รางวัลระดับนานาชาติ ๘ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๓ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ซ  

ตัวอย!างรางวัลท่ีน!าสนใจในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ได2แก! 

 นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได2รับรางวัลสภาวิจัยแห!งชาติ ประจําป, ๒๕๖๒ ดร.วรรณวิมล  
ศักด์ิเสมอพรหม นักวิจัยกลุ�มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว�นํ้าแบบบูรณาการ และคณะ ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัย
เรื่อง “การพบช้ินส�วนสารพันธุกรรมไวรัส ไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุงกุลาดําซึ่งนําไปสู�
การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุงไอเอชเอชท่ีมีความถูกตองและรวดเร็ว” ผลงานวิจัยดังกล�าวประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาลําดับเบสของเช้ือไวรัสไอเอชเอชเอ็น นําไปสู�การคนพบช้ินส�วน 
สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสแทรกในจีโนมของกุง และการพัฒนาชุดตรวจท่ีมีความถูกตองและ
รวดเร็ว ผลจากการวิเคราะห� ลําดับเบสของเ ช้ือไวรัสไอเอชเอชเอ็นด วยเทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction) นําไปสู�การพัฒนาชุดตรวจเช้ือไวรัสไอเอชเอชเอ็นดวยเทคนิค 
multiplex PCR ซึ่งสามารถแยกกุงติดเช้ือไวรัสท่ีแทจริงออกจากกุงท่ีมีสารพันธุกรรมของ 
เช้ือไวรัสแทรกในจีโนมกุงได 

 นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได2รับรางวัลสภาวิจัยแห!งชาติ ประจําป, ๒๕๖๒ นายภูริพงศ� วรรณวิไล 
นายธงศักด์ิ แกวประกอบ และดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท� นักวิจัยกลุ�มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูป
ยาง ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, 
๒๕๖๒ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ 
ระหว� าง วัน ท่ี  ๒–๖ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๒ ณ ศูนย� นิทรรศการและการประ ชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเรื่อง “คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหม�เพ่ือการจับตัวนํ้ายางแบบ
ประหยัดนํ้าและลดนํ้าเสียในกระบวนการผลิตยางแผ�น (รมควัน)” ผลงานดังกล�าวมีเป"าหมายเพ่ือ
ลดการใชนํ้าในระบบการผลิต ท้ังการเจือจางนํ้ายางสดและการเจือจางกรดในกระบวนการจับตัว 
รวมท้ังช�วยลดการใชนํ้าสะอาดในกระบวนการจับตัวและลดปริมาณนํ้าเสียท่ีมีความเป̀นกรด ช�วย
ใหลดภาระการทํางานของระบบบําบัดนํ้า และลดผลกระทบต�อส่ิงแวดลอม 

 นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได2รับรางวัลสภาวิจัยแห!งชาติ ประจําป, ๒๕๖๒ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา นายอนุกูล นอยไม นายธราพงษ� สูญราช, นายสังวรณ� สีสุทัศน� และนายกริช จ่ันอาจ 
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นักวิจัยหน�วยวิจัยปjญญาประดิษฐ� รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร�
การแพทย� ประจําป, ๒๕๖๒ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ในงานวันนัก
ประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๒–๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเร่ือง “เครื่องช�วยฟjงควบคุมดวยสัญญาณสมอง” 
เป̀นเครื่องช�วยฟjงหรืออุปกรณ�ช�วยการไดยินท่ีทํางานร�วมกับ EEG sensor เพื่อใชการตีความ
สภาวะการทํางานของสมองสนับสนุนการทํางานเพื่อปรับคุณภาพเสียงท่ีไดยิน สามารถปรับตัว
เขาสู�รูปแบบท่ีเหมาะสมกรณีเนนการสนทนาไดโดยอัตโนมัติ และปรับตัวสู�รูปแบบอ่ืนในสภาวะ
ปกติ หรือควบคุมโดยการกระพริบตา ทําใหมีความสะดวกและมีคุณภาพการไดยินท่ีดีในสภาวะ
หลากหลาย จุดเด�น ช�วยลดเสียงรบกวนระหว�างการสนทนาโดยอัตโนมัติหรือในรูปแบบท่ีสะดวก
ในการควบคุม โดยใชเทคนิคการตีความสภาวะการทํางานของสมองเพ่ือปรับรูปแบบการทํางาน 

 นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ได2รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐิกา 
แสงกฤช หัวหนาทีมวิจัยเวชศาสตร�นาโน กลุ�มวิจัยการห�อหุมระดับนาโน ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร�การแพทย� จากการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�การแพทย� ครั้ง ท่ี ๒๗ ภายใตหัวขอ “Healthy Living with 
Medical Sciences: Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� กระทรวงสาธารณสุข 
ร�วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� ระหว�างวันท่ี ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร 
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากผลงานวิจัยเรื่อง “อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบ
มุ�งเป"าเพื่อการวินิจฉัยพรอมรักษาโรคมะเร็งต�อมนํ้าเหลืองปฐมภูมิท่ีระบบประสาทส�วนกลาง” 
งานวิจัยน้ีเป̀นความร�วมมือระหว�างนาโนเทค และศูนย�เครือข�ายการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี  
นาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการวิจัยเวชศาสตร�นาโนวินิจฉัยพรอมรักษา จากผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นว�าระบบส�งนาโนชนิดใหม�น้ีมีศักยภาพ สําหรับการพัฒนาต�อยอดทางคลินิก 
เพื่อใชในผูปzวยมะเร็งต�อมนํ้าเหลืองในระบบประสาทส�วนกลางปฐมภูมิ และโรคความบกพร�อง
ทางสมอง (neurodegerative disease) ชนิดอ่ืน ๆ ดวย โดยสามารถปรับเปล่ียนยา โมเลกุล 
มุ�งเป"า หรือสารทึบรังสี เพ่ือใหเหมาะสมกับการรักษาโรคตามตองการได 
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๓.๒.๒ การถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!การประยุกต�ใช2ประโยชน� 

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

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ�ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปjญญา
รวมท้ังส้ิน จํานวน ๔๖ รายการ ใหแก� ๕๙ หน�วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ) จากการดําเนินงาน 
ท่ีผ�านมาจะเห็นไดว�า สวทช. ไม�เพียงแต�ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต�มุ�งผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใชประโยชน�ไดจริงในทุกภาคส�วนใหมากข้ึน ต้ังแต�การรับโจทย�หรือความตองการจากกลุ�มเป"าหมาย 
จนถึงกลไกการส�งมอบผลงาน เพ่ือให สวทช. สามารถสรางผลงานท่ีนําไปใชประโยชน�ไดจริง 

 

 
รูปที่ ๓ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน�ของ สวทช. 
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จํานวนโครงการถ�ายทอดเทคโนโลยี

จํานวนหน�วยงานรับถ�ายทอดเทคโนโลยี

จํานวนโครงการ/หน�วยงาน 

ป,งบประมาณ 
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การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช2ประโยชน�เชิงพาณิชย� ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. 
ถ�ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพย�สินทางปjญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปใชประโยชน�
เชิงพาณิชย� จํานวน ๒๓ รายการ ใหแก� ๑๘ หน�วยงาน โดยมีตัวอย�างผลงาน ดังน้ี 
 

บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 
สาขา Bioscience and Biotechnology 

บริษัทเพอร�เฟกท� ฮาร�โมนี อินเตอร�
เนชันแนล จํากัด 

“หัวเช้ือจุลินทรีย�ชนิดผงสําหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว�” เป`นจุลินทรีย�ท่ี
คัดเลือกเพ่ือใชหมักเป`นอาหารหมัก silage สูตรท่ีไดจากงานวิจัยสามารถใชหมัก
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรไดหลากหลาย เช�น ฟางขาว หรือแมกระท่ังเปลือก
ขาวโพดเล้ียงสัตว� โดยเม่ือนํามาหมักดวยจุลินทรีย�ทดลองเปรียบเทียบ พบว�าจะ
ทําใหเปลือกขาวโพดเล้ียงสัตว�มีโปรตีนเพิ่มข้ึนเป`น ๖ - ๘ เปอร�เซ็นต� ไขมันเพ่ิม
เป`น ๒.๕ - ๓ เปอร�เซ็นต� ซึ่งมีสารอาหารใกลเคียงกับหญารูซี่สด อีกท้ังยัง
สามารถหมักพืชประเภทแป"ง เช�น ฟjกทอง มันสําปะหลัง เพ่ือนํามาเป̀นอาหาร
ขนไดดวย 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด "Metarhizium anisopliae สายพันธุ�  BCC 4849” เป̀นเช้ือราแมลงท่ี
สามารถกําจัดแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด และมีศักยภาพในการกําจัดแมลง
ศัตรูพืชกลุ�มไรแดงในมันสําปะหลังและกลวยไมไดอย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช�วยป"องกันหรือลดความเสียหายต�อพืชเศรษฐกิจเหล�าน้ีได การใชเช้ือราสาย
พันธุ�นี้อย�างมีประสิทธิภาพทําไดโดยการฉีดพ�นสารแขวนลอยสปอร�ของเช้ือราท่ี
ความหนาแน�นท่ีเหมาะสม (๑ x ๑๐๘ สปอร�ต�อมิลลิลิตร) ใหท่ัวแปลงปลูกใน
ช�วงเวลาเย็น ในช�วงเริ่มตนของการระบาดของแมงและแมลงศัตรูพืช เช้ือราสาย
พันธุ�นี้สามารถผลิตไดโดยใชกระบวนการเพาะเล้ียงดวยการหมักแบบแข็ง  
บนอาหารแข็งหรือธัญพืชท่ีเหมาะสม โดยกําหนดความช้ืนเริ่มตนในอาหารแข็ง 
และต�อมาชักนําใหผลิตสปอร� ซึ่งระบบการผลิตท่ีเหมาะสมและลดการปนเป��อน
ระหว�างการเล้ียงเช้ือ จะทําใหไดสปอร�ในความหนาแน�นท่ีสูงแต�ตนทุนตํ่าได 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด "Beauveria bassiana สายพันธุ� BCC 2660” เป̀นเช้ือราแมลงท่ีสามารถ
กําจัดแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด และมีศักยภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 
ในนาขาวและไร�มันสําปะหลังไดอย�างมีประสิทธิภาพ การใชเช้ือราสายพันธุ�น้ี
อย�างมีประสิทธิภาพน้ัน ทําไดโดยใชสปอร�ของเช้ือราฉีดพ�นใหท่ัวแปลงปลูก 
ในช�วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช้ือราสายพันธุ�นี้สามารถผลิตไดโดยใช
กระบวนการเพาะเล้ียงดวยกระบวนการหมักแบบแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้ตองมี
การศึกษาชนิดของอาหารแข็ง ความช้ืนเริ่มตนในอาหารแข็ง การชักนําใหสราง
สปอร� การลดการปนเป��อนระหว�างการเล้ียงเช้ือและระบบการผลิต เพื่อใหได
สปอร�ในปริมาณสูงแต�ตนทุนต่ํา 
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บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที. จํากัด ผลงานวิจัย “ผงมันเทศสีม!วงและผงสังขยามันเทศสีม!วง” เป`นกระบวนการ
ผลิตผงมันเทศสีม�วงท่ีมีส�วนประกอบตามธรรมชาติจากเนื้อมันเทศสีม�วง 
สามารถละลายไดท้ังในน้ําเย็นและน้ําอุ�น มีสี กล่ิน และรสชาติของมันเทศสีม�วง
ตามธรรมชาติ สามารถผลิตไดอย�างต�อเน่ือง และขยายกําลังการผลิตไดง�าย 
ลงทุนไม�สูงมาก มีความคุมค�าในการผลิตเชิงพาณิชย� ส�วนสูตรผงสังขยามันเทศสี
ม�วงน้ัน เป`นผลิตภัณฑ�ผงสังขยามันเทศสีม�วงสําเร็จรูป ท่ีผลิตจากวัตถุดิบผง 
มันเทศสีม�วง โดยกระบวนการผลิตผงมันเทศสีม�วง ท่ีสามารถชงละลายไดท้ังใน
น้ําเย็นและนํ้าอุ�นพรอมรับประทาน ไม�ตองผสมนมสด มีสี กล่ิน และรสชาติ
ความอร�อยของมันม�วง สามารถนําไปผลิตเพื่อจําหน�ายเชิงพาณิชย�ได 

บริษัทไบโอฟาร�ม เคมิคัลส� จํากัด “เครื่องด่ืมเสริมแคลเซียมสําหรับปjองกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจาก
กระดูกในผู2หญิงระยะให2นมบุตร” เป̀นผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืมท่ีประกอบดวย
แคลเซียมในรูปท่ีละลายนํ้าไดดี นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว และโซเดียมคลอไรด� ใช
เพิ่มแคลเซียมใหกับร�างกายของแม� และใหแม�นําแคลเซียมมาใชสรางนํ้านม 
รวมท้ังลดการสลายกระดูกเพื่อนําแคลเซียมมาใชในการสรางน้ํานม เมื่อใช
ร�วมกับวิธีป"องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกสําหรับผูหญิงในระยะให
นมบุตร จะช�วยในการป"องกันภาวะกระดูกบาง (osteopenia) และกระดูกพรุน 
(osteoporosis) ในแม�ระยะใหนมบุตรได 

สาขา Material and Manufacturing Technology 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด�ไวด�ล จํากัด “เม็ดพลาสติกเข2มข2นผลงานวิจัยฟNล�มพลาสติกบรรจุภัณฑ�ดัดแปลงท่ีสามารถ
ยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดและผลงานวิ จัย
องค�ประกอบฟNล�มพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติปjองกันการเกิดฝjาและไม!มีปJญหา
เรื่องการเปล่ียนสีของฟNล�มระหว!างการเก็บ (EMA-1+)” เป̀นการพัฒนาฟrล�ม
พลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑ�ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษา
คุณภาพของผลิตผลสด ฟrล�ม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติยอมใหก�าซท่ีใชใน
กระบวนการหายใจของผักและผลไมผ�านเขาออกไดดี ทําใหเกิดบรรยากาศ
ดั ดแปลงแบบสม ดุล ข้ึน ในบรรจุ ภัณฑ�  โดยมี ปริ มาณก� าซออกซิ เจน  
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� และความช้ืนสัมพัทธ�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม จึงช�วย
ชะลอการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพของผลิตผลสดท่ีบรรจุอยู�ภายใน ส�งผลให
ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติท่ีดี ฟrล�มมีความใส ไม�เป̀นฝ"า และมีความ
แข็งแรง สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได   
๒ - ๕ เท�า และสามารถใชงานกับผลิตผลสดไดหลายชนิด 

บริษัทเอสบี ดีไซนด�สแควร� จํากัด “เตียงนอนแบบมีกลไกช!วยผู2สูงอายุในการลุกน่ังและลุกข้ึนยืน (Joey-Active 
Bed)” เป`นเตียงนอนสําหรับช�วยกระตุนผูสูงอายุหรือผูปzวยท่ีเดิมนอนติดเตียง 
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ใหตื่นตัวและแอคทิฟมากข้ึน ดวยกลไกและการออกแบบท่ีช�วยใหลุกข้ึนนั่งและ
ลุกข้ึนยืนท่ีมีความปลอดภัย ลดความเส่ียงต�อการหกลม ดวยมีกลไกช�วยปรับ
หมุนจากท�านอนเป̀นท�านั่ง และช�วยในการลุกจากท�านั่งเป`นท�ายืน และมี
อุปกรณ�ในการป"องกันการหกลม รวมท้ังมีรีโมตท่ีออกแบบใหเป̀นมิตรต�อผูใชท่ี
เป`นผูสูงอายุ ใชงานไดง�าย และปลอดภัย มีขนาดปุzมกดใหญ� มีภาพอธิบายเขาใจ
ง�าย และมีสีสันท่ีดูง�าย 

สาขา Electronics and Information Technology 

บริษัทเพอร�เฟกท� ฮาร�โมนี อินเตอร�
เนชันแนล จํากัด 

“เครื่องตรวจวัดและเฝjาระวังส่ิงแวดล2อมขนาดเล็ก” สามารถตรวจวัด
สภาพแวดลอมเบื้องตน เช�น ระดับนํ้า อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ 
ปริมาณนํ้าฝน และส�งขอมูลระยะไกลผ�านเครือข�ายโทรศัพท�ไรสาย เพ่ือจัดเก็บ
ยังฐานขอมูลในเครื่องแม�ข�าย เพื่อใชในการวิเคราะห�และแสดงผลผ�านทางหนา
เว็บไซต�หรือแจงเตือนภัยในเครือข�ายสังคมออนไลน� ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด 
เคล่ือนยายไดง�ายและสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา สามารถ
ปรับเปล่ียนเซ็นเซอร�การตรวจวัดใหเหมาะสมตามความตองการไดง�าย สามารถ
วัดระดับนํ้าในลําน้ํา โดยไม�มีส�วนสัมผัสน้ํา รองรับพลังงานไฟฟ"า ๒๒๐ โวลต� 
หรือการใชโซลาร�เซล มีระบบสํารองพลังงานไฟฟ"า และมีตนทุนการผลิตไม�สูง
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 

บริษัทเอเมทเวิร�คส� จํากัด “ระบบสําหรับบันทึกวิเคราะห�ข2อมูลความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ต2องการความช!วยเหลือจากสัญญาณเซ็นเซอร�ต!อเน่ืองและการแจ2งเตือนตาม
เวลาจริง” สามารถแจงตรวจวัดและวิเคราะห�ขอมูลต�าง ๆ เก่ียวกับผูถูกตรวจวัด
อย�างต�อเนื่อง และแจงเตือนไปยังผูดูแลเมื่อผูถูกตรวจวัดอยู�ในสภาวะเส่ียง 
ตามท่ีระบุไวในระบบสําหรับผู ถูกตรวจวัดนั้น ๆ ทําใหผูดูแลสามารถเขา
ช�วยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผูถูกตรวจวัดตามความเหมาะสม เพ่ือช�วยลด
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�กับผูถูกตรวจวัด นอกจากนี้ขอมูลท่ี
ตรวจวัดไดยังสามารถนํามาเพ่ือใหแพทย�หรือผูดูแลใช ในการวิเคราะห�
ประกอบการวินิจฉัยวิธีการท่ีควรใชในการดูแลผูตรวจวัดต�อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

"โปรแกรมระบบรู2จําเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที" เป`นแอปพลิเคชันท่ีช�วย
แปลงเสียงพูดของผูใชงานใหเป`นขอความ ดวยเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป`น
ขอความหรือรูจําเสียงพูด ซ่ึงเป`นนวัตกรรมท่ีกําลังเป̀นท่ีสนใจ เริ่มนํามาใชงาน
ในการติดต�อส่ือสารกับสมาร�ตโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกต�อ่ืน ๆ ไดอย�างจริงจังมากข้ึน เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป̀นขอความท่ี
ผลิตสําหรับภาษาไทย จะช�วยลดค�าใชจ�ายในการนําเขาเทคโนโลยีราคาสูง  
เปrดโอกาสใหคนไทยสามารถต�อยอดนวัตกรรมไดเองโดยไม�ตองพ่ึงพาต�างชาติ 
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และเสริมสรางขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยเม่ือเขาสู�ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

บริษัทซีพีแรม จํากัด "จมูกอิเล็กทรอนิกส� (Electronic nose)" เป`นเครื่องจําแนกกล่ินท่ีพัฒนาข้ึน
เพื่อใชในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เช�น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การ
ปนเป��อน และการเส่ือมสภาพ วิธีใชงาน คือ นํากล่ินตัวอย�างท่ีตองการใหเป`น
กล่ินตนแบบใส�ใหเครื่องจดจํา จากนั้นเมื่อมีกล่ินใหม�ท่ีผลิตได ก็นํามาให
เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะระบุไดว�ากล่ินใหม�นี้เหมือนหรือแตกต�างจากกล่ิน
ตนแบบท่ีพึงประสงค� 

บริษัทแนคคร�า ไมโครเทค จํากัด "อุปกรณ�ระบุตําแหน!งด2วยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร�ทีเค" เป`นอุปกรณ�รับ
สัญญาณดาวเทียมท่ีใชเทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะมี
ความสามารถหลักในการประมวลผลค�าพิกัดแลว ยังมีช�องทางการส่ือสารท้ังทาง
อินเทอร�เน็ต อินทราเน็ต และบลูทูธ เพื่อรับส�งขอมูลหรือรับคําส่ังจากภายนอก 
อุปกรณ�ฯ มีโปรแกรมประยุกต�สําหรับใชปรับแต�งการทํางานของอุปกรณ� โดย
ออกแบบเฉพาะสําหรับทํางานกับอุปกรณ�ดังกล�าว เฟrร�มแวร�ท่ีฝjงอยู�ในอุปกรณ�
ออกแบบและปรับแต�งมาใหคํานวณค�าพิกัดไดรวดเร็ว หาค�าพิกัด RTK แรกท่ี
แม�นยําไดภายใน ๑ - ๒ วินาที 

สาขา Nanoscience and Nanotechnology 

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

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด “นาโนอิมัลชันสําหรับไล!ยุง ที่มีส!วนผสมของนํ้ามันหอมระเหยชนิดนํ้ามัน 
ยูคาลิปตัส นํ้ามันแมงลัก และนํ้ามันหญ2าแฝก” เป`นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ�
ไล�ยุงท่ีอยู�ในรูปของนาโนอิมัลชัน ท่ีประกอบดวยส�วนผสมของน้ํามันหอมระเหย 
ชนิดน้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันแมงลัก น้ํามันหญาแฝก ปริมาณรวม ๑๐ -๔๐ 
เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสมนาโนอิมัลชันท้ังหมด สารลดแรงตึงผิว
ปริมาณ ๒ - ๒๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสมนาโนอิมัลชันท้ังหมด  
สารเพิ่มความชุ�มช้ืน ปริมาณ ๒ - ๑๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสมนาโน
อิมัลชันท้ังหมด และน้ําปริมาณ ๕๐ - ๘๐ เปอร�เซ็นต�โดยน้ําหนักของส�วนผสม



๒๕ | ส ว ท ช .  

บริษัท/หน!วยงานท่ีรับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีมีการอนุญาตให2ใช2สิทธิและจุดเด!นของเทคโนโลยี 

นาโนอิมัลชันท้ังหมด นาโนอิมัลชันท่ีมีฤทธ์ิไล�ยุงนี้ไม�ก�อใหเกิดอาการระคายเคือง
กับผิวหนังของผูใช อีกท้ังยังมีความคงตัวดี ทําใหเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บ
น้ํามัน และกล่ินของน้ํามันหอมระเหย ทําใหนาโนอิมัลชันดังกล�าวมีประสิทธิภาพ
ในการไล�ยุงนานข้ึน 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด “อนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ�ใช2ภายนอกร!างกาย” เป`นตนแบบ
ผลิตภัณฑ�เจลทาผิว บรรเทาอาการคัน องค�ประกอบของอนุภาคนาโนท่ีบรรจุ
ดวยสารสําคัญทางเภสัชกรรม สําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ�ใชภายนอกร�างกาย  
โดยมีเมนทอลเป`นสารออกฤทธ์ิหลัก อนุภาคนาโนดังกล�าวสามารถกักเก็บอนุภาค
เมนทอล เพื่อใหมีประสิทธิภาพของความเย็นไดยาวนานข้ึน และมีความสามารถ
ในการซึมผ�านเขาสู� ช้ันผิวหนังท่ีดี ช�วยเสริมฤทธ์ิและเสริมคุณสมบัติของ
สารสําคัญท่ีกักเก็บ และมีความคงตัวท่ีดี เหมาะสําหรับนําไปเตรียมเป`นสูตร
ตํารับเภสัชภัณฑ�โดยไม�ก�อใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด 
บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด�) จํากัด 

“อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห�ออกฤทธิ์ไล!ยุง” เป̀นการเตรียม
อ นุ ภ าคน าโน ด ว ย เท คนิ ค อิ มั ล ซิ ฟr เ ค ชั น  โ ด ย มี ส า ร อ อกฤท ธ์ิ ไ ล� ยุ ง 
ไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณ ๕ - ๒๐ เปอร�เซ็นต� โดยน้ําหนักเป`นสารออกฤทธ์ิ
หลัก และเป`นสารสังเคราะห�หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร�งใส  
ซึ่งมีการปรับองค�ประกอบของสารท้ังตัวช�วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว 
เพื่อใหไดเป`นอัตราส�วนท่ีเหมาะสมในการทําใหเกิดนาโนอิมัลชันท่ีมีความโปร�งใส  
โดยใชพลังงานต่ํา (low energy method) มีข้ันตอนการเตรียมผลิตภัณฑ�ท่ีง�าย
ต�อการผลิต ลดข้ันตอน และตนทุนในการผลิตไดเป`นอย�างดี เป`นการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันใหมีขนาดในช�วง ๕๐ – ๒๐๐ นาโนเมตร โดยไม�ตองผ�าน
กระบวนการลดขนาดดวยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส�วนของสารลดแรงตึง
ผิวท่ีเหมาะสม ซ่ึงยังคงไดนาโนอิมัลชันท่ีมีลักษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถ
กักเก็บสารออกฤทธ์ิไดอย�างมีประสิทธิภาพ มีฤทธ์ิไล�ยุงไดมากกว�า ๖ ช่ัวโมง  
อีกท้ังไม�ก�อใหเกิดอาการระคายเคืองต�อผิวหนังของผูใชผลิตภัณฑ� 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จํากัด 
บริษัทคนดี กรุ�ป จํากัด 

ผลงานวิจัย “สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุ�นท่ีมีนํ้ามันหอมระเหยจาก
อบเชยและกานพลูเปgนส!วนประกอบหลัก” และ “สูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุ�นที่มีนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูเปgนส!วนประกอบหลัก” เป`นผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ๙ ชนิด 
(กานพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไครบาน ไพล ตะไครหอม พริกไทยดํา โหระพา 
และมะพราว) พบว�าในการควบคุมไรฝุzน D. pteronyssinus น้ํามันหอมระเหย
จากกานพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆ�าไรฝุzนสูงสุด จึงนํามาพัฒนาเป`น
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สูตรน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยและสูตรนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูเพื่อ
กําจัดไรฝุzนดังกล�าว 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร�) 

ผลงานวิจัย “สูตรและกระบวนการเคลือบส่ิงทอ” เป`นการพัฒนาสูตรน้ํายา
เคลือบส่ิงทอและกระบวนการเคลือบท่ีทําใหส่ิงทอมีคุณสมบัติพิเศษ เช�น การยึด
ติดของสีท่ีดีข้ึนเมื่อทําการตกแต�งผาดวยการระบายสี แมว�าผาจะมีคุณสมบัติ
สะทอนน้ําและน้ํามัน การตานเช้ือแบคทีเรียบนส่ิงทอ การกันรังสียูวี การ
สะทอนน้ํา และการเพ่ิมแรงดึงขาด เป`นตน นาโนเทค สวทช. ร�วมกับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ (วิทยาลัยเทคนิคแพร�) จัดตั้งโรงงานตนแบบเคลือบผา 
และนาโนเทคไดถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส่ิงทอพื้นบานดวยเทคโนโลยีข้ันสูง 
ในการใหบริการเคลือบผาและผลิตภัณฑ�ส่ิงทอกับผูประกอบการในทองถ่ิน 
ใหกับวิทยาลัยเทคนิคแพร� เพื่อส�งเสริมใหเกิดการใชประโยชน�โรงงานตน
แบบอย�างเต็มประสิทธิภาพ 

 

การถ!ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช2ประโยชน�เชิงสาธารณะ สวทช. นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูรับถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสรางความเขมแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสท่ี ๒ 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชประโยชน�เชิงสาธารณประโยชน� จํานวน ๑๙ รายการ 
ใหแก� ๓๗ หน�วยงาน โดยมีตัวอย�างผลงาน ดังน้ี 
 

บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี 
สาขา Bioscience and Biotechnology 

เกษตกรในพื้นท่ี 

 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแก�น 

 ตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 ตําบลปางมะค�า อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 ตําบลวังไผ� อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี 

“การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง” โดย
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลัง เพื่อ
ยกระดับผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ใหมีผลผลิตเพิ่มข้ึน โดย 
สวทช. ร�วมจัดฐานการเรียนรูต�าง ๆ ไดแก� การเลือกใชพันธุ�ท่ีเหมาะสม 
การ ใช ปุ� ย ตามค� า วิ เค ราะห�ดิ น  ก ารป" อ ง กัน โรคและแมลงด วย 
ไบโอคอนโทรล (บิวเวอเรีย/เมตะไรเซียม) การใหนํ้าดวยระบบน้ําหยด 
การอารักขาพืชและการสาธิตการไถระเบิดดินดาน ส�งผลใหเกษตรกร
ขยายพ้ืนท่ีปลูกและมีองค�ความรูในการดูแลรักษาท่ีดีข้ึน ทําใหผลผลิตต�อ
ไร�สูงข้ึน และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

เกษตรกร หมู�บานผาคับ ตําบลบ�อเกลือใต อําเภอ
บ�อเกลือ จังหวัดน�าน 

“เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา” โดยถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ� ปลูกตนอ�อน และการแปรรูปตนอ�อนขาวสาลี รวมถึงเทคโนโลยีการ
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ปลูกผักปลอดภัยใหกับเกษตรกร เพื่อใหมีพืชผักปลอดภัยบริโภคใน
ครัวเรือนและโรงเรียนไดเพียงพอ ลดการซื้อพืชผักจากภายนอกท่ีมี
สารเคมีตกคาง เกิดการส�งเสริมใหชุมชนผลิตขาวสาลี และแปรรูปขาวสาลี
ภายใตเครื่องหมายการคา “ภูฟ"า” มีการซื้อขายขาวสาลีระหว�างกลุ�มผู
ปลูก กับกลุ�มแปรรูปชาตนอ�อนขาวสาลี ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 

กลุ�มวิสาหกิจชุมชน อําเภอแม�แจ�ม จังหวัด
เชียงใหม� 

 หมู�บานแม�นาจร ตําบลแม�นาจร 

 หมู�บานแม�หลุ ตําบลกองแขก 

 หมู�บานปzาแดด ตําบลท�าผา 

“การประยุกต�ใช2เครื่องอัดก2อนฟางอัดเศษซากข2าวโพดเล้ียงสัตว�” จาก
สถานการณ�การเผาในปjจจุบัน ทําใหเกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจัดเป`น
ปjญหาใหญ�ท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัย พบว�าส�วนหนึ่งมาจากการ
เผาเศษซากขาวโพดเล้ียงสัตว� เพราะมีปริมาณมากและยากต�อการขนยาย 
จึงมีการถ�ายทอดการนําตนแบบเครื่องอัดกอนฟางแบบกานกระแทก
สําหรับติดรถไถเดินตาม ดวยวิธีการอัดใหเป`นกอนเพื่อสะดวกต�อการขน
ยาย ลดพ้ืนท่ีจัดเก็บ ช�วยสรางมูลค�าผลผลิตจากการอัดกอนเศษวัสดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร และลดปริมาณเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร หรือ
เช้ือเพลิงการเผาไหม อีกท้ังยังเป̀นการลดการแกปjญหาโดยการเผาท้ิง ท่ี
ทําใหเกิดปjญหาฝุzนควันอีกดวย 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

 หมู�บานแม�เหาะ ตําบลแม�สะเรียง 
อําเภอแม�สะเรียง 

 หมู�บานชุมชนกลางเวียง ตําบลจองคํา 
อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 

 หมู�บานพะนอคี ตําบลหวยโปzง อําเภอ
เมืองแม�ฮ�องสอน 

“การปjองกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” เป`นงานวิจัย
ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตกาแฟลานนาคุณภาพในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน (1 Lanna Thai Coffee Hub) ดวยพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนจัดเป̀นพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต�อธุรกิจการผลิตกาแฟอะราบิกาเป`น
อย�างยิ่ง แต�อุปสรรคของการผลิตกาแฟในพื้นท่ีดังกล�าว เกิดข้ึนเนื่องจาก
เกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นท่ีท่ีไม�เหมาะสม ขาดองค�ความรูในการจัดการ
สภาพแปลง ทําใหผลผลิตต�อไร�ตํ่า คุณภาพของเมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ) 
และผลผลิตไม�ไดมาตรฐาน เกิดผลเสียจากศัตรูระหว�างการผลิต และเช้ือ
ราระหว�างการเก็บรักษา เป`นเหตุใหเกิดสารพิษโอคราท็อกซิน เอ ซึ่งมีผล
ต�อสุขภาพของผูบริโภค สวทช. จึงถ�ายทอดการใชสารล�อมอดเจาะผล
กาแฟ ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยแมลงจะบินเขากับดักตามกล่ินสารล�อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและ
ตายอยู�ในของเหลวบริเวณกนขวดหรือถวยกับดัก สามารถลดความ
เสียหายของผลผลิตจากรอยละ ๓๐ เหลือรอยละ ท้ังนี้เทคโนโลยีจาก
งานวิจัยยังใชงานง�าย เกษตรกรสามารถผลิตเองได ซึ่งเป`นทางเลือกหนึ่งท่ี
ใชกําจัดแมลง สามารถนํามาทดแทน หรือลดการใชสารเคมีกําจัดแมลงได 

เกษตรกรผูเล้ียงโค ตําบลผ�านศึก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 

“การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเล้ียง
โคเน้ือ” สวทช. ภาคเหนือ ร�วมกับสํานักงานปศุสัตว� จังหวัดสระแกว 
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 หมู�บานสันติสุข 

 หมู�บานผ�านศึกเขต ๒ 

 หมู�บานประสานมิตร 

 หมู�บานคลองบัว 

 หมู�บานเขาวัง 

 หมู�บานพัฒนานิคมพัฒนา 

ศูนย�วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว�สระแกว และมหาวิทยาลัยพะเยา นํา
เทคโนโลยีจากงานวิจัยการนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาพัฒนาเป`น
อาหารสัตว�ในรูปแบบอาหารหมัก ท้ังอาหารหยาบและอาหารขน เพื่อลด
ตนทุนค�าอาหาร ถ�ายทอดใหเกษตรกรท่ีเขาร�วมโครงการ โดยแนะนําให
เกษตรกรนําเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีพบมากในจังหวัด มาเป`น
ส�วนผสมในการผลิตอาหารโค งานวิจัยท่ีนํามาถ�ายทอด คือ การพัฒนา
อาหารหมักจากเศษเหลือขาวโพดเล้ียงสัตว�เพื่อเล้ียงโคขุน และการพัฒนา
อาหารหมักจากเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว�เสริมดวยผลไมเศรษฐกิจตาม
ฤดูกาลเพ่ือเล้ียงโคขุน ช�วยลดตนทุนอาหารหยาบเฉล่ีย ๒๐ บาท/ตัว/วัน 
และจะช�วยลดตนทุนอาหารขนเฉล่ีย ๓๐ บาท/ตัว/วัน ทําใหเกษตรกร
สามารถประหยัดค�าอาหารหมัก (อาหารหยาบและขน) เล้ียงโคเนื้อได 

เกษตรกร อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� 

 หมู�บานปzาแงะ ตําบลดอนแกว 

 หมู�บานทุ�งโปzง ตําบลแม�แรม 
เกษตรกร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

 หมู�บานแม�ก�อน ตําบลทุ�งขาวพวง 

 หมู�บานทุ�งขาวพวง ตําบลทุ�งขาวพวง 
เกษตรกร อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

 หมู�บานฝายกวาง ตําบลฝายกวาง 

“เทคนิคการเล้ียงหนอนแม!โจ2” หรือหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier 
Fly: BSF) สวทช. ถ�ายทอดตนแบบการผลิตโปรตีนเล้ียงสัตว�ในระบบ
เกษตรอินทรีย�จาก BSF ท่ีไดจากขยะอินทรีย�และวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรใหกับเกษตรกร ดวยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ท่ีวางไข�บนเศษ
ผัก ผลไม หรือในถังน้ําหมัก ขยะอินทรีย�ต�าง ๆ จึงเป̀นอาหารช้ันเลิศของ
หนอนแม�โจ อาหารท่ีกินเขาไปจะเปล่ียนเป`นไขมันประมาณ ๓๐ 
เปอร�เซ็นต� โปรตีนประมาณ ๔๐ เปอร�เซ็นต� มีโอเมกา ๓ ๖ และ ๙ 
ปริมาณสูง และยังมีกรดลอริกท่ียับย้ังเช้ือก�อโรคต�าง ๆ หนอนแม�โจจึงเป`น
อาหารโปรตีนคุณภาพสูงสําหรับสัตว�เล้ียง โดยเฉพาะสัตว�เศรษฐกิจ อาทิ 
ไก�ชน ปลาคาร�ฟ และปลาสวยงาม เป`นตน ไม�เพียงหนอนแม�โจจะจัดการ
ขยะอินทรีย�ไดมีประสิทธิภาพและเป`นอาหารเล้ียงสัตว�คุณภาพสูงแลว 
หนอนแม�โจยังมีประโยชน�ในดานอ่ืนอีก ไม�ว�าจะเป`น ควบคุมแมลงวันบาน 
หรือการใชมูลหนอนแม�โจปลูกพืชและบํารุงดิน เป`นตน นอกจากน้ียัง มี
ความเป`นไปไดท่ีจะผลิตหนอนแม�โจเพื่อเป̀นอาหารมนุษย� รวมถึงการ 
แปรรูปหนอนแม�โจเป`นผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ ซึ่งตองศึกษาวิธีการเพาะเล้ียงท่ี
สะอาดและถูกสุขอนามัย 

ศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไขปjญหา
ไฟปzาและหมอกควัน จังหวัดลําปาง 

“การสร2างแนวกันไฟให2กลายเปgนปุ�ย (ดอยตุงโมเดล)" โดยการใช
เช้ือจุลินทรีย�ย�อยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุ�ม Trichoderma sp. 
ร�วมกับ Bacillus sp.) เป`นแนวทางลดการเผาในแนวเขตกันไฟ โดย
เปล่ียนการเผาก่ิงไม ใบไม  เพื่อมาทําเป`นแนวกันไฟดวยการใชหัว
เช้ือจุลินทรีย�เขมขน ร�วมกับการใชแหล�งไนโตรเจนธรรมชาติ สวทช.
ภาคเหนือ ร�วมกับจังหวัดลําปาง ฝ�กอบรมใหความรูโดยการบรรยายผ�าน 
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คณะทํางานศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไขปjญหาไฟปzาและ
หมอกควัน จังหวัดลําปาง โดยแนะนําวิธีการย�อยสลายดวยจุลินทรีย�
เขมขนในการทําแนวกันไฟทดแทนการเผาอย�างง�ายท่ีเจาหนาท่ีและ
เกษตรกรสามารถทําได หลังจากการอบรมเจาหนาท่ีและเกษตรกรในพื้นท่ี
ปzา ร�วมกันทําแนวกันไฟและใชจุลินทรีย�ย�อยสลายเป̀นปุ�ยกลับมาให
เกษตรกรใชในพ้ืนท่ีเกษตรไดกว�า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถประหยัด
ค�าใชจ�ายในการซื้อปุ�ยอินทรีย�ไดถึง ๔,๐๐๐ บาท/เดือน หรือคิดเป`น 
๔๘,๐๐๐ บาท/ป, 

เกษตรกรผูปลูกสตรอว�เบอร�รี  
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� 

 หมู�บานทรายมูล ตําบลสะเมิงใต 

 หมู�บานแม�ยางหา ตําบลบ�อแกว 

“การผลิตปุ�ยจากวัสดุปลูกเหลือใช2 และเศษผักโดยใช2เช้ือจุลินทรีย�ท่ี
ย!อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต!อต2านเช้ือสาเหตุโรคพืช 
และการใช2ประโยชน�เพื่อลดการเกิดโรคสําหรับการผลิตไหลสตรอว�-
เบอร�รี” โดยส�งเสริมใหเกษตรกรตระหนักและหันมาทําเกษตรอินทรีย�  
ทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยใชปุ�ยชีวภาพและสารกําจัดศัตรูพืชท่ีผลิต
ข้ึนเอง ปลอดภัยจากสารเคมี ๑๐๐ เปอร�เซนต� โดยถ�ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล�าวใหกับเกษตรกรผูปลูกสตรอว�เบอร�รี ซึ่งเป`นพืชเศรษฐกิจอีกชนิด
หนึ่งของ อําสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตท่ีดีข้ึน และมี
รายไดมากข้ึนจากการจําหน�ายสตรอว�เบอร�รี ซึ่งราคาจําหน�ายสตรอว�- 
เบอร�รีออแกนิคแพงกว�าการปลูกสตรอว�เบอร�รีแบบใชสารเคมีถึง ๒ เท�าตัว 

สาขา Material and Manufacturing Technology 

การไฟฟ"าส�วนภูมิภาค “ระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต สําหรับรถจักรยานยนต�
ไฟฟjา (ระยะที่ ๑)” เป`นการพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม
ไอออน สําหรับรถจักรยานยนต�ไฟฟ"า ๓๐ คัน และสถานีประจุไฟฟ"าแบบ
รวดเร็ว ๒ สถานี โดยส�งมอบใหการไฟฟ"าส�วนภูมิภาค เพื่อทําหนาท่ีในการ
ตรวจวัดและเฝ"าระวังแรงดันและอุณหภูมิของเซลล�ของแบตเตอรี่ประเภท
ลิเธียม เพ่ือใหการใชงานแบตเตอรี่และการอัดประจุเป̀นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สาขา Electronics and Information Technology 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ “เครื่องมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน� และระบบสารสนเทศ”เป`น

เป̀นการพัฒนาระบบเพ่ือใชสํารวจพฤติกรรมการบริโภค ผักผลไม อาหาร
เส่ียงต�อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ โดยนําตนแบบของระบบติดตาม
และประเมินผลออนไลน� (Thai School Lunch) มาต�อยอดใชกับขอมูล
การสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน�ฯ ระบบมีฟjงก�ชันการทํางาน 
ประกอบดวย (๑) ระบบลงทะเบียน (๒) ระบบบริหารจัดการคําตอบ และ 
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(๓) ระบบรายงานผล เพื่อนําไปใชในการสํารวจและจัดทํารายงาน เพื่อ
ทราบถึงสถานการณ�และการเปล่ียนแปลงของภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “ ร ะ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล อ อ น ไ ล น�  https://www. 
thaischoollunch.in.th/lunchtracking/”  คือ  ระบบประมวลผล
ขอมูลการจัดสํารับอาหารกลางวันดวยระบบ Thai School Lunch ของ
โรงเรียนท่ีเขาร�วมโครงการ ท่ีจัดทําระบบติดตามและประเมินผลออนไลน� 
ต�อยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพสําหรับโรงเรียนจากระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวัน โดยเสริมระบบติดตามประเมินผลออนไลน�เขาไป 
ช�วยใหโรงเรียนติดตามและสามารถประเมินคุณภาพสํารับอาหารของ
โรงเรียนเองได 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย “เว็บเซอร� วิสสําหรับค2นหาผู2 เ ช่ียวชาญและเช่ือมต!อฐานข2อมูล
ผู2เช่ียวชาญด2านอุตสาหกรรมอาหาร” เป`นการพัฒนาเว็บเซอร�วิสฯ 
สําหรับใชภายใตโครงการวิเคราะห�ความตองการและจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรดานการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร แบ�งออกเป`น  
๒ ส�วน คือ (๑) เว็บเซอร�วิสสําหรับคนหาผูเช่ียวชาญ และ (๒) เว็บเซอร�วิส
สําหรับเช่ือมต�อฐานขอมูลผูเช่ียวชาญ โดยเปrดใหบริการผ�านเว็บไซต� 
http://foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php ช�วยใหสมาคม
การธุรกิจแห�งประเทศไทยไดเว็บเซอร�วิสสําหรับคนหาผูเช่ียวชาญและ
เช่ือมต�อฐานขอมูลผูเช่ียวชาญ ซึ่งนําไปใชต�อยอดในโครงการวิเคราะห�
ความตองการและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร ดานการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว “ระบบบริการความรู2ตามความต2องการเฉพาะบุคคล จากองค�ความรู2
เรื่องข2าวเวอร�ชัน ๓” เป`นการออกแบบ สรางฐานความรู (ontology) 
และออกแบบฐานขอมูลจากเว็บไซต�องค�ความรูเรื่องขาว (database) โดย
ใ ช ฐ านค ว าม รู เ ชิ ง ค ว ามหม าย เป` น ตั ว เ ช่ื อ ม โย งคว าม รู ต� า ง  ๆ  
เขาดวยกันอย�างเป̀นระบบ และเช่ือมโยงกับความตองการของผูใชงาน 
แต�ละบุคคล การเช่ือมโยงดังกล�าวเป`นการเปล่ียนแปลงเว็บไซต�จากเดิมท่ี
เป̀นแบบไม�มีการเปล่ียนแปลง (static) ไปเป`นแบบท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
ได (dynamic) โดยเป`นระบบท่ีสามารถแสดงผลขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
ความรูที่ผูใชงานตองการเป`นรายบุคคลในรูปแบบเว็บไซต� 

บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จํากัด “โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู2มารับบริการด2านสาธารณสุข” 
สวทช. ภาคเหนือ และสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม� ร�วมกัน
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบคิวผูรับบริการและนําเสนอส่ือ 
สารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อแกปjญหาการรอรับบริการของโรงพยาบาล 
อันเป`นสาเหตุท่ีทําใหผูรับบริการ เกิดความเครียด และรูสึกเบื่อท่ีจะรอรับ
บริการ โดยถ�ายทอดเทคโนโลยีฯ ใหกับโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
จังหวัดลําพูน ทําใหระบบการจัดคิวผูมารับบริการมีความรวดเร็ว ถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบใหม�ปรับเปล่ียนจากระบบแสดงคิว
เพียงอย�างเดียว เป`นระบบบริหารจัดการคิวท่ีสนับสนุนการมีส�วนร�วมท้ังผู
ใหบริการ และผูรับบริการ (แสดงปฏิทิน นาฬิกา คิวเรียกช่ือ และส่ือ 
สารสนเทศของโรงพยาบาล) 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง 

“e-Museum และ Museum Pool” เนคเทค ร�วมกับ สวทช. ภาคเหนือ 
ขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิ พิธภัณฑ� อิ เ ล็กทรอนิกส�   
(e-Museum) และระบบนําชมพิพิธภัณฑ� (Museum Pool) ท่ีพัฒนาโดย
หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค 
สวทช. ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพ่ือเป`นส�วนหนึ่งในการนําเทคโนโลยีมา
อนุรักษ�ขอมูลและองค�ความรูในพิพิธภัณฑ�ใหอยู�ในรูปแบบดิจิทัลท่ีเขาถึง
ง�าย โดยนําร�องในพิพิธภัณฑ� ๖ แห�งในจังหวัดลําปาง ทําใหเกิดพิพิธภัณฑ�
อิเล็กทรอนิกส�ใหม� จํานวน ๖ เว็บไซต� ไดแก� (๑) พิพิธภัณฑ�วัดปงสนุก  
(๒) พิพิธภัณฑ�สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(๓) มิวเซียมลําปาง (๔) พิพิธภัณฑ�สถานแห�งลานนา (๕) พิพิธภัณฑ�บาน
ปzองนัก ค�ายสุรศักด์ิมนตรี และ (๖) พิพิธภัณฑ�เซรามิคธนบดี ส�งผลให
ประหยัดค�าใชจ�ายในการถ�ายภาพ เก็บรวบรวมขอมูล และจัดทําเว็บไซต�
ของพิพิธภัณฑ� ไม�นอยกว�า ๕๐,๐๐๐ บาทต�อเว็บไซต� 

สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่ี ๙ 
จังหวัดพิษณุโลก 

“ระบบติดตามเฝjาระวังอุณหภูมิ” เป`นอุปกรณ�วัด บันทึก และส�งขอมูล
อุณหภูมิ ท่ีสามารถต�อหัววัดอุณหภูมิไดสูงสุด ๔ หัววัด เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตูแช�เย็นต�าง ๆ ท่ีตองการเฝ"าระวังอุณหภูมิใหอยู�ในช�วงท่ีกําหนด 
โดยส�งขอมูลค�าอุณหภูมิเขาสู� เครือข�าย (LAN) และเก็บบันทึกเป`น
ฐานขอมูลบนเครื่องแม�ข�าย (server) อุณหภูมิท่ีมีค�าผิดปกติจากท่ีกําหนด 
ระบบจะแจงเตือน Push Notification บนสมาร�ตโฟน และแจงเตือน
อีเมลใหผูปฏิบัติงานทราบ เพื่อใหสามารถแกไขปjญหาไดอย�างทันท�วงที 
และไม�เกิดความเสียหายต�อผลิตภัณฑ� 

สาขา Nanoscience and Nanotechnology 
ผูประกอบการส่ิงทอ หมู�บานบ�อสราง ตําบลตน
เปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม� 

โครงการ “สร2างสรรค�และเพิ่มมูลค!าส่ิงทอด2วยนาโนเทคโนโลยี” เป`น
โครงการเพื่อส�งเสริมและพัฒนาความรูเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีใหกับ
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บริษัท/หน!วยงานที่รับถ!ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีและจุดเด!นของเทคโนโลยี 

ผู ประกอบการ ส่ิงทอในจั งหวัดเ ชียงใหม�  ท้ั ง ในเ ชิงพาณิชย�และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังกระตุนความคิดสรางสรรค�ดวยการใชเทคโนโลยี 
“นาโน” และนวัตกรรมใหม� ๆ มาประยุกต�ใชในการผลิตเพ่ือเป̀นการเพิ่ม
มูลค�าและยกระดับสินคาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ�ในชุมชน ผ�าน
กิจกรรมเวิร�กช็อปและการประกวดผลงานตนแบบ ทําใหมีการเพ่ิมมูลค�า
ของร�ม ดวยคุณสมบัตินาโน ร�มบ�อสรางไม�มีกล่ินเหม็นของสีน้ํามันท่ีอาจมี
สารตกคางจากตะก่ัว มีนํ้าหนักเบา สามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการ
ไดมากเนื่องจากค�าแรงคนท่ีใชในการเคลือบยางตะโกจะหายไป และได
เทคโนโลยีนาโนข้ึนมาแทนซึ่งไม�ตองพึ่งกระบวนการตากแหงร�มเหมือนกับ
การเคลือบยางตะโก ท่ีสําคัญการผลิตร�มบ�อสรางดวยการเคลือบน้ํายา 
นาโนน้ัน ใชเวลาไม�นานแต�ไดร�มจํานวนมากข้ึน เพราะไม�ตองพ่ึงสภาพ
อากาศในการตากแหงร�ม ทําใหไดกําไรเพิ่มข้ึนจากการลดตนทุนการผลิต
ไม�นอยกว�ารอยละ ๒๐ 

กลุ�มทอผา บานหนองเงือก ตําบลแม�แรง อําเภอ
ปzาซาง จังหวัดลําพูน 

“การเพิ่มคุณภาพส่ิงทอพื้นเมืองด2วยนาโนเทคโนโลยี” สวทช. ถ�ายทอด
เทคโนโลยีการใชคุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผาฝ"ายและ
ผลิตภัณฑ�ผาฝ"าย ช�วยแกปjญหาผาฝ"ายแข็งกระดาง ใหมีความนุ�มล่ืน ช�วย
ป"องกันสีซีดจาง สะทอนน้ํา ยับยั้งแบคทีเรีย และมีกล่ินหอมติดทนนาน ซึ่ง
เป̀นการเพิ่มมูลค�าใหกับผลิตภัณฑ�ผาทอพื้นเมือง ช�วยแกไขปjญหาผาฝ"าย
ไดอย�างตรงจุด โดยเส้ือผาฝ"ายท่ีผ�านการเคลือบคุณสมบัตินาโนแลวราคา
ขายจะเพิ่มข้ึนรอยละ ๕๐ 
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๓.๒.๓ การสร2างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ�งพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถดานการแข�งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร�งทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีมีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดวิสัยทัศน�ในการเป̀น
พันธมิตรร�วมทางท่ีดีสนับสนุนใหทุกภาคส�วนนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต�ใช
จนเกิดการลงทุนเสริมสรางประสิทธิภาพใหกับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ดําเนินงานในส�วนน้ีพิจารณาจากการลงทุนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีกิจกรรม
ร�วมกับ สวทช. ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลลัพธ�ทางเศรษฐกิจดานการลงทุนมีมูลค�ารวม
ท้ังส้ิน ๕๘๓.๙๕ ลานบาท และมุ�งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสรางมูลค�าเพิ่มท่ีมาจากวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเพ่ือก�อใหเกิดประโยชน�ต�อประเทศ จากการรวบรวมขอมูลผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับผูรับประโยชน�
จากการดําเนินงานของ สวทช. ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สามารถสรางผลลัพธ�
ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป̀นมูลค�ารวม ๙,๑๙๕.๕๐ ลานบาท โดยมีตัวอย�างผลงาน ไดแก� 

 

 

รูปที่ ๔ มูลค�าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงทุนดาน ว และ ท  
ของภาคการผลิตและบริการ 

  

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๙๐๐ ๑๙,๕๒๙

๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐

๙,๑๙๖
๘,๐๐๐

๙,๕๘๐
๑๑,๔๐๘

๙,๔๕๖

๑๓,๙๕๖

๕๘๔
๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที� 
๒/๒๕๖๒

ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสังคม

การลงทนุดา้น ว และ ท ของภาคการผลติและบรกิาร

หน�วย: ลานบาท 

ป,งบประมาณ 
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(๑) การวิเคราะห�ความเสียหายท!อลําเลียงก�าซไฮโดรเจน 

 จากปjญหาการรั่วไหลของก�าซในท�อลําเลียง ทําใหตองหยุดระบบการผลิตเป̀นเวลาหลายวัน เพ่ือทํา
การซ�อม โดยหลังจากการซ�อมและใชงานไประยะหน่ึงพบว�าเกิดความเสียหายซํ้า เอ็มเทค สวทช. จึง
ทําการวิเคราะห�หาสาเหตุการแตกราวของท�อ ซึ่งสามารถตรวจพบลักษณะผิดปกติภายในโครงสราง
จุลภาค รวมท้ังตรวจพบสมบัติทางกลและทางเคมีท่ีเป̀นสาเหตุของการแตกราวดังกล�าว บริษัทจึง
สามารถนําไปวางแผนป"องกันความเสียหายไม�ใหเกิดซ้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการซ�อมบํารุง เพ่ิมอายุการ
ใชงานของท�อนานข้ึนจาก ๑ เดือน เป̀น ๓ เดือน ลด down time และความเส่ียงจากเหตุการณ�ท่ีไม�
คาดคิดในระหว�างการใชงาน รวมเป̀นมูลค�ากว�า ๓๕๐ ลานบาท/ป, 

 จากปjญหาการโก�งงอและเกิดรอยราวของท�อลําเลียง ทําใหโรงงานตองหยุดการทํางานทันที 
(shutdown plant) เพื่อทําการตัดเปล่ียนและเช่ือมท�อ ซึ่งจะป"องกันไม�ใหเกิดการระเบิดและส�งผล
กระทบต�อส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู�ขางเคียง การหยุดทํางานแต�ละคร้ังจะใชเวลาครั้งละ ๗ 
วัน และดําเนินการเป̀นประจําทุกเดือน จึงสามารถทํางานไดตามปกติ ซึ่งหากบริษัทจะส�งท�อท่ีเสีย
หายไปตรวจสอบสาเหตุและระบุวิธีแกไขปjญหาจากต�างประเทศ จะตองใชเวลาประมาณ ๓ เดือน 
เอ็มเทค สวทช. จึงทําการวิเคราะห�หาสาเหตุความเสียหายและกําหนดสภาวะท่ีปลอดภัยในกระบวน
การใหความรอนหลังการเช่ือม จากผลดังกล�าวทําใหบริษัทดําเนินการเปล่ียนท�อ และควบคุม
กระบวนการเช่ือมและการใหความรอนหลังการเช่ือมอย�างเขมงวด มีการใชเทคนิคการตรวจสอบแบบ
ไม�ทําลายเพื่อประเมินแนวเช่ือม ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของแนวเช่ือมและแนวกระทบรอนของ
ท�อก�อนนํามาใชงาน รวมถึงส�งพนักงานไปพัฒนาความรูทักษะเก่ียวกับวิศวกรรมการเช่ือมเพ่ือใชใน
การตรวจสอบท�อต�อไปในอนาคต ทําใหบริษัทเปล่ียนท�อชาลงจากเดือนละครั้ง ยืดอายุการใชงานเป̀น
เปล่ียน ๓ เดือนต�อครั้ง ลดค�าใชจ�ายลงไดมากกว�า ๑๖๘ ลานบาท/ป, 
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(๒ )  แพลตฟอร� ม ส่ือ สาร เ พ่ื อ เชื่ อมต! อทุ ก สรรพ ส่ิง  (Network Platform for Internet of 
Everything: NETPIE) คือ Cloud Platform ท่ีใหบริการในรูปแบบ Platform as a Service เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณ�ของตัวเองเช่ือมต�อและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดในแบบ Internet 
of Things (IoT) รองรับการเช่ือมต�ออุปกรณ�แบบ Plug-and-Play รองรับการเช่ือมต�อส่ือสารไดทุกท่ี ทุกเวลา 
รองรับการการส่ือสารของอุปกรณ�จํานวนมาก ไม�ว�าจะเป̀นเซนเซอร�ต�าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟ"า อุปกรณ�
พกพาหรือสมาร�ตโฟน ท้ังน้ี NETPIE มีระบบรองรับการจัดการสิทธ์ิและการยืนยันตัวตนของอุปกรณ�ท่ียืดหยุ�น และ
มี Open-source Library ท่ีรองรับระบบปฏิบัติการและฮาร�ดแวร�ท่ีหลากหลาย ต้ังแต�ป, ๒๕๖๐ มีบริษัทเอกชนได
ส่ังซ้ือบริการ NETPIE เพ่ือไปใชพัฒนาระบบ IoT ในโรงงาน โดยบริษัทไดนํา NETPIE มาประยุกต�ใชเพื่อตรวจสอบ
สถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ�เซ็นเซอร� และช�วยปรับปรุงกิจกรรมต�าง ๆ ของโรงงานโดยผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึน
รวมมูลค�าผลกระทบ ประมาณ ๑๙๐ ลานบาท ดังน้ี 

 ลดต2นทุนการจ2างแรงงาน จากการท่ีมีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มข้ึน แต�บริษัทไม�จําเป̀นตองจาง
พนักงานเพ่ิมเน่ืองจากใชระบบ IoT ผ�าน NETPIE ท้ังน้ีถาจะตองจางพนักงานจะตองจางพนักงานท่ี
เป̀น indirect labor จํานวน ๕๖ คน/เดือน ดังน้ันสามารถลดตนทุนดานแรงงานคิดเป̀นมูลค�า
ประมาณ ๑๓ ลานบาท 

 ลดค!าใช2จ!าย/ต2นทุนด2านพลังงาน เดิมมีการใชพลังงาน ๑.๖๕ กิโลวัตต�ช่ัวโมง/ตัว ลดลงเป̀น ๑.๕๕ 
กิโลวัตต�ช่ัวโมง/ตัว คิดเป̀นมูลค�าประมาณ ๑ ล�านบาทในป, ๒๕๖๑ 

 ลดความเสียหายท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรต!าง ๆ จากสถิติของผูรับบริการ คิดเป̀นมูลค�าประมาณ ๗๔ 
ลานบาท 

 กําไรเพ่ิมข้ึน จากการขยายกําลังการผลิตเพิ่มข้ึนโดยไม�จําเป̀นตองจางพนักงานเพิ่ม เพราะใช 
NETPIE จึงก�อใหเกิด margin เพ่ิมข้ึนถึงแมว�าราคาวัตถุดิบจะเพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเน่ืองก็ตาม ดังน้ัน
กําไรเพ่ิมข้ึนคิดเป̀นมูลค�าประมาณ ๑๐๓ ลานบาท 
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๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ!มวิจัยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด2านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของหน!วยวิจัย (Research 
Pillars) ดวย ๑๐ กลุ!มเทคโนโลยีเปjาหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ท่ีเก่ียวของ
กับการใชประโยชน�เชิงเศรษฐกิจแบบจับตองได ประกอบดวย (๑) Precision Agriculture หรือการเกษตร
แม�นยํา (๒) Food and Feed ท่ีศึกษา Functional Ingredients ในอาหารคน อาหารสัตว� และอาหารเฉพาะ
กลุ�มเป"าหมาย (๓) Cosmeceutical สารสกัดท่ีจะนํามาใชทําเครื่องสําอาง โดยเฉพาะอย�างย่ิงสารในกลุ�ม
สมุนไพร (๔) Energy หรือพลังงาน ท้ังการพัฒนาแบตเตอรี่แบบแพ็คท่ีใชกับรถยนต�ไฟฟ"า รวมถึงวัสดุกับระบบ
พลังงานทางเลือกแบบต�าง ๆ (๕) Biochemicals หรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (๖) Medical Devices and 
Implants งานวิจัยท่ีเก่ียวกับระบบดิจิทัลท่ีใชกับอุปกรณ�ช�วยการผ�าตัด หรือช้ินส�วนทดแทนอวัยวะต�าง ๆ  
(๗) Biophamaceutical ยาแบบใหม�ท่ีใชกระบวนการสังเคราะห�ทางชีวภาพ (๘) Precision Medicine 
การแพทย�แบบแม�นยํา ท่ีจะนําไปสู�การต้ังคลังขอมูลพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีนาโนในการตรวจและรักษา รวม
ไปถึงการรักษาโรคแบบจําเพาะบุคคล (๙) Mobility and Logistics การศึกษาระบบโครงสราง การขับเคล่ือน
มอเตอร� การชาร�จไฟ ระบบควบคุมและใหสัญญาณ รวมถึงตนแบบช้ินส�วนรถไฟฟ"ารางเบา และ (๑๐) Dual-use 
defense เช�น การพัฒนาเครื่อง jammer สําหรับโดรน และเคร่ืองตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือสารเสพติดต�าง ๆ 
เป̀นตน โดยมีตัวอย�างผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญ ภายใตกรอบการวิจัย ๕ ดาน ดังน้ี 

 
(๑) กรอบการวิจัยด2านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

RiceFit ระบบแนะนําพันธุ�ข2าวท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกในแต!ละพ้ืนที่และฤดูกาล (ภายใตกลุ�ม
เทคโนโลยีเป"าหมาย Precision Agriculture) : การพัฒนาระบบแนะนําพันธุ�ขาวใหเหมาะกับพ้ืนท่ีและฤดูกาล 
หรือ “RiceFit” ช�วยใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลพันธุ�ขาวท่ีเหมาะสม สําหรับการปลูกในแต�ละพื้นท่ีไดโดยตรง
ผ�านระบบมือถือ โดยพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีระบุความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ท้ังทางกายภาพและ
ชีวภาพในพื้นท่ีปลูกขาวท่ัวประเทศ (ระดับตําบล) แลวเช่ือมโยงเขากับฐานขอมูลพันธุ�ขาว “NSTDA Rice 
Database” ในการพิจารณาเลือกพันธุ�ขาวผ�านระบบ RiceFit ช�วยใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูล และสามารถ
เลือกพันธุ�ขาวท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกในพ้ืนท่ีของตนไดเอง ช�วยลดความเส่ียงเบ้ืองตนท่ีจะเกิดจากการเลือกพันธุ�
ขาวท่ีไม�เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตขาวไดเต็มศักยภาพของพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากข้ึน 

ปjจจุบันระบบ RiceFit สามารถแสดงสถิติพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวแยกตามความเส่ียง และสามารถแสดง
รายละเอียดว�ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวพันธุ�ใดบางท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมีค�าความเส่ียงในแต�ละมิติ ท่ีมีระดับความรุนแรงท่ี
แตกต�างกัน โดยเป̀นการนําขอมูลการกระจายตัวของสายพันธุ�เช้ือโรคขอบใบแหงและใบไหม และขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ี
มีผลต�อการปลูกและผลผลิตของขาว ไดแก� ปjจจัยดานดิน (ดินเปรี้ยวและดินเค็ม) ดานนํ้า (นํ้าท�วมและภัยแลง) 
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ดานอากาศ (ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ และความยาวนานแสงแดด) และดานโรคขาว (โรคขอบใบแหงและโรคไหม) 
มาบูรณาการร�วมกับขอมูลพันธุ�ขาวและตําแหน�งของแปลงขาวจากขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร นอกจากน้ี 
มีแผนดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจโรคขาวเชิงพื้นท่ีใหครอบคลุมพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน จัดจําแนกเช้ือในแต�ละ
พ้ืนท่ี รวมท้ังนําขอมูลความเส่ียงการปลูกขาวแต�ละพารามิเตอร�มาวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ร�วมกัน เพ่ือประเมิน
หาความเส่ียงรวมของการปลูกขาวในแต�ละพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาระบบแนะนําพันธุ�ขาวท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกใน
แต�ละพ้ืนท่ีต�อไป 

 

 
 

ผลิตภัณฑ�เคร่ืองด่ืมโปรตีนสูง (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย Food and Feed) : ผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืม
โปรตีนสูงกําลังเป̀นท่ีตองการในทองตลาด โดยเฉพาะอย�างย่ิงในกลุ�มของผูช่ืนชอบการออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
กลามเน้ือ อีกท้ังผลิตภัณฑ�ดังกล�าวยังสามารถต�อยอดไปใชในอาหารผูปzวยได แต�เน่ืองจากผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืม
โปรตีนเวย�ความเขมขนสูงมีขอจํากัด คือ ไม�สามารถผ�านกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ (sterilization)  
ดวยความรอนได เพราะความรอนทําใหโปรตีนตกตะกอน ส�งผลใหผลิตภัณฑ�เสียสภาพ 

ดวยเหตุน้ี ไบโอเทค สวทช. ร�วมกับบริษัทตะวัน บอตต� แอนด� แคน จํากัด พัฒนากระบวนการเตรียม
สารละลายโปรตีนเวย� สําหรับผลิตผลิตภัณฑ�เคร่ืองด่ืมโปรตีนเวย�ท่ีมีความเขมขนสูง ใหสามารถผ�านกระบวนการ
ทําใหปราศจากเช้ือดวยเครื่องรีทอร�ท (retort) ท่ีใชไอนํ้ารอนและแรงดันสูง แลวไม�เกิดการจับตัวเป̀นกอนของ
โปรตีน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ�เครื่องด่ืมท่ีมีโปรตีนสูงถึง ๒๘ กรัมต�อ ๓๕๐ มิลลิลิตร ท่ีเก็บรักษาไวไดเป̀น
ระยะเวลาไม�ตํ่ากว�า ๖ เดือน ท่ีอุณหภูมิปกติโดยไม�ตองแช�เย็น นอกจากน้ี ยังมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่าลง ดวยการใช
เคร่ืองรีทอร�ท หรือหมอฆ�าเช้ือแบบใชไอนํ้า ซึ่งหาไดง�ายและลงทุนไม�สูงปjจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเครื่องด่ืมโปรตีนสูงดังกล�าว ปjจจุบันไดถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทตะวัน บอตต� แอนด� แคน 
จํากัด ซึ่งเป̀นบริษัทผูผลิตและจัดจําหน�ายสินคาประเภทเครื่องด่ืมและผลไมกระป�อง มากกว�า ๕๐ ป,  
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เซร่ัมชะลอวัยจากอนุภาคลิโปนิโอโซมของสารสกัดลูกซัด (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย 
Cosmeceutical) : ลูกซัด หรือ Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) เป̀นพืชสมุนไพรท่ีใชอย�าง
แพร�หลายในประเทศไทย เป̀นท่ีรูจักในแง�ของการนํามาใชประโยชน�ทางดานอาหาร เช�น ใชเป̀นเครื่องเทศ ใชเป̀น
สมุนไพรช�วยขับนํ้านมในสตรีหลังคลอดบุตร ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีรายงานคุณสมบัติทางชีวภาพไวอย�างกวางขวาง 
อาทิ การตานอนุมูลอิสระ ลดไขมัน ลดเบาหวาน ตานจุลชีพ และตานการเกิดโรคมะเร็ง เป̀นตน ซ่ึงส�วนใหญ�จะ
เนนไปในทางบําบัดรักษา แต�ยังไม�เคยมีการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดลูกซัดในแง�ของการนํามาใชในเวชสําอาง 

ดวยเหตุน้ี นาโนเทค สวทช. ร�วมกับบริษัทไอเดีย ทู เอ็กซ�เพิร�ท จํากัด วิจัยและพัฒนาต�อยอดเมล็ดลูกซัด
ของบริษัทสมุนไพรบานอาจารย� จํากัด ท่ีจําหน�ายอยู�ในรูปผลิตภัณฑ�ช�วยบํารุงสุขภาพของแม�หลังคลอด มาใช
ประโยชน�ต�อยอดในเชิงเวชสําอาง โดยพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด ทดสอบคุณสมบัติในดานเวชสําอาง รวมท้ัง
แกไขปjญหาความไม�คงตัวของสารสกัดดวยเทคโนโลยีการกักเก็บสารสําคัญระดับนาโนในรูปแบบอนุภาคลิโปนิโอ
โซม เพ่ือพัฒนาเป̀นผลิตภัณฑ�เซรั่มชะลอวัยจากอนุภาคลิโปนิโอโซมของสารสกัดลูกซัด ท่ีมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ 
๔, ๒๕ และ ๔๐ องศาเซลเซียส เป̀นระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม�มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เมื่อนําไปทดสอบ
ในอาสาสมัครพบว�า มีประสิทธิภาพท่ีดีและไม�ก�อใหเกิดการระคายเคือง สามารถช�วยเพิ่มความยืดหยุ�น และช�วยให
ผิวหนามีความชุ�มช้ืนเพ่ิมข้ึน อาสาสมัครส�วนใหญ�พึงพอใจต�อประสิทธิภาพหลังไดลองใชจริงเป̀นเวลา ๑ เดือน 
ปjจจุบันย่ืนจดแจงข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ� (อย.) เรียบรอยแลว และอยู�ระหว�างเตรียมการผลิตตนแบบผลิตภัณฑ�ท่ี
โรงงานผลิตเครื่องสําอาง (ตนแบบ) ของนาโนเทคในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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นํ้ายางพาราข2นชนิดแอมโมเนียตํ่ามากสําหรับผสมกับแอสฟJลท�ซีเมนต� เพ่ือใช2ก!อสร2างถนน : 
กระบวนการผลิตพาราแอสฟjลท�ซีเมนต� (Para Asphalt Cement: Para AC) สําหรับก�อสรางถนนมักประสบ
ปjญหาดานเสถียรภาพต�อความรอนของนํ้ายางพาราขนท่ีมีไม�เพียงพอสําหรับการผลิต และปjญหาดานมลพิษจาก 
ไอระเหยของแอมโมเนีย (สารกันบูด) ซ่ึงมีกล่ินฉุนรุนแรง 

ดวยเหตุน้ี เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนานํ้ายางพาราขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามาก เพ่ือใชทดแทนนํ้ายางพาราขน
ทางการคา โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณแอมโมเนียตํ่ามาก (รอยละ ๐.๑๐–๐.๑๕) มีเสถียรภาพทางกลสูง 
มีเสถียรภาพต�อความรอนสูง สามารถนําไปใชงานไดทันทีภายใน ๑–๒ วันหลังจากวันผลิต มีอายุการใชงานนาน
กว�า ๖ เดือน และเมื่อนําไปผลิตพาราแอสฟjลท�ซี เมนต�พบว�า มี คุณสมบัติต�าง ๆ ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) ๒๗๓๑-๒๕๕๙ ปjจจุบันย่ืนจดสิทธิบัตรการประดิษฐ� และความลับทางการคา 
รวมท้ังถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชประโยชน�นํ้ายางพาราขนชนิดแอมโมเนียตํ่ามากสําหรับทําผลิตภัณฑ�
พาราแอสฟjลท�ซีเมนต�ใหกับบริษัทไทยอีส-เทิร�น รับเบอร� จํากัด ซึ่งบริษัทไดผลิตนํ้ายางดังกล�าวในเชิงพาณิชย�
จําหน�ายใหแก�บริษัททิปโกแอสฟjลท� จํากัด (มหาชน) เพื่อใชทําผลิตภัณฑ�พาราแอสฟjลท�ซีเมนต�ในระดับ
อุตสาหกรรมสําหรับจําหน�ายใหแก�ผูประกอบการในอุตสาหกรรมก�อสรางถนน โดยใชช่ือผลิตภัณฑ�ว�า “ULA-Para 
AC” และนับต้ังแต�เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีถนนในประเทศไทยมากกว�า ๑,๐๐๐ สาย ระยะทางรวมกว�า ๒,๐๐๐ 
กิโลเมตร ท่ีใชนํ้ายางชนิดน้ีและยังมีการใชประโยชน�อย�างต�อเน่ือง 
 

 
 

BeThEPS สารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ!น : การเสียสภาพของนํ้ายางสดก�อนนําไปผลิตเป̀น
ยางแผ�น เป̀นปjญหาท่ีพบมากในพื้นท่ีกรีดยางท่ีอยู�ห�างไกล มีความลําบากในการเดินทางทําใหตองใชเวลานานใน
การขนส�งนํ้ายางสดไปยังจุดผลิตยางแผ�น หรือมีนํ้ายางสดในแต�ละวันเป̀นจํานวนมาก ทําใหไม�สามารถผลิตเป̀นยาง
แผ�นไดทันเวลา เกษตรกรมักแกปjญหาน้ีดวยการใชแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต� (ยากันกรอก) เพื่อช�วยยืดอายุนํ้า
ยางสดก�อนนําไปผลิตยางแผ�น แต�แอมโมเนียระเหยง�าย มีกล่ินฉุน เป̀นพิษต�อผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม  
ส�วนยากันกรอกทําใหเกิดฟองในแผ�นยาง ซึ่งส�งผลต�อคุณภาพของยางแผ�น ทําใหยางแผ�นมีราคาถูกลง 
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ดวยเหตุน้ี เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาสารบีเทพ (BeThEPS) เพ่ือยืดอายุนํ้ายางสดทดแทนการใชแอมโมเนีย
และโซเดียมซัลไฟต� โดยสามารถยืดอายุนํ้ายางสดไดนานกว�าเดิม ๑–๓ วัน ทําใหช�วยลดความถ่ีในการขนส�งนํ้ายาง
สดไปยังจุดแปรรูปยางแผ�น ซึ่งปกติตองขนส�งทุกวัน จึงช�วยประหยัดเวลาและค�านํ้ามันของเกษตรกร รวมท้ังเพิ่ม
ปริมาณยางแผ�นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด และสรางรายไดเพ่ิมใหกับเกษตรกรและผูแปรรูปยาง
แผ�น ปjจจุบันไดย่ืนจดทะเบียนความลับทางการคาของสูตรสารยืดอายุนํ้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ�นและ
กระบวนการผลิตสารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ�นแลว และมีการใชสารบีเทพเพ่ือยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือ
การผลิตยางแผ�นในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย รวมท้ังถ�ายทอดเทคโนโลยีสารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือการผลิตยาง
แผ�นเชิงพาณิชย� ใหกับ ๔ บริษัท ไดแก�บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร� จํากัด บริษัทอินเทลลิเจนท� รับเบอร� อินโนเวช่ัน 
บริษัท อิคคิว เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด และหางหุนส�วนจํากัดวัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง 
 

 
 

(๒) กรอบการวิจัยด2านพลังงาน 

เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพไบโอดีเซลเพ่ือผสมในสัดส!วนท่ีสูงขึ้น (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย 
Energy) : ประเทศไทยมีการใชนํ้ามันไบโอดีเซลประมาณ ๓ ลานลิตรต�อวัน และคาดการณ�ว�าจะเพิ่มเป̀น ๑๔  
ลานลิตรต�อวันในป, ๒๕๗๙ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซ่ึงนํ้ามันดีเซลในปjจจุบันมีการ
ผสมเช้ือเพลิงไบโอดีเซลไดสูงสุดไม�เกินรอยละ ๗ (บี ๗) ดังน้ัน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพิ่มคุณภาพนํ้ามัน 
ไบโอดีเซลจะช�วยใหสามารถเพ่ิมสัดส�วนการผสมไดมากย่ิงข้ึน  

ดวยเหตุน้ี เอ็มเทค สวทช. ร�วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน ภายใตการสนับสนุน
ของกองทุนเพื่อส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน ต�อยอดเทคโนโลยี Partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl 
Ester (H-FAME) จากโครงการร�วมวิจัย ไทย-ญ่ีปุzน ซาเทรป (SATREPS) เพ่ือผลิตในระดับโรงงานสาธิต เป̀นการ
นําไบโอดีเซลตามมาตรฐานปjจจุบันมาลดปริมาณสารปนเป��อนโดยเฉพาะโมโนกลีเซอไรด� เพื่อใหสามารถใชผสมกับ
นํ้ามันดีเซลในสัดส�วนท่ีสูงข้ึน โดยนํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-FAME ท่ีผลิตไดจะนําไปผสมเป̀นนํ้ามัน บี ๑๐ 
ต�อไป 
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ปjจจุบันไดถ�ายทอดเทคโนโลยี H-FAME กําลังการผลิต ๑ ตันต�อวัน ใหกับบริษัทโกลบอลกรีน เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) และพัฒนาเทคโนโลยีเทียบเคียง H-FAME ท่ีกําลังการผลิต ๐.๕ ตันต�อวัน ใหกับบริษัทบางจาก-
ไบโอฟูเอล จํากัด และอยู�ระหว�างนําร�องการใชนํ้ามันบี๑๐ ภาคขนส�ง โดยใชกับยานพาหนะของหน�วยงานรัฐกว�า 
๘๐ คัน จากกรมอู�ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช.  
เพื่อสรางความมั่นใจกับทุกภาคส�วน รวมท้ังสนับสนุนแนวทางการใชไบโอดีเซลในสัดส�วนท่ีสูงข้ึนในอนาคต  
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ และสอดรับกับขอเสนอของกลุ�ม
บริษัทผูผลิตรถยนต�ท่ีตองการใหมีการปรับคุณภาพของไบโอดีเซล ในกรณีท่ีตองมีการใชสัดส�วนการผสมไบโอดีเซล
ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสมาคมผูผลิตรถยนต�แห�งประเทศญ่ีปุzน (Japan Automobile Manufacturers Association: 
JAMA) ไดยอมรับผลการทดสอบปริมาณสารปนเป��อนประเภทโมโนกลีเซอไรด�ในนํ้ามันไบโอดีเซล (บี๑๐๐) ท่ีไม�
เกินรอยละ ๐.๔ โดยนํ้าหนัก (wt.%) ในการใชผสมเป̀นนํ้ามัน บี๑๐ สําหรับใชในรถกระบะอย�างเป̀นทางการ  
เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ�านมา 

 

 
 

(๓) กรอบการวิจัยด2านสุขภาพและการแพทย� 

M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกสําหรับปลูกถ!ายในร!างกายมนุษย� (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย 
Medical Devices and Implants) : M-Bone เป̀นวัสดุสังเคราะห�ท่ีปลอดภัย สําหรับใชเป̀นวัสดุทดแทนกระดูก
สําหรับปลูกถ�ายในร�างกายมนุษย� มีส�วนประกอบหลัก คือ ไฮดรอกซีอาปาไทต�และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป̀น
ส�วนประกอบหลักของกระดูกธรรมชาติของมนุษย�ท่ี มีคุณสมบัติเหน่ียวนําการเจริญเติบโตของเซลล�กระดูก
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการปลูกถ�าย หรือทดแทน เน่ืองจากมีรูพรุนท่ีมีลักษณะต�อเน่ืองถึงกัน และมีความพรุนตัว 
ท่ีรอยละ ๘๐ ส�งผลใหผิวของวัสดุหยาบเพียงพอต�อเซลล�กระดูกใหสามารถเกาะยึดและเขาไปเจริญเติบโตในรูพรุน
ของวัสดุไดดีในระยะเวลาเพียง ๑๖ สัปดาห� และผ�านการทดสอบความเป̀นพิษ ทดสอบการระคายเคือง ทดสอบ
การก�อใหเกิดอาการไข และผลขางเคียงท่ีจะมีผลต�อเน้ือเย่ือ โดยไดการรับรองโรงงานผลิตตนแบบเครื่องมือแพทย�
ท่ีไดมาตรฐาน International Standard: ISO 13485:2016 ครอบคลุมกระบวนการวิจัยและพัฒนา และการผลิต
ตนแบบเชิงอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ�ทางการแพทย�สําหรับการทดสอบทางคลินิก นอกจากน้ี สวทช. ยัง 
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ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการเป̀นสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย�กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เรียบรอยแลว 

ปjจจุบันไดถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทออส ไฮดรอกซี จํากัด เพื่อนําไปผลิตเชิงพาณิชย� และผลิต
ผลิตภัณฑ�วัสดุทดแทนกระดูก M-Bone ใหแก�โรงพยาบาลสัตว� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เพ่ือใชในสัตว�ท่ีมีภาวะ
เจ็บปzวยทางดานทันตกรรม เช�น ภาวะโรคปริทันต� (ระยะท่ี ๓) และภาวะกรามหัก เพราะอุบัติเหตุรถชน และ
โรงพยาบาลสุราษฎร�ธานี และโรงพยาบาลแพร� เพ่ือใชในผูปzวยทางทันตกรรม 
 

 
 

ระบบบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบทันต!อเวลา (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย Medical Devices 
and Implants) : การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดทําและใหบริการคําบรรยายแทนเสียง สําหรับการเรียนการสอน 
การประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน� โดยเฉพาะรายการโทรทัศน�ท่ีเป̀นรายการสด ซึ่งยังไม�เคยมีการดําเนินการ
มาก�อน เพ่ือใหเกิดบริการคําบรรยายแทนเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการไดอย�างท่ัวถึงตรงกับความ
ตองการของผูใช ระบบบริการคําบรรยายแทนเสียงเป̀นเทคโนโลยีท่ีช�วยใหคนพิการทางการไดยิน และผูสูงอายุท่ีมี
ปjญหาทางการไดยิน สามารถเขาใจเน้ือหาขอมูลในการประชุมสัมมนา หรือรายการโทรทัศน�ไดดวยการอ�าน
ขอความท่ีไดจากการถอดความเสียงพูด แต�เทคโนโลยีรูจําเสียงพูดสําหรับภาษาไทยยังมีขอจํากัดเรื่องความทันต�อ
เวลาและความถูกตอง โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงรบกวนสูง การถอดความเสียงแบบเวลาจริงสําหรับ
ภาษาไทยในปjจจุบันจึงใชเทคนิคการถอดความแบบแบ�งพิมพ� โดยใชเจาหนาท่ีถอดความท่ีมีความเช่ียวชาญ ๔ - ๕ 
คน ถอดความเสียงคนละส�วน แลวนําขอความท่ีไดมารวมกันเป̀นขอความท่ีสมบูรณ� 

สําหรับการจัดทําคําบรรยายแทนเสียงแบบทันต�อเวลา เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิทัล
น้ัน ตองมีการปรับปรุงระบบจัดทําคําบรรยายแทนเสียงสําหรับรายการท่ีบันทึกไวล�วงหนาใหสามารถรองรับขอมูล
นําเขาในรูปแบบของขอความต�อเน่ืองจากระบบแบ�งพิมพ�ได และส�วนระบบถอดความเสียงยังไดพัฒนาต�อเช่ือม
โมดูลตัดคําแบบทันต�อเวลา ซึ่งสามารถตัดคําไดโดยไม�ตองรอใหจบประโยค เขากับระบบถอดความแบบแบ�งพิมพ� 
รวมท้ังออกแบบและพัฒนาโมดูลแกไขขอความ (post editing) เพ่ือเพ่ิมความถูกตองของขอความท่ีจะส�งไป
แสดงผลบนจอโทรทัศน� ปjจจุบันไดถ�ายทอดเทคโนโลยีระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต�อเวลา (เวอร�ชัน ๑) ใหกับ
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มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และทดสอบใหบริการคําบรรยายแทนเสียงในการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เรียนร�วมนักเรียนหูดี-หูหนวก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังใหบริการคําบรรยายแทน
เสียงแบบทันต�อเวลาจริง สําหรับการถ�ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช�วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ทางสถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส โดยเป̀นการใหบริการในรูปแบบน้ีออกอากาศเป̀นครั้งแรกในประเทศไทย 
 

 
 

อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ!งเปjาเพ่ือการวินิจฉัยพร2อมรักษาโรคมะเร็งต!อมนํ้าเหลืองปฐมภูมิที่ระบบ
ประสาทส!วนกลาง (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย Precision Medicine) : โรคเน้ืองอกในสมอง หรือมะเร็ง
สมอง จัดเป̀นโรคท่ีวินิจฉัยและรักษายากมีอัตราการเกิดความพิการและอัตราตายสูง และมีแนวโนมของอุบัติการณ�
เกิดเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองท่ัวโลก แมจะมีการคิดคนยาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาแต�ปjญหาท่ีพบคือมากกว�ารอยละ 
๙๕ ของยาท่ีใชในปjจจุบันไม�สามารถผ�านเขาไปรักษาโรคในสมองไดอย�างมีประสิทธิภาพ เพราะในสมองของมนุษย�
มีตัวกรองก้ันระหว�างเลือดและสมอง (Blood-Brain Barrier: BBB) กีดขวางการเขาไปของสารจากภายนอก  
โดยปjญหาดังกล�าวเกิดข้ึนกับมะเร็งสมองต�อมนํ้าเหลืองปฐมภูมิในระบบประสาทส�วนกลาง (Primary Central 
Nervous System Lymphoma: PCNSL) ดวยเช�นกัน 

ดวยเหตุน้ี นาโนเทค สวทช. ร�วมกับศูนย�เครือข�ายการวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ดานการวิจัยเวชศาสตร�นาโนวินิจฉัยพรอมรักษา วิจัยและพัฒนาอนุภาคนาโนสําหรับตรวจวินิจฉัยพรอมรักษา 
ประกอบดวยอนุภาคนาโนลิโปโซมท่ีบรรจุสารทึบรัง สี superparamagnetic iron oxide nanoparticles 
(SPIONs) ซึ่งทําหนาท่ีติดตามเซลล�เป"าหมาย โดยทํางานร�วมกับแอนติบอดีเพ่ือการรักษา (therapeutic 
antibody) ช่ือ Rituximab ท่ีทําหนาท่ีกําหนดเป"าหมายและรักษาอย�างเฉพาะเจาะจง รวมท้ังมีสารลดแรงตึงผิว 
เพื่อช�วยใหระบบนําส�งน้ีสามารถขามผ�านตัวกรองก้ันระหว�างเลือดและสมอง ทําใหอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ�ง
เป"าสามารถขามผ�านตัวกรองก้ันระหว�างเลือดและสมอง มีความจําเพาะในการจับและเขาเซลล�มะเร็ง 
ต�อมนํ้าเหลือง สามารถช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ Rituximab ในการยับย้ังเซลล�มะเร็งแบบ apoptosis ในหลอด
ทดลอง และมีผลต�อการยับย้ังเซลล�มะเร็งท่ีอยู�ภายใตตัวกรองก้ันระหว�างเลือดและสมอง 

จากการศึกษาเบ้ืองตนในระดับพรีคลินิก เพื่อยืนยันความสามารถในการวินิจฉัยแบบจําเพาะกับมะเร็ง
สมองในหนูทดลอง พบว�ามีศักยภาพสําหรับพัฒนาต�อยอดทางคลินิก เพ่ือใชในผูปzวยมะเร็งต�อมนํ้าเหลืองในระบบ
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ประสาทส�วนกลางปฐมภูมิ นอกจาก ยังสามารถนําไปประยุกต�ใชกับโรคความบกพร�องทางสมองชนิดอ่ืน ๆ  
โดยปรับเปล่ียนยา โมเลกุลมุ�งเป"า หรือสารทึบรังสี เพ่ือใหเหมาะสมกับการรักษาโรคตามตองการได ผลงานน้ีไดย่ืน
จดสิทธิบัตรเรื่อง สารผสมท่ีอยู�ในรูปอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ�งเป"าต�อมะเร็งต�อมนํ้าเหลืองท่ีระบบประสาท
ส�วนกลาง และกรรมวิธีการเตรียมของผสมน้ันแลว 
 

  
 
 

แผ!นเส2นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษ และแผ!นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็ก และ
บางพิเศษจากเส2นใยนาโนสําหรับการกําจัดวัณโรค : มลพิษทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากอนุภาคขนาดเล็กและจุลชีพ
ก�อใหเกิดตนทุนทางการแพทย� สาธารณสุข และสังคม ดังน้ันการจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
ช�วยกําจัดสารมลพิษในสภาพแวดลอมเป̀นส่ิงจําเป̀นย่ิง 

ดวยเหตุน้ี นาโนเทค สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาเสนใยและกระบวนการข้ึนรูปสําหรับส่ิงทอท่ีเรียกว�า  
“n-Breeze” หรือ แผ�นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ซึ่งเป̀นเสนใยและแผ�นกรองจากเสนใยนาโนมัลติฟjงก�ชัน ผลิตจาก
การข้ึนรูปเสนใยนาโนดวยองค�ประกอบเฉพาะท่ีต�างจากเสนใยและแผ�นกรองเสนใยท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติ 
ตานแบคทีเรีย สะทอนนํ้า ป"องกันรังสียูวี แข็งแรง ยืดหยุ�น ทนต�อแรงดึง สามารถกรองละเอียดไดท้ังในระบบนํ้า
และอากาศ สามารถทําความสะอาดไดและทนต�อแสงแดด รวมท้ังผ�านการทดสอบท่ีไดมาตรฐานสากล ทําให
สามารถนําไปใชไดในหลายอุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  
หรือใชทดแทนแผ�นกรองอากาศท่ีใชอยู�ในปjจจุบันได 

ปjจจุบันถ�ายทอดเทคโนโลยี n-Breeze ใหกับบริษัทพีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด ซึ่งเป̀นบริษัทในกลุ�ม 
ปตท. โดยพัฒนาโพลิบิวทิลีน ซัคซิเนต (polybutylene succinate) หรือพีบีเอส เพ่ือผลิตเป̀นเสนใยยาว 
(multifilament) สําหรับนําไปผลิตเป̀นส่ิงทอย�อยสลายได นําไปผลิตเป̀นสินคาต�าง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน เช�น 
เส้ือผาเครื่องนุ�งห�ม หีบห�อบรรจุภัณฑ� (ถุงชาหรือถุงหุมเครื่องนอนใชแลวท้ิง) ท่ีไม�ทําลายส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี  
ยังร�วมกับโรงพยาบาลศิริราช และสถาบันวิจัยกลุ�มโรคทรวงอก นําเทคโนโลยีแผ�นกรองนาโนไปช�วยแกไขปjญหา
ใหกับโรงพยาบาลมะการักษ� อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป̀นพ้ืนท่ีการระบาดของเช้ือวัณโรคด้ือยา  
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โดยอยู�ในข้ันตอนเตรียมความพรอมสําหรับการทดสอบในโรงพยาบาล และนําผลงานไปใชประโยชน�ใหแก�
ประชาชนต�อไป 
 

 
 

(๔) กรอบการวิจัยด2านอุตสาหกรรม 

การวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟjาดัดแปลงและคู!มือการดัดแปลง (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย 
Mobility and Logistics) : การดําเนินงานภายใตความร�วมมือระหว�างการไฟฟ"าฝzายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) 
และ สวทช. เพ่ือพัฒนาชุดอุปกรณ�ดัดแปลง และข้ันตอนในการดัดแปลงในเชิงวิศวกรรม พรอมถ�ายทอดเทคโนโลยี
ไปสู�ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสรางธุรกิจการดัดแปลงยานยนต�ไฟฟ"าใหเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยการพัฒนาชุด
ดัดแปลงยานยนต�ไฟฟ"า ท่ีประกอบดวยช้ินส�วน จํานวน ๗ ช้ิน ไดแก� (๑) มอเตอร�ไฟฟ"า (๒) ระบบควบคุมมอเตอร�
ไฟฟ"า (inverter) (๓) ระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) สําหรับชุดแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน (๔) เครื่องชาร�จท่ีติดต้ังในตัวรถยนต� (on-board charger) (๕) วงจรแปลงผันไฟฟ"ากระแสตรงเป̀น
ไฟฟ"ากระแสตรง (DC-DC converter) (๖)  Engine Emulated ECU (EEU) และ (๗)  ระบบปรับอากาศ  
โดยอุปกรณ�ท้ัง ๗ ช้ิน ถูกทดสอบการดัดแปลงและใชงานบนรถเครื่องยนต�เดิม และพัฒนาชุดอุปกรณ�ใหสามารถ
ทํางานร�วมกันเอง และนําไปดัดแปลงเครื่องยนต�ชนิดใดก็ได โดยมีตนทุนชุดอุปกรณ�ท้ัง ๗ ช้ิน พรอมการดัดแปลง
อยู�ท่ีราคาไม�เกิน ๒ แสนบาท (ราคาชุดอุปกรณ�ดัดแปลง พรอมท้ังการดัดแปลง โดยไม�รวมราคาแบตเตอรี่)  
ปjจจุบันสามารถพัฒนาช้ินส�วนท้ัง ๗ ช้ินสําหรับการดัดแปลง และไดดําเนินการดัดแปลงรถยนต�นิสสัน อัลเมรา 
(Nissan Amela) ท่ีสามารถบรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด ๔๒ กิโลวัตต�ช่ัวโมง เร�งความเร็วสูงสุดท่ี ๑๓๕ 
กิโลเมตรต�อช่ัวโมง และคาดว�าจะสามารถว่ิงไดระยะทางมากกว�า ๒๓๖ กิโลเมตรต�อการประจุไฟฟ"า ๑ ครั้ง 

ท้ังน้ีมีแผนการดําเนินการนําชุดอุปกรณ�ดังกล�าวไปดัดแปลงรถยนต�เพิ่มอีก ๓ คัน รวมท้ังพัฒนาตนแบบ
ช้ินส�วนมอเตอร� ระบบควบคุมมอเตอร�ไฟฟ"า เครื่องชาร�จท่ีติดต้ังในตัวรถยนต� และวงจรแปลงผันไฟฟ"ากระแสตรง
เป̀นไฟฟ"ากระแสตรงข้ึนเอง เพื่อเป̀นแนวทางใหกับผูประกอบการช้ินส�วนในประเทศไทยนําไปต�อยอดผลิตเป̀น
ผลิตภัณฑ�ของตนเองในอนาคต นอกจากน้ีจะนํารถยนต�ดัดแปลงไปทดสอบการใชงาน และมีแนวทางถ�ายทอด
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เทคโนโลยีชุดดัดแปลงพรอมท้ังเทคนิคการดัดแปลง ใหกับผูประกอบการไทยท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจ
ดัดแปลงยานยนต�ไฟฟ"า และมีศักยภาพบางส�วน จํานวน ๓ รายต�อไป 

 

 
 

เคร่ืองต!อต2านอากาศยานไร2คนขับ (Drone Defender) (ภายใตกลุ�มเทคโนโลยีเป"าหมาย Dual-use 
defense): ปjจจุบันมีการใชอากาศยานไรคนขับในการก�อเหตุความไม�สงบ เช�น การใชโดรนติดระเบิดเพื่อลอบสังหาร
บุคคลสําคัญ รวมถึงการใชอากาศยานไรคนขับในการสอดแนม หรือบุกรุกพ้ืนท่ีสําคัญ ดังน้ันจึงมีการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพความน�าเช่ือถือ และความมั่นคงใหกับประเทศ ศูนย�เทคโนโลยีเพื่อความม่ันคงของประเทศและ 
การประยุกต�เชิงพาณิชย� สวทช. จึงพัฒนาเครื่องต�อตานอากาศยานไรคนขับย�านความถ่ี GPS/๒.๔ กิกะเฮิรตซ�  
ท่ีมีรัศมีทําการไม�นอยกว�า ๒๐๐ เมตร มีกําลังงานส�งไม�เกิน ๑ วัตต� ในย�านความถ่ี GPS และกําลังส�งไม�เกิน ๑๐ วัตต� 
ในย�านความถ่ี ๒.๔ กิกะเฮิรตซ� ท่ีสามารถใชงานในรูปแบบสถานีฐาน (Base Station) และแบบเคล่ือนท่ี (Portable) 
เพื่อลดปjญหาการนําเขาจากต�างประเทศ รวมถึงการนําผลงานเครื่องต�อตานอากาศยานไรคนขับท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึน 
ไปสนับสนุนใหกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีความตองการใชงานในเทคโนโลยีน้ี ปjจจุบันผลงานเครื่องต�อตานอากาศยาน 
ไรคนขับท่ีพัฒนาข้ึน ไดนําไปใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช จํานวน ๓ เครื่อง รวมท้ัง หน�วย ศกบ. อโณทัย ค�ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปjตตานี ไดขอความ
อนุเคราะห�นําเครื่องต�อตานอากาศยานไรคนขับไปใชในเขตพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน ๑ เครื่อง 
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ระบบไฮโดรเทอร�มอลชนิดให2ความร2อนและความดันสูงมากพร2อมระบบติดตามระยะไกล : เนคเทค 
สวทช. ร�วมกับบริษัทแมกซ�ลูเมน จํากัด วิจัยและพัฒนาระเป̀นระบบไฮโดรเทอร�มอลชนิดใหความรอนและ 
ความดันสูงมากพรอมระบบติดตามระยะไกล เพื่อรองรับการผลิตเชิงพาณิชย� เป̀นระบบสําหรับกระบวนการ
ปลูกผลึกเด่ียวขนาดใหญ�ของซิงค�ออกไซด� (ZnO) ซ่ึงเป̀นวัสดุสารก่ึงตัวนําเชิงแสงท่ีเป̀นอนาคตของการสราง
อุปกรณ�แอลอีดีแสงขาว โดยกอนผลึกเด่ียวท่ีไดจากระบบชนิดน้ีมีคุณภาพความเป̀นผลึกสมบูรณ�บริสุทธ์ิ และมี
ขนาดใหญ�ท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปลูกผลึกแบบอ่ืน ๆ สามารถผลิตไดในปริมาณมาก โดยใชเครื่องปฏิกรณ� 
จํานวน ๔ เครื่อง ใหสามารถปลูกผลึกไดพรอมกัน เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมาก และสามารถทํางานได 
อย�างต�อเน่ืองเป̀นระยะเวลาอย�างนอย ๓๐ วัน เพ่ือใหผลึกมีขนาดโตเกิน ๒๐ มิลลิเมตร มีโปรแกรมช�วยติดตาม
สภาวะการปลูกผลึกไดแบบเรียลไทม�ผ�านระบบอินเทอร�เน็ตแบบออนไลน�ผ�านเครือข�ายคอมพิวเตอร�หรือ 
สมาร�ตโฟนไดในทุก ๆ สถานท่ี ตนทุนค�าสาธารณูปโภคตํ่า ไดผลึกคุณภาพสูง และปลอดภัยสูง เน่ืองจากสามารถ
ติดตามควบคุมไดจากระยะไกล มีการเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติผ�านระบบคลาวด�ท่ีมีการใส�รหัสเพ่ือป"องกัน 
การรั่วไหลของขอมูล ปjจจุบันอยู�ระหว�างร�างจดสิทธิบัตรการออกแบบ ๑ เรื่อง และบริษัท แมกซ�ลูเมน จํากัด ไดรับ
อนุมัติการส�งเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน (The Board of 
Investment of Thailand: BOI) มูลค�า ๑๔,๙๐๐ ลานบาท 

 
 

การพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บข2อมูลแบบไร2สาย : สวทช. ร�วมกับบริษัทเอ.พี.เค เฟอร�นิช่ิง 
พาราวูด จํากัด พัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บขอมูลแบบไรสาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ�หลัก คือ การรับ
ผลิตไมยางพาราแปรรูปแหงเพ่ือการจําหน�ายใหกับโรงงานอ่ืนเพื่อนําไปใชในการผลิตเฟอร�นิเจอร� โดยจําหน�าย 
ท้ังภายในและส�งออกต�างประเทศ อีกท้ังมีของเสียจากกระบวนการผลิตค�อนขางมาก บริษัทฯ จึงตองการระบบ 
ท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพของการเล่ือยไมเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมผลผลิต และตองการกระบวนการ 
วัดค�าผลผลิต (yield) อย�างแม�นยํา สวทช. จึงพัฒนาระบบตรวจรับและจัดเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยีระบบฝjงตัว 
(Embedded System) และเครือข�ายเซ็นเซอร�ไรสาย (Wireless Sensor Network) สําหรับนําไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของโรงงาน และลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยนํา
เทคโนโลยีมาเป̀นตัวตรวจวัดเครือข�ายไรสายเพ่ือใชในการส�งขอมูลปริมาณท�อนไม ปริมาตรของไมท่ีเล่ือยแลว 
รวมท้ังสรางระบบการวัด การจัดการในกระบวนการผลิตอย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ระบบดังกล�าวยังสามารถ
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เช่ือมโยงเพ่ือปรับปรุงกระบวนการขนส�งไม และการจัดเก็บไมก�อนเขาสู�กระบวนการเล่ือย รวมท้ังการขนส�งใน
โรงงานโดยรถโฟล�คลิฟท� จึงสามารถลดการใชพลังงานและแรงงานคนไดอีกทางหน่ึง ทําใหโรงงานสามารถลด
ตนทุนการผลิต และเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน จึงมียอดส่ังผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน คิดเป̀นมูลค�าผลกระทบต�อ
เศรษฐกิจและสังคม ๓๗.๘๐ ลานบาท 
 

 
 

(๕) กรอบการวิจัยด2านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร�เพ่ือวิเคราะห�การไหลเวียนของกระแสนํ้าในอ!าวไทย ร!วมกับ
นวัตกรรมไม2โกงกางเทียม เพ่ือปjองกันการกัดเซาะชายฝJ�ง ฟ��นฟูป�าชายเลน : สวทช. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร�สําหรับวิเคราะห�การไหลเวียนของกระแสนํ้าในอ�าวไทยร�วมกับการใช
นวัตกรรมไมโกงกางเทียมเพ่ือป"องกันการกัดเซาะชายฝj¢ง ซ่ึงเป̀นการติดต้ังแนวชะลอคล่ืนแบบเลียนแบบธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ี อําเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการติดต้ังแนวชะลอคล่ืนเป̀นเวลา ๙ เดือน พบการตกตะกอน
เพิ่มข้ึนอย�างชัดเจน (มากกว�า ๒๐ เซนติเมตร) ดินตะกอนเป̀นโคลนปนทรายและทับถมตัวแน�น หนาแนวชะลอ
คล่ืนฯ พบปริมาณสารอินทรีย�รวมสูงกว�าบริเวณหลังแนวชะลอคล่ืน จึงสรุปไดว�าการติดต้ังแนวชะลอคล่ืนดังกล�าว 
สามารถลดความแรงของคล่ืนไดดี ทําใหมีการตะกอนตกสะสมเพิ่มมากข้ึน โดยคุณสมบัติของดินตะกอนสามารถ
พัฒนาสู�การปลูกปzาชายเลนไดต�อไปในอนาคต โดยผลงานดังกล�าวสรางมูลค�าของผลกระทบจากการนําผลงาน 
ไปใชประโยชน� ๑๒.๙๐ ลานบาท 
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๓.๓.๓ โครงสร2างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ (National S&T Infrastructure) 

การดําเนินงาน National S&T Infrastructure มีเป"าหมายเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก� ธนาคารชีวภาพแห�งชาติ ศูนย�โอมิกส�แห�งชาติ 
ศูนย�ทรัพยากรคอมพิวเตอร�เพื่อการคํานวณข้ันสูง ศูนย�ระบบไซเบอร�-กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการสรางเครือข�ายความร�วมมือ เพ่ือจัดต้ังและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน
ร�วมกัน ลดความซํ้าซอนของการลงทุน และสามารถส�งมอบ เพ่ือบริหารจัดการต�อ นอกจากน้ี ยังสรางกลไก
ขับเคล่ือน ผลักดัน ติดตามการดําเนินงานใหสามารถเช่ือมโยงสู�การวิจัย เพ่ือตอบโจทย�ประเทศ ไตรมาสท่ี ๒ 
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีตัวอย�างการดําเนินงาน ไดแก� 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห!งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีเป"าหมายเพื่อ
เป̀นโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ในการจัดเก็บ อนุรักษ� เพื่อการนําไปใชประโยชน�ของทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
ขอมูลท่ีเก่ียวของแก�ประชาคมวิจัยและสรางพันธมิตร เพื่อร�วมกันพัฒนาขีดความสามารถดานการอนุรักษ�และใช
ประโยชน�อย�างย่ังยืน มีผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

 จัดเก็บรักษาพืชสมุนไพรในรูปแบบเซลล�เน้ือเย่ือพืชในระบบปลอดเช้ือ (tissue bank) รวมท้ังส้ิน 
จํานวน ๑๓๕ ตัวอย�าง (เป"าหมาย ๑๕๐ ตัวอย�าง) 

 จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร ๖๘๘ ตัวอย�าง (เป"าหมาย ๖๐๐ ตัวอย�าง) 

 จัดเก็บขอมูลจีโนมพันธุ�ขาวไทย ท่ีไดรับจากศูนย�วิทยาศาสตร�ขาวและหน�วยปฏิบัติการคนหาและ
ใชประโยชน�ยีนขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน เรียบรอยแลว รวมท้ังส้ิน 
จํานวน ๓๐๕ จีโนม (เป"าหมาย ๓๐๕ จีโนม) 

 จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของจุลินทรีย� ๒๕๐ สายพันธุ� (เป"าหมาย ๗๐๐ สายพันธุ�) 

 จัดเก็บรักษาจุลินทรีย�ในกลุ�มราทะเล ราจ๋ิว ราในกลุ�มไซลาเรีย และเห็ด ท่ีไดรับการ verified 
ความแทจริงของชนิดของจุลินทรีย�ในคลังจุลินทรีย� จํานวน ๕๑๐ ตัวอย�าง (เป"าหมาย ๑,๕๙๐ 
ตัวอย�าง) 

 จัดเก็บรักษาตัวอย�างแหงเห็ดราในพิพิธภัณฑ�พืช (herbarium) จํานวน ๑,๐๐๐ ตัวอย�าง 
(เป"าหมาย ๑,๕๐๐ ตัวอย�าง) 

 จัดเก็บขอมูลลําดับเบสท้ังจีโนม เอ็กซ�โซม และสนิปส�จีโนไทป¥ของประชากรไทย รวมท้ังส้ิน 
จํานวน ๑,๙๐๒ ราย (เป"าหมาย ๑,๙๐๒ ราย) 
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(๒) ศูนย�โอมิกส�แห!งชาติ (National Omics Center: NOC) มีเป"าหมายเพื่อเป̀นศูนย�สําหรับการ
ศึกษาวิจัย พัฒนา และใหบริการเทคโนโลยีโอมิกส� ท่ีไดมาตรฐานระดับสากล โดยเนนการใชเทคโนโลยีโอมิกส�
ประยุกต� เพ่ือตอบโจทย�ทางดานการเกษตร อาทิ การปรับปรุงพันธุ�พืช ดานส่ิงแวดลอม เพ่ือการอนุรักษ�ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย�างย่ิงพืชและสัตว�ท่ีมีความเส่ียงต�อการสูญพันธุ� เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และดานอุตสาหกรรม อาทิ การสรางมาตรฐาน Metabolites/Peptides ในพืชและอาหาร โดยมี
ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

 จัดทําฐานขอมูล DNA fingerprint ของเสือโคร�งเล้ียงในประเทศไทย ท่ีใชตรวจสอบ Identify 
เสือโคร�งอนุรักษ� ป"องกันการลักลอบสัตว�ปzาร�วมกับกรมอุทยานแห�งชาติสัตว�ปzาและพันธุ�พืช 
ปjจจุบันได genotype DNA fingerprint ของเสือโคร�งเล้ียงในประเทศไทย จํานวน ๒,๓๖๒ ตัว 
และอยู�ระหว�างจัดทํา web database ร�วมกับ NBT 

 จัดทําฐานขอมูล DNA barcode ของส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย ปjจจุบันได DNA barcode ของ
สาหร�าย จํานวน ๕๐ ตัวอย�าง 

 จัดทําฐานขอมูล peptide barcode จําเพาะต�อจุลินทรีย�ก�อโรคทางเดินหายใจในไก�จํานวน 
๑๐๐ ตัวอย�าง 

 พัฒนาวิธีการ SNP Genotyping แบบ High Throughput ดวยเทคนิค Mass Array สําหรับ
คัดเลือกยีนควบคุมคุณภาพแป"ง เพ่ือใชในการคัดเลือกพันธุ�ในขาวโพด 

 พัฒนาวิธีการวิเคราะห�การแสดงออกของยีนดวย RNA seq เพ่ือใชในงานวิจัยต�าง ๆ เช�น 
การศึกษากลไกการตอบสนองต�ออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของโลกในปะการัง และกลไกการตอบสนองต�อ
สภาวะแลงในออย 

 พัฒนาวิธีการวิเคราะห� peptide barcode และได peptide barcode ท่ีจําเพาะใชสําหรับ
ตรวจสอบจุลินทรีย�ก�อโรคทางเดินหายใจในไก� 

 

(๓) ศูนย�ทรัพยากรคอมพิวเตอร�เพ่ือการคํานวณข้ันสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) 
มุ�งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคํานวณประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับรับโจทย�ปjญหาขนาดใหญ�ของประเทศ โดย
เนนงานดาน Computational Science, DATA Analytic และ Artificial Intelligence (AI) รวมท้ังการบูรณา
การทรัพยากรเพื่อช�วยแกโจทย�ปjญหาของประเทศท่ีซับซอน หลากมิติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันกับ
ประเทศคู�แข�งทางเศรษฐกิจ มีความคืบหนาการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 
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 ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพื่อจัดต้ังศูนย�วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การคํานวณข้ันสูง ปjจจุบัน
จัดทําขอกําหนดและเง่ือนไข (TOR) ของการปรับปรุงพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงคาดว�าจะทําสัญญา
จางดําเนินการไดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 เปrดทดลองใชงาน (soft launch) ใหกับนักวิจัยและผูสนใจ ใชงานทรัพยากรคํานวณระบบ 
Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) ต้ังแต�วัน ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ โดย
คาดว�าจะเปrดใหบริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

 ปjจจุบันใหบริการ (serviced core-hours) ทรัพยากรการคํานวณ จํานวน ๕.๕๗ million core-
hours ( TARA ๓ .๒๓ million core-hours และ  e-Science ๒ .๓๔  million core-hours)  
คิดเป̀นรอยละ ๕๖ ของแผนป, ๒๕๖๒ (๑๐ million core-hours) 

 

(๔) ศูนย�ระบบไซเบอร�-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) มุ�งใหบริการ ปรึกษา 
และผลักดันใหเกิดระบบนิเวศของการใชงานอินเทอร�เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) ตลอดจนสรรค�สราง
งานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมประเทศไทยใหเขาสู�ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ มีผลการดําเนินงาน ณ 
ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

 ใหคําปรึกษาและถ�ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนฐานและกระบวนการการนําขอมูลจากโลกกายภาพไป
ประมวลผลหรือวิเคราะห�ในโลกไซเบอร� (ดิจิทัล) โดยมีหน�วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษา รับคําปรึกษาดาน CPS/IoT จํานวน ๕ หน�วยงาน ไดแก� บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) บริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ� จํากัด บริษัทกองเกียรติ เท็กซ�ไทล� จํากัด บริษัทวุฒิ
ศักด์ิ เอสเธติค แคร� จํากัด และบริษัทอุตสาหกรรมอะไหล� (1999) จํากัด โดยไดสรางเครือข�าย
จับคู�นักพัฒนาอุปกรณ� IoT กับโรงงาน (บริษัทท่ี ๑-๔) เพ่ือนําแพลตฟอร�ม NETPIE ไปใชงาน 

 อยู�ระหว�างดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ�และจัดเตรียมพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการสําหรับการใหบริการหอง
ทดสอบ (testbed) ท่ีอาคาร NECTEC Pilot Plant เพ่ือใหบริการ Testbed Facility ในการ
ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ�ตนแบบ CPS และ IoT ในดานต�าง ๆ 

นอกจากน้ี ศูนย�ระบบไซเบอร�-กายภาพ พัฒนาแพลตฟอร�มส่ือสารเพ่ือเชื่อมต!อทุกสรรพส่ิง หรือ 
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) เพื่อเป̀น Cloud Platform ท่ีใหบริการในรูปแบบ 
Platform-as-a-Service สําหรับอํานวยความสะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณ�ของตัวเองเช่ือมต�อ 
แลกเปล่ียนขอมูล และมีปฏิสัมพันธ�กันไดในแบบ Internet of Things โดย NETPIE จะช�วยดูแลการเช่ือมต�อของ
อุปกรณ�ต�าง ๆ ช�วยดูแลเรื่องความปลอดภัย (security) ความพรอมใช (availability) และการขยายตัวของระบบ 
(scalability) นักพัฒนาจึงไม�ตองกังวลเร่ืองการบริหารจัดการระบบ และการส่ือสารท่ีอยู�เบ้ืองหลัง ท้ังน้ี ผลงาน 
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NETPIE ไดรับรางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร� ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๒–๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ  
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) มีเป"าหมายเพ่ือพัฒนาองค�ความรู เทคนิคเพ่ือใหบริการการประเมินวัฏจักร
ชีวิตดวยมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย�างย่ังยืน และสรางขีดความสามารถประเทศ
ตาม Thailand’s Green Growth Strategy เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดานการคาโลก ท้ังน้ี หน�วยงานมีผลการ
ดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๒ ไดแก� 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการฐานขอมูล และพัฒนาคุณภาพฐานขอมูลเพ่ือเขาสู�ระดับสากล 
ปjจจุบันอยู�ระหว�างเตรียมโครงสรางพื้นฐานและแผนการพัฒนา เพ่ือยกระดับการทํางานอย�างเป̀น
ระบบ โดยเริ่มวิเคราะห�ความตองการของตลาดในปjจจุบันและรองรับการใชงานในอนาคต จากการ
สํารวจพบว�ามีขอมูลประมาณรอยละ ๔๐ ของความตองการใชงาน 

 ส�งเสริมใหองค�กรภาครัฐและเอกชนมุ�งสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืนผ�านโครงการรับจางวิจัย/ร�วมวิจัย/ให
คําปรึกษา โดยใชเคร่ืองมือดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยปjจจุบันอยู�ระหว�างดําเนินการผ�าน
โครงการรับจางวิจัยใหกับ ๓ หน�วยงาน ประกอบดวย บริษัทขนส�ง จํากัด การไฟฟ"าส�วนภูมิภาค และ
การไฟฟ"านครหลวง โดยใชเทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป̀นเครื่องมือดาน
ส่ิงแวดลอมในการดําเนินงาน 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยปjจจุบันไดดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันใน
ส�วนของการกรอกขอมูลท้ังในมิติส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐศาสตร�แลวเสร็จ และอยู�ระหว�าง
ดําเนินการในส�วนของการประเมิน Cradle to Gate และประเมินผลกระทบในแต�ละมิติท่ีกําหนด 

นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังประยุกต�ใชฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory: LCI) โดยใช2
ฐานข2อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพ้ืนฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory 
Database) ไปใช2ประโยชน�เพ่ือการคํานวณผลิตภัณฑ�มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในประเด็นการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ (Depletion Cost) ท่ีเช่ือมโยงกับ
มูลค�าของผลผลิตในแต�ละรายสาขาอุตสาหกรรม ปjจจุบัน ฐานขอมูล LCI นําไปใชประโยชน�เพ่ือการคํานวณตนทุน
ส่ิงแวดลอมดานการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จํานวน ๘ กลุ�มอุตสาหกรรม 
ไดแก� อุตสาหกรรมปูนซีเมนต� อุตสาหกรรมการทําเหมืองหินปูน อุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามันปrโตรเลียม 
อุตสาหกรรมปrโตรเคมีข้ันตน อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมยางแผ�นและยางแท�ง อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา (เหล็กข้ันกลาง) และอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ ซ่ึงในการอางอิงน้ันจะใชขอมูลจากฐานขอมูลวัฏจักร
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ชีวิต จํานวน ๖ ฐานขอมูล ไดแก� ฐานขอมูลนํ้ามันดีเซล (diesel oil) นํ้ามันเบนซิน (gasoline) นํ้ามันเตา fFuel 
oil) ก�าซปrโตรเลียมเหลว (LPG) ก�าซธรรมชาติ (natural gas) และไฟฟ"า (electricity) ซ่ึงเป̀นฐานขอมูลของ
ประเทศไทยท่ีทําการเก็บขอมูลจริงจากกลุ�มอุตสาหกรรม ผ�านกระบวนการทวนสอบและรับรองฐานขอมูลจากผูมี
ส�วนไดส�วนเสีย และผูเช่ียวชาญท้ังภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมสี
เขียวสามารถใชเป̀นตัวแทนของกลุ�มอุตสาหกรรมหลักของประเทศได 

๓.๓.๔ โครงสร2างพ้ืนฐานด2านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 

การดําเนินงานท่ีเ ก่ียวของกับ NQI ของประเทศ ประกอบดวย การมาตรวิทยา (Metrology)  
การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะห�ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมดานต�าง ๆ เช�น การทดสอบยานยนต�ไฟฟ"า การตรวจ
วิเคราะห�และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห�ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ�นาโน และการทดสอบอุปกรณ�ทางการแพทย� เพ่ือใหผลิตภัณฑ�ไดมาตรฐาน ผ�านการทดสอบ และมีการ
รับรองคุณภาพ สามารถส�งออกสู�ตลาดต�างประเทศได 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ และสอบเทียบ ๒๓,๙๐๙ 
รายการ ผ�านหน�วยบริการวิเคราะห�และทดสอบของ สวทช. ไดแก� ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ สวทช. ศูนย�
ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส� ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม และ
ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดยใหบริการท่ีเป̀นประโยชน�ต�อการทํางานวิจัยและสนับสนุน
ผูประกอบการในกลุ�มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย�างบริการวิเคราะห�ทดสอบ เช�น 

(๑) การบริการวิเคราะห�ทดสอบด2านไฟฟjาและอิเล็กทรอนิกส� 

ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟjาและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) ดําเนินการสํารวจสภาพแวดลอมคล่ืน
แม�เหล็กไฟฟ"าของรถไฟฟ"าสายสีเขียว (หมอชิต – สะพานใหม� – คูคต) 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 ให แก� บริ ษั ทร ะบบข นส� ง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BTS โดยดําเนินการสํารวจก�อนท่ีรถไฟฟ"าจะเปrดใชบริการอย�างเป̀นทางการ  
ท้ังน้ีศูนย�ฯ จะมีโครงการต�อเน่ืองในการทดสอบรถไฟฟ"า BTS สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) และรถไฟฟ"า BTS 
สายสีเหลือง (ลาดพราว – สําโรง) ในช�วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



๕๔ | ส ว ท ช .  

นอกจากน้ี PTEC ไดดําเนินการขยายขอบข�ายการทดสอบประสิทธิภาพการประจุและการคายประจุไฟฟ"า

ภายใตการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืน สําหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมแบบแพ็ค สําหรับยานยนต�

ไฟฟ"า Plug-in Hybrid (PHEV) แลว เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรองรับการผลิตและประกอบของ

ภาคอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในประเทศและ ตามการประกาศบังคับใชมาตรฐานของหน�วยงานรับรองสากล UN 

ECE R100 

 

 

(๒) การบริการวิเคราะห�ทดสอบด2านวัสดุ 

ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช2ในบ2านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ใหบริการทดสอบหาค�าความ

หนาแน�นสัมพัทธ�และการดูดซึมนํ้าของหินเทียมตามมาตรฐาน EN 14617-1:2013 และการทดสอบความแข็งแบบ 

Scratch ของหินเทียม ตามมาตรฐาน EN 15771-1:2010 โดยเริ่มเปrดใหบริการเมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 

ใหแก�ลูกคากลุ�มท่ีผลิตวัสดุหินสังเคราะห� หินเทียม หรือนําเขาหินเทียม สามารถส�งทดสอบวัสดุตามมาตรฐานท่ีตรง

เฉพาะ โดยไม�ตองนํามาตรฐานกระเบ้ืองมาประยุกต�ใช 
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(๓) การให2บริการวิเคราะห�ทดสอบตัวอย!างผลิตภัณฑ�ด2วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร�ข้ันสูง 

ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ (NCTC) โดยกลุ�มหองปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (PCL) 
ใหบริการวิเคราะห�ทดสอบคุณสมบัติเคมีของพื้นผิว เครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) โดย
เครื่องมือดังกล�าว สามารถวัดคุณสมบัติของสารในระดับพ้ืนผิว (surface sensitive) ท่ีระดับ ๓-๑๐ นาโนเมตร
และระบุชนิดของธาตุ (ต้ังแต�ธาตุ Li ถึง U) ท่ีเป̀นองค�ประกอบบนพ้ืนผิวของตัวอย�าง นอกจากน้ี ยังสามารถ
วิเคราะห�สถานะทางเคมี (chemical state) เช�น สถานะทางออกซิเดชัน (oxidation state) หรือพันธะทางเคมี
ระหว�างอะตอมของธาตุท่ีเป̀นองค�ประกอบได โดยสามารถวิเคราะห�ตัวอย�างผลิตภัณฑ�ในรูปแบบ ผง ของแข็ง ฟrล�ม
บาง และเสนใย สามารถช�วยพิสูจน�ตรวจสอบหรือยืนยันผลการวิเคราะห�ท่ีไดจากเครื่อง XPS ในการระบุธาตุท่ีเป̀น
องค�ประกอบในตัวอย�าง สถานะทางเคมี รวมไปถึงการกระจายตัวของธาตุ โดยตอบสนองต�อกลุ�มอุตสาหกรรมหลัก 
ไดแก� กลุ�มอุตสาหกรรมอุปกรณ�ช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส� ช้ินส�วนเซมิคอนดัคเตอร� กลุ�มอุตสาหกรรมเซรามิก  
กลุ�มอุตสาหกรรมเคมี ตัวเร�งปฏิกิริยาเคมี อุตสาหกรรมปrโตรเลียมและปrโตรพอลิเมอร� กลุ�มอุตสาหกรรมโลหะและ 
กลุ�มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต� เป̀นตน รวมถึงงานวิจัยสามารถนําผลท่ีไดจากการวิเคราะห�ไปดําเนินการต�อใน
กระบวนการผลิตต�าง ๆ หรือข้ันตอนการทดลองต�อได ซึ่งจะช�วยลดปjจจัยเส่ียงท่ีก�อใหเกิดความเสียหายใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 

(๔) การให2บริการวิเคราะห�ทดสอบด2านอ่ืน ๆ 

ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ใหบริการสรางผลิตตนแบบเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีผลดําเนินการในไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

 ตนแบบเชิงพาณิชย� Smart Greenhouse ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยประสิทธิภาพสูง ๑ 
ตนแบบ ปjจจุบันอยู�ระหว�างดําเนินการทดสอบ เพื่อจัดสรางโรงเรือนวิจัย จํานวน ๖ โรงเรือน 
ติดต้ังท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
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 ตนแบบเชิงพาณิชย�ระบบบริหารจัดการพลังงาน ๑ ตนแบบ โดยดําเนินการร�วมกับการไฟฟ"าฝzาย
ผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ"าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) ปjจจุบันอยู�ระหว�างการลงนาม
สัญญาจางผลิตตนแบบ พรอมดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ร�วมกับศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�
ไฟฟ"าและอิเล็กทรอนิกส� (PTEC) 

 ตนแบบเชิงพาณิชย�สําหรับงานดานแปรรูปอาหาร (Street Food) ๑ ตนแบบ ปjจจุบันไดดําเนิน
ออกแบบและจดสิทธิบัตรการออกแบบแลว โดยอยู�ระหว�างการผลิตตนแบบและนําไปทดสอบ
ร�วมกับผูประกอบการเพ่ือทดสอบดานผลิตภัณฑ�กลุ�มปr�งย�างและอ่ืน ๆ 
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๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ�มบริหาร RDI ถือเป̀นกลุ�มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ� เพื่อตอบโจทย�และแกปjญหาท่ีสําคัญ
ของประเทศ (National Agenda) อย�างตรงจุด โดยดําเนินงานภายใตภารกิจหลัก คือ การบริหารการวิจัยตาม
ยุทธศาสตร�ประเทศ การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ บริหารการวิจัยร�วมกับขนาดใหญ� บริษัท 
ขามชาติ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการสรางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ และการส�งเสริมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ซึ่งตองดําเนินการควบคู�ไปกับงานวิจัยดวย ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ�มบริหาร RDI มีตัวอย�างการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต2องการภาครัฐ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบขอเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ผ�านกลไกการส�งเสริมพัฒนานวัตกรรมท่ีมาจากความตองการใชงานของ
ภาครัฐ ณ ไตรมาสท่ี ๒ สวทช. ไดดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลักดันใหเกิดการใชนวัตกรรม ตาม (ร�าง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ดังน้ี 

 จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ซึ่งผ�าน
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยปjจจุบันไดประกาศในราชกิจจาณุเบกษา เมื่อวันท่ี 
๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ รวมท้ังจัดทําประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ 
“การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของรัฐ” จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก� (๑) เรื่อง “กําหนดหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐท่ีอยู�ในกํากับของฝzายบริหาร” (๒) เรื่อง “การข้ึนทะเบียนหน�วยงานท่ีรับทําโครงการ” และ 
(๓) เรื่อง “หลักเกณฑ�และวิธีการแต�งต้ังคณะกรรมพิจารณาการคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ” เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทย�ฯ และประกาศใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบต�อไป โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทย�ฯ ไดลงนามในประกาศกระทรวงฯ ท้ัง ๓ ฉบับ เมื่อวันท่ี 
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 จัดทําเว็บไซต�สําหรับประชาสัมพันธ� ท่ีพรอมเผยแพร� และอยู�ระหว�างจัดทําระบบข้ึนทะเบียน
หน�วยงานออนไลน�บนเว็บไซต� โดยคาดว�าจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ส่ือสารและนําเสนอขอมูลโครงการนวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐใหแก�หน�วยงานภาครัฐ 
จํานวน ๒ หน�วยงาน ไดแก� สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และ 
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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๓.๔.๒ การวิจัยร!วมกับบริษัทขนาดใหญ! บริษัทข2ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ 

สวทช. ไดศึกษาขอมูลของบริษัทขนาดใหญ� บริษัทขามชาติ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเตรียมกลยุทธ�ในการ
หารือ เพื่อใหเกิดความร�วมมือดานการวิจัยร�วมกัน ในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ ไดหารือและพัฒนาโจทย�วิจัยร�วมกับ
หน�วยงานและบริษัทต�าง ๆ ดังน้ี 

 หารือแนวทางการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะเล้ียงปลากะพงขาว โดยการใชวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ร�วมกับสมาคมผูเล้ียงปลาทะเลไทย เพ่ือพัฒนาโจทย�ความร�วมมือระหว�างสมาคมผูเล้ียง
ปลาทะเลไทย – สวทช. ต�อไป 

 หารือแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ"าจากรถโดยสารประจําทางใชแลวขององค�การ
ขนส�งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร�วมกับบริษัทรถไฟฟ"า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทจะ
ร�วมมือกับ สวทช. เพื่อดําเนินโครงการใหแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 หารือแนวทางการพัฒนาตนแบบสถานีประจุไฟฟ"าสําหรับยานยนต�ไฟฟ"าขนาดใหญ� ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนามาตรฐานสถานีประจุไฟฟ"า  
ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยร�วมกับบริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

๓.๔.๓ การสร2างเครือข!ายพันธมิตรความร!วมมือ 

สวทช. สร าง เครือข� ายความร� วมมือ เ พ่ือการ วิ จัยและพัฒนาด าน สุขภาพและการแพทย� กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� โดยมีเป"าหมายในการถ�ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง MiniiScan และกลอง InspecDx 
ใหผูผลิตเพื่อจําหน�ายภายในประเทศ ปjจจุบันอยู�ระหว�างดําเนินการพัฒนาเครื่อง MiniiScan ท่ีผ�านการทดสอบ
ทางคลินิก และผลการศึกษารูปแบบธุรกิจเครื่อง MiniiScan โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในป, ๒๕๖๒ และอยู�
ระหว�างดําเนินการพัฒนากลอง InspecDx ท่ีผ�านการทดสอบระดับ clinical trial ภายในป, ๒๕๖๒ ปjจจุบันอยู�
ระหว�างปรับปรุงกลอง InspecDx ใหไดภาพคมชัดเท�ากลอง colposcope ซึ่งเป̀นกลองมาตรฐาน และไม�เกิดแสง
สะทอนจากเมือกบริเวณปากมดลูก ซึ่งเป̀นปjญหาท่ีพบจากการทดสอบในผูปzวยจริง เพ่ือนํากลองท่ีปรับปรุงไป
ทดสอบทางคลินิกต�อไป 
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๓.๔.๔ การสร2างเครือข!ายความร!วมมือระหว!างประเทศ 

สวทช. มุ�งเนนการสรางเครือข�ายและความร�วมมือในกลุ�มประเทศเป"าหมาย ๕ ประเทศ และ ๑ กลุ�ม
ประเทศ ประกอบดวย จีน ไตหวัน ญ่ีปุzน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และกลุ�มประเทศอาเซียน รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสรางเครือข�ายท้ังกลุ�มพันธมิตรเดิมและกลุ�มพันธมิตรใหม� อาทิ การจัดงานสัมมนาวิชาการ การเป̀น
เจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก และการสรางแพลตฟอร�มเครือข�ายต�างประเทศ เป̀นตน 

ในไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ไดส�งเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนบุคลากรภายใน 
สวทช. ไปยังเครือข�ายต�างประเทศ จํานวน ๔๘ คน และไดจัดต้ังหองปฎิบัติการร�วมกับเครือข�ายต�างประเทศ 
จํานวน ๑ แห�ง รวมท้ังเกิดความร�วมมือระหว�างประเทศท่ีเป̀นรูปธรรม ไดแก� บันทึกความเขาใจ บันทึกขอตกลงใน
การทําวิจัย และโครงการร�วมทุนวิจัยต�างประเทศ รวมจํานวน ๑๐ รายการ โดยมีตัวอย�างกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังน้ี 

(๑) การสร2างความร!วมมือระหว!างประเทศท่ีเปgนรูปธรรม (MOU/Agreement/Contract) สวทช. 
สรางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ เพ่ือใหเกิดความร�วมมือทางดานงานวิจัยและพัฒนาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในอนาคต ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ลงนามในบันทึกขอตกลงความร�วมมือ อาทิ 

การเสริมสร2างความร!วมมือด2านวิทยาศาสตร�ขั้วโลกระหว!าง สวทช. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เสด็จเป̀นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร�ข้ัวโลก ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา ๕ ป, 
ระหว�างวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยความร�วมมือดังกล�าวเป̀นการเสริมสราง
ความร�วมมือดานวิทยาศาสตร�ข้ัวโลก รวมถึงดานการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
สภาพอวกาศ ซึ่งการดําเนินโครงการต�าง ๆ จะตองคํานึงถึงสนธิสัญญาแอนตาร�กติก โดยกิจกรรมตามความร�วมมือ 
ประกอบดวย การแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย การศึกษาวิจัยข้ัวโลก การส�งเสริมการแลกเปล่ียน
บุคลากร การสนับสนุนใหนักวิทยาศาสตร�ของประเทศไทยเขาร�วมกับคณะสํารวจทวีปแอนตาร�กติกของจีน และ
การรักษาส่ิงแวดลอมในบริเวณแอนตาร�กติก โดยมี สวทช. เป̀นผูดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันวิจัยของไทย เพื่อคัดเลือกนักวิทยาศาสตร�ร�วมเดินทางไปกับคณะสํารวจข้ัวโลกใตของสาธารณรัฐประชาชน
จีน และทรงเปrดป"ายหองปฏิบัติการร�วมวิจัยแอนตาร�กติก ไทย-จีน สิรินธร ท่ีสํานักงานบริหารอาร�กติกและ 
แอนตาร�กติกแห�งสาธารณรัฐประชาจีนดวย 
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(๒) สวทช. ร!วมกับสถานทูตอังกฤษ และ Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (BBSRC) จัดประชุมความร!วมมือวิจัยและพัฒนาข2าวภายใต2กองทุนนิวตัน ระหว�างวันท่ี ๑๖–๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัล พลาซ�า กรุงเทพมหานคร ซึ่งความร�วมมือการวิจัย

ขาวระหว�างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรเป̀นการร�วมกันศึกษาวิจัยพัฒนาองค�ความรูโดยกลุ�มนักวิทยาศาสตร�

ระดับโลกในสาขาเทคโนโลยีข้ันสูงดานจีโนม ดานฟ,โนมิกซ� และดานชีวสารสนเทศศาสตร� มีวัตถุประสงค�เพื่อ

ทําการศึกษาใหไดองค�ความรูพื้นฐานท่ีเก่ียวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชนํ้าหรือทนแลงของขาว และ

พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลมาใชในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ�ขาวใหทนแลงในระยะต�อไป นอกจากน้ันเป̀นการ

เปrดโอกาสใหหน�วยงานใหทุนวิจัยไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ�ในการร�วมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ 

และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีนักวิจัยท่ีไดรับทุนและหน�วยงานใหทุนวิจัยจาก ๕ ประเทศ ไดแก� 

สหราชอาณาจักร จีน ฟrลิปปrนส� เวียดนาม และไทย กว�า ๑๐๐ คน เขาร�วมงาน 

 

 

(๓) สวทช. นําทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร!วมหารือความร!วมมืองานวิจัยด2านเทคโนโลยีโพลิเมอร�

และยางขั้นสูง ร!วมกับบริษัทบริดจสโตน จํากัด ประเทศญ่ีปุ�น เพ่ือต�อยอดงานวิจัยร�วมกันในอนาคต สวทช. และ

ภาคเอกชนไทย อาทิ บริษัทเอสซีจี เคมิคอล จํากัด บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทเฮย�เดลเทคโนโลยี ไทย

แลนด� จํากัด และบริษัทไพรม�นาโน จํากัด เดินทางเขาร�วมหารือกรอบความร�วมมือดานการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีพอลิเมอร�และยางข้ันสูง ณ โรงงานบริดสจสโตน ประเทศญ่ีปุzน เพ่ือสานต�อความร�วมมือดานการวิจัย

และพัฒนาดานพอลิเมอร�และยางข้ันสูงกับทางบริษัทฯ เพื่อนําไปสู�ความร�วมมือในดานการวิจัยและพัฒนาร�วมกัน

ในการพัฒนาวัสดุใหม�ท่ีสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยมุ�งเนนพัฒนาวัสดุหรือสาร

เคลือบระดับนาโน เพ่ือวางแผนนํางานดังกล�าวไปใชในสถานพยาบาลสําหรับคนชรา นอกจากน้ันยังมุ�งเนนงานวิจัย

การปรับโครงสรางคาร�บอนกัมมันต�ใหมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค�ายางในประเทศไทยรวมไปถึงการนํากลับมาใชใหม�เพ่ือรักษาส่ิงเเวดลอมอีกดวย 
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(๔) สวทช. ร!วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น จัดประชุมความร!วมมือด2านเวชศาสตร�นาโน

แบบแม!นยํา สืบเน่ืองรัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และคณะผูบริหารนาโนเทค สวทช.  

ไดเดินทางไปเย่ียมชมการวิจัยและพัฒนาของ Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) เพ่ือกําหนด

แนวทางการสรางความร�วมมือแบบทวิภาคีในดานเวชศาสตร�นาโนแบบแม�นยํา (Precision Nanomedicine)  

ซึ่งจะเป̀นประโยชน�อย�างมากกับวงการวิจัยดานการแพทย�ของประเทศไทยในอนาคต โดยการประชุมความร�วมมือ

ดานเวชศาสตร�นาโนแบบแม�นยําในครั้งน้ี เป̀นการนําเสนอผลงานวิจัยและความกาวหนาดานการวิจัยและพัฒนา

ของท้ังสองประเทศ ในดานการพัฒนายารวมไปถึงการศึกษากลไกของยาเพ่ือรักษาโรคมะเร็ง โดยเป̀นการพัฒนา

ระบบนําส�งยาแบบมุ�งเป"า โดยใชอนุภาคนาโนในการกักเก็บ ซ่ึงระบบนําส�งดังกล�าวจะช�วยรักษาโรคมะเร็งในเซลล�

เป"าหมายอย�างแม�นยํา ช�วยใหการรักษาเป̀นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และลดผลขางเคียงท่ีจะเกิดกับผูปzวยได โดย

ศูนย�นวัตกรรมเวชศาสตร�นาโน (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว ร�วมเป̀นเจาภาพการประชุม มีวัตถุประสงค�

เพื่อสานต�อความร�วมมือดานการวิจัยและพัฒนานําไปสู�การสรางนวัตกรรมเสริมสรางสังคมอุดมปjญญาทางสุขภาพ 

(Smart Health Society) เนนการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงหารือเพื่อแลกเปล่ียนบุคลากรวิจัยร�วมกันระหว�าง

สถาบัน ซึ่งเป̀นการพัฒนาความร�วมมืออย�างต�อเน่ืองทางดานสุขภาพและการแพทย�ของท้ัง ๒ ประเทศ 
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๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส�งเสริมใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน�วยงานท่ีเก่ียวของใหมีมาตรฐาน 

ผลงานวิจัยมีความน�าเช่ือถือ สวทช. จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส�งเสริมจริยธรรมการ

วิจัย โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

(๑) ด2านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย 

 จัดทํา (ร�าง) โครงร�างระบบคุณภาพการวิจัย โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในป, ๒๕๖๒ และปjจจุบัน

ไดจัดทําแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยตามระดับการควบคุมคุณภาพ ประกอบดวย  

๒๒ หัวขอ แบ�งตามระดับการปฏิบัติ (Compliance) ๓ ระดับ 

 พัฒนาแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย ประกอบดวย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการขอมูลพันธุกรรมของมนุษย� โดยดําเนินการแลวเสร็จและเร่ิมใชกับโครงการภายใน 

สวทช. แลว และอยู�ระหว�างดําเนินการเพ่ือจัดทําแนวทางการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ จัดต้ัง 

และดําเนินกิจกรรมศูนย�พัฒนาผูนิพนธ� เพ่ือใหคําปรึกษาและตรวจแกไขการเขียนบทความ

วิชาการการเพ่ือตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ การเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต�างประเทศ 

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนบทความต�างประเทศ การเตรียมพรอมสําหรับการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ตลอดจนการสัมภาษณ�ขอรับทุนต�างประเทศ รวมท้ังพัฒนาแนวทางการติดตาม

และประเมินโครงการ และแนวทางดําเนินการเร่ืองผลประโยชน�ทับซอน 

(๒) ด2านการส!งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

 พัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือควบคุมผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานวิจัยท่ีไม�ถูกตองตาม

หลักจริยธรรมการวิจัย ไม�ใหมีการขยายไปในวงกวาง โดยดําเนินการป"องปรามและตรวจสอบ  

หามาตรการดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งตองมีวิธีดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures: SOP) ท่ีชัดเจน มีกระบวนการในการจัดการ ตรวจสอบ  

มีการสืบสวน สอบสวน (หากตองมี) และรายงานผลอย�างเหมาะสม ในกรณีเกิดการประพฤติมิ

ชอบทางการวิจัยข้ึน โดยกระบวนดังกล�าว ครอบคลุมท้ังกับงานวิจัยท่ีเกิดภายใน สวทช. 

หน�วยงานเครือข�าย อุทยานวิทยาศาสตร� และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษกิจภาคตะวันออก 

(EECi) โดยดําเนินการ ดังน้ี 
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o พัฒนามาตรฐานงานวิจัยในมนุษย� โดยจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา ส�งเสริม และ

สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� ของ สวทช. (Institutional Review Board: IRB) 

และอยู�ระหว�างจัดทําวิธีดําเนินงานตามมาตรฐาน สําหรับการพิจารณารับรอง

โครงการวิจัย 

o พัฒนามาตรฐานงานวิจัยในสัตว� โดยจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต�อ

สัตว� เพ่ืองานดานวิทยาศาสตร�ของ สวทช. (Institutional Animal Care and Use 

Committee: IACUC) รวมท้ังจัดทําคู�มือการทํางานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือขอ

การรับรองตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

o อยู�ระหว�างจัดทําร�างประมวลจริยธรรม และเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบต�อไป 

 การสรางความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือกฏหมาย รวมถึง 

จรรยาบรรณการวิจัย (Responsible Conduct of Research: RCR) และจริยธรรมการวิจัย 

(Research Ethics) ท่ีเก่ียวของ โดยจัดอบรม เผยแพร�องค�ความรูใหแก�นักวัจัย ในระยะเริ่มตน

เนนกลุ�มนักวิจัยใหม�ใน สวทช. และเครือข�ายพันธมิตร ปjจจุบันจัดทําส่ือวิดิทัศน� (E-learning) 

เรื่องจริยธรรมการวิจัย และเผยแพร�ใหความรูแก�บุคลากรท้ังนักวิจัย และนักวิเคราะห�โครงการ 

และมีแผนจัดกิจกรรม และจัดอบรมเผยแพร�องค�ความรู  เพื่อสรางความตระหนักดาน

จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยตลอดท้ังป, 
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๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ!มสร2างเสริมความสามารถในการแข!งขัน 

กลุ�มสนับสนุนกลไกเพ่ือสรางระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เนนการสราง S-curve ใหม�
ใหแก�ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม หรือการสรางความสามารถในการแข�งขันใหแก�ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสรางนวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมใหม� (Future Industry 
development) ของผูประกอบการท้ัง SMEs, startup และผูประกอบการ IDE (Innovation Driven Enterprise) 
และมีเป"าหมายในการพัฒนาแรงงานใหทันต�อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับอุตสาหกรรมใหม� 
กลุ�มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผูประกอบการ (Innovation Business Development) โดยมีตัวอย�างผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู!การเปgนผู2ประกอบการเทคโนโลยี 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพื่อการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข�งขันของประเทศสู�ประเทศไทย ๔.๐ รวมท้ังรัฐบาลไดกําหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ�เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ป, (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือเร�งขับเคล่ือนการใชการวิจัยและ
นวัตกรรมเป̀นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทในปjจจุบัน 
กลไกการส�งเสริมธุรกิจสตาร�ทอัพ จึงถือเป̀นส�วนหน่ึงท่ีทําใหนโยบายดังกล�าวประสบผลสําเร็จ แต�เน่ืองจากปjจจุบัน
ธุรกิจสตาร�ทอัพท่ีใชองค�ความรู ท่ีเกิดจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังมีจํานวนไม�เพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล�าว ในขณะท่ีกิจการเงินร�วมลงทุน (Venture Capital) ซ่ึงเป̀นแหล�งทุน และกลไก
ขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการท่ีจะสนับสนุนธุรกิจสตาร�ทอัพ ตองการใหมีธุรกิจสตาร�ทอัพท่ีมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

สวทช. ซึ่งเป̀นหน�วยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต�าง ๆ ท่ีเกิดจากท้ังนักวิจัยของ สวทช. 
และนักวิจัยเครือข�ายภายใตทุนท่ี สวทช. กํากับ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการส�งเสริมและสรางใหเกิดธุรกิจ
สตาร�ทอัพท่ีมีการใชเทคโนโลยีเป̀นฐานซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาข้ึนภายใน สวทช. ดังน้ัน สวทช. จึงไดพัฒนา
กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เปgนธุรกิจสตาร�ทอัพ (NSTDA Startup) ข้ึน เพื่อเป̀นอีกหน่ึงกลไกในการ
ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดสตาร�ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีไดอย�างคล�องตัวและเป̀นแรงจูงใจใหเกิดการต�อ
ยอดงานวิจัยไปสู�การสรางธุรกิจ ผ�านการลงทุนใน NSTDA Startup ท่ีมีพนักงาน สวทช. ไปเป̀นผูดําเนินการร�วมกับ
พันธมิตรร�วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส�วนร�วมในฐานะพันธมิตรร�วมทุน 
(strategic partner) เพ่ือทําหนาท่ีช�วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีน้ันใหประสบความสําเร็จได 

ในช�วงท่ีผ�านมา สวทช. ไดยกร�างหลักการในการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป̀นธุรกิจสตาร�ทอัพ (NSTDA 
Startup) และไดนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมผูบริหาร สวทช. และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนแลว เมื่อวันท่ี  
๗ และ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามลําดับ พรอมท้ังเตรียมนําเขาเสนอใหท่ีประชุม กวทช. พิจารณาในวันท่ี ๒๒ เมษายน 
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๒๕๖๒ โดยมีแนวคิดใหพนักงานสามารถลงทุนและจัดต้ังบริษัทร�วมทุน โดยใชองค�ความรูท่ีเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาไปสู�การทําธุรกิจสตาร�ทอัพ โดยลงทุนร�วมกับพันธมิตรเอกชน และ สวทช. ซ่ึงกําหนดว�ากลุ�มพนักงานหรือ
พนักงานโครงการจะตองถือหุนรวมกันไม�นอยกว�ารอยละ ๒๕ เพ่ือใหมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการธุรกิจ ท้ังน้ี 
ในกรณีท่ีพนักงานติดเง่ือนไขการชดใชทุนการศึกษา บริษัทสามารถขอยืมตัวพนักงาน สวทช. ใหไปปฏิบัติงานใน
บริษัทไดคราวละ ๒ ป, โดยสามารถขอขยายระยะเวลาในการยืมตัวได และการไปทํางานใน NSTDA Startup ดังกล�าว 
สวทช. จะนับเวลาการชดใชทุนการศึกษาใหดวย 

การพิจารณาผลงานของ สวทช. ท่ีจะจัดต้ังเป̀นธุรกิจสตาร�ทอัพน้ัน สวทช. จะมีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา NSTDA Startup ข้ึนมาคณะหน่ึง ซึ่งกําหนดวาระคราวละ ๒ ป, โดยทําหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติพนักงานท่ีจะถือหุนและไปปฏิบัติงานใน NSTDA Startup และเง่ือนไขในการนํา
ทรัพย�สินท่ีเก่ียวของกับโครงการไปใชประโยชน� ตลอดจนความเหมาะสมของพันธมิตรท่ีเขาร�วมทุน ในกรณีท่ี สวทช. 
มีการร�วมลงทุน เพื่อใหการดําเนินงานมีความคล�องตัว จึงไดกําหนดวงเงินการลงทุนไม�เกิน ๕ ลานบาทต�อโครงการ 
รวมไม�เกิน ๕๐ ลานบาทต�อป, โดยใหผูอํานวยการ สวทช. มีอํานาจอนุมัติการร�วมลงทุนในโครงการน้ันได ท้ังน้ีเพื่อให
มีการกํากับดูแลท่ีดี การจัดต้ัง NSTDA Startup จะตองอยู�ในพื้นท่ีของ สวทช. อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร� ซอฟต�แวร�
ปาร�ค อาคาร สวทช. (โยธี) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) หรือ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม (เป̀น
รายกรณี) การกํากับดูแลและติดตาม กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานต�อคณะกรรมการพิจารณา NSTDA 
Startup และ กวทช. อย�างนอยป,ละ ๒ คร้ัง 

๓.๕.๒ การสร2าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 

เน่ืองดวยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข�งขันในปjจจุบัน ทําใหผูประกอบการ SMEs และ Startup 
จําเป̀นอย�างย่ิงท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแข�งขันเท�าทันต�อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม พัฒนาใหเกิดความพรอมต�อการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม�ท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สวทช. จึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันทางดาน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต�าง ๆ แก�ธุรกิจ SMEs และ Startup โดยใน
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงดําเนินการพัฒนากลไกในรูปแบบใหม� เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจ SMEs และ Startup 
ใหพัฒนาสู�การเป̀นผูประกอบการฐานนวัตกรรม หรือท่ีเรียกว�า Innovation Driven Enterprise (IDE) โดยดําเนิน
กิจกรรมในการสรรหาและพัฒนากลไกใหม�หรือโมเดลท่ีเหมาะสมกับผูประกอบการร�วมกับพันธมิตร โดยในไตรมาสท่ี 
๒ ไดพัฒนาโมเดลซึ่งเป̀นกลไกในการพัฒนาผูประกอบการข้ึน เรียกว�า IDE Development Model จํานวน ๓ โมเดล 
ไดแก� (๑) Food Innovation กลไกการพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมอาหาร (๒) Digitalization กลไกการพัฒนา
ผูประกอบการโดยนําดิจิทัลโซลูช่ันเขามาปรับใช และ (๓) Internationalization กลไกการพัฒนาผูประกอบการโดย
ขยายตลาดสู�สากล 
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กลไก IDE Development Model ท่ีดําเนินการในไตรมาสท่ี ๒ คือ Food Innovation โดย สวทช. ไดดําเนิน
โครงการ SU-FIH model ร�วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผูประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหาร ท่ีเขาร�วม
โครงการเป̀นผูประกอบการนําร�อง เพื่อพัฒนาต�อยอดไปเป̀นผูประกอบการฐานนวัตกรรมหรือ IDE แลวจํานวน ๔๐ 
ราย สําหรับแผนการดําเนินการในป,ถัดไปจะมีการเพิ่มจํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาต�อยอดไปเป̀น
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม (IDE) ใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือผลักดันใหผูประกอบการ SMEs และ Startup มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข�งขัน ซึ่งจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหพัฒนาอย�างย่ังยืนต�อไป 

 
รูปท่ี ๕ กลไก IDE Development Model : Food Innovation 

 

๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม!เพ่ือประเมินธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ีตรงกับความต2องการ และการเข2าถึง
การสนับสนุนทางการเงิน Thailand Technology Rating System (TTRS) 

TTRS หรือ Thailand Technology Rating System คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการ
ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงเป̀นส�วนหน่ึงของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี ซ่ึง สวทช. 
ส�งเสริมกลุ�มผูประกอบการ SMEs กลุ�มเทคโนโลยี-นวัตกรรม โดยใชโมเดลการประเมินเทคโนโลยีช�วยวิเคราะห�
ประเมินจัดลําดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไทย ใหมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนทางดานธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซ่ึงเป̀นปjจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปjจจุบัน และเทคโนโลยีเกิดใหม�ในอนาคต โดยมุ�งเนนไปท่ีกลุ�มเป"าหมายท่ีเป̀น
ผูประกอบการธุรกิจทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีมีความตองการการสนับสนุนดานต�าง ๆ ท้ังจากภาครัฐและ
เอกชน 
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ข้ันตอนการใหบริการ TTRS จะเริ่มตนจากการท่ีผูประกอบการย่ืนสมัครในระบบ TTRS เพ่ือใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาเบ้ืองตน จากน้ันจะทําการตรวจประเมินการใชเทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ และเม่ือเขาสู�
ระบบประเมิน TTRS แลวจะทําใหทราบถึงผลลัพธ�การจัดอันดับเทคโนโลยีของผูประกอบการน้ัน ๆ จนทายท่ีสุด
นําไปสู�การออกใบรับรอง เสริมความเขมแข็งใหกับสตาร�ทอัพ และผูประกอบการท่ีใชวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ทําใหทราบจุดอ�อนจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ และสามารถเขาถึงแหล�งเงินทุนของธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และลดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีไดอย�างมีประสิทธิภาพ และในมุมมองของแหล�งทุนทาง
การเงินจะมีขอมูลอางอิงในการพิจารณาดานการเงินของผูประกอบการ รวมถึงใชขอมูลในการจัดทํานโยบายหรือ
กลไกการสนับสนุนไดอย�างเหมาะสม และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๒ มีการใหบริการและใหการสนับสนุนในการประเมินเทคโนโลยีและจัดอันดับ
ใหแก�ผูประกอบการหรือหน�วยงานแลว จํานวน ๓๒ บริษัท/หน�วยงาน และมีการดําเนินงานร�วมกับสถาบันทาง
การเงิน ในการใหบริการแก�ผูประกอบการเพ่ือเขาถึงแหล�งเงินทุน อาทิ โครงการ Innobiz-TTRS ท่ีดําเนินงานร�วมกับ
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในการคํ้าประกันสินเช่ือ ซึ่ง
มีวงเงินคํ้าประกันรวม ๘,๐๐๐ ลานบาท และโครงการ TTRS-สินเช่ือออมสินในการสัมมนา TTRS-วิทย�สัญจรท่ี
หาดใหญ� เป̀นตน 
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๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมแห!งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีความพรอมเขาสู�อุตสาหกรรมใหม�ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมี
แนวคิด “เสริมสรางทักษะใหม�ใหคนไทยเท�าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพรอมรองรับความตองการ
กําลังคนท้ังดานอุปสงค�และอุปทานท้ังในปjจจุบัน และในอนาคต ใหเป̀นแรงงานท่ีมีศักยภาพตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปrดหลักสูตรท้ัง reskill และ upskill 
เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนในประเทศไทย 

ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดจัดอบรมสรางอาชีพในอนาคต ๑๔ อาชีพ ประกอบดวย  
(๑) นักชํานาญการออกแบบระบบยานยนต� (๒) นักชํานาญการออกแบบวัสดุยานยนต�สมัยใหม� (๓) วิศวกรออกแบบ
วงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม (๔) ผูจัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดลอม (๕) เจาหนาท่ีชํานาญ
การโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดลอม (๖) ผูใหบริการติดต้ังโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (๗) นักชํานาญการ
ออกแบบผลิตภัณฑ�อาหาร (๘) นักวิทยาศาสตร�ขอมูล (๙) นักชํานาญการ AI (๑๐) ผูชํานาญการดานความปลอดภัย
ขอมูล (๑๑) นักชํานาญการส่ือดิจิทัลองค�กร (๑๒) นักชํานาญการบริการดิจิทัลสําหรับองค�กรสมัยใหม�   
(๑๓) นักชํานาญการวิเคราะห�และพัฒนาธุรกิจองค�กร ๔.๐ และ (๑๔) ผูชํานาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค�กรสู�
ความย่ังยืน จํานวนท้ังส้ิน ๘๓ หลักสูตร จากการฝ�กอบรมท้ังหมด ๙๕ ครั้ง จํานวนผูเขารับการฝ�กอบรม ๓,๑๔๘ คน 
โดยมีตัวอย�างหลักสูตรท่ีมีการจัดฝ�กอบรมไปแลว ดังน้ี 

(๑) หลักสูตร “รู2จริงทุกเทคโนโลยียานยนต�ไฟฟjาใน ๒ วัน” รุ!นที่ ๒ (Mastering EV Technologies in 
2 days : MEV2) เมื่อวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยียานยนต�ไฟฟ"าท่ีเป̀นเทคโนโลยีหลัก ท่ีจะเป̀นประโยชน�ต�อผูผลิตยานยนต�และช้ินส�วน ไดพัฒนา
องค�ความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต�ไฟฟ"าและช้ินส�วน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
และมุ�งสู�การเป̀นศูนย�กลางการผลิตยานยนต�ไฟฟ"าและช้ินส�วนในภูมิภาค เป̀นการส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต�ไฟฟ"าในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรน้ีไดรับความสนใจอย�างมากจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึง
ผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจยานยนต�จากท่ัวทุกภูมิภาค 

(๒) หลักสูตร “Python Development” เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร สวทช.
โยธี กรุงเทพมหานคร เพื่อใหความรู ความเขาใจ และสามารถนําภาษา Python ไปประยุกต�พัฒนาแอปพลิเคชันบน
เว็บไซต� บนระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข�าย รวมไปถึงเป̀นพ้ืนฐานสําหรับการทํา Data Science และ Machine 
Learning ดวย อีกท้ังสามารถทดลองการเขียนโปรแกรมไดง�ายและเห็นผลทันที 

(๓) หลักสูตร “เทคโนโลยีเอนไซม�” เม่ือวันท่ี ๒๗–๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีเอนไซม� และเปrดโอกาสทางธุรกิจใหกลุ�มเป"าหมายได
รูจักเทคโนโลยีเอนไซม�มากย่ิงข้ึน ใหเกิดเครือข�ายและสังคมในกลุ�มเทคโนโลยีเอนไซม� รูปแบบการอบรมประกอบดวย 



๖๙ | ส ว ท ช .  

ภาคบรรยาย ภาคเสวนาพิเศษจากบริษัทช้ันนําระดับประเทศ ท่ีนําเทคโนโลยีจากเอนไซม�และจุลินทรีย�ไปใชงานจริง
จนก�อใหเกิดรายไดมากมาย ไดแก� บริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด หางหุนส�วนสามัญนิติบุคคลธน
ไพศาล บริษัทเอเชีย สตาร� แอนนิมัล เฮลธ� จํากัด และสถาบันนวัตกรรมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และภาคศึกษา
ดูงานและกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม�ของไบโอเทค อาทิ ศูนย�นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว� ศูนย�พลังงาน
และเคมี ชีวภัณฑ�  ศูนย� ชีว วัส ดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรื อ TBRC) และ
หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม� ซึ่งสาธิตกระบวนการพัฒนาเอนไซม�สําหรับประยุกต�ใชในอุตสาหกรรม ไดแก� 
Enzyme screening and Enzyme Activity assay, Enzyme production and Enzyme formulation, Industrial 
application of enzyme นอกจากน้ียังไดศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม� ณ บริษัทเอเชีย สตาร� เท
รด จํากัด อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 
 

๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลใหความสําคัญต�อการวิจัย การพัฒนาต�อยอด และการสรางนวัตกรรม โดยแต�งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป̀นประธาน กําหนดแนวทางการส�งเสริมนวัตกรรมไทย
ผ�านการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเป̀นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใชกลไกการจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป̀น
มาตรการส�งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู�การใชประโยชน�เชิงพาณิชย�อย�างมีคุณภาพ และเป̀นการกระตุน
ผูประกอบการไทยใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ�และบริการท่ีเป̀นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรางมูลค�าเพิ่มไดสูงกว�าแบบด้ังเดิม 
อันจะช�วยปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานและทรัพยากรเขมขน สู�อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 
และช�วยฟ��นฟูเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดย สวทช. มีหนาท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสํานักงบประมาณมี
หนาท่ีตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมท่ีผ�านการตรวจคุณสมบัติแลว พรอมท้ังจัดทําและประกาศ
บัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ�และบริการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ป, 
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หน�วยงานรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย ไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งมีขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดัง รูปท่ี ๖ 

 
รูปที่ ๖ ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ปjจจุบัน (ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) มีผลการดําเนินงาน (สะสมต้ังแต�อดีตจนถึงปjจจุบัน) 
ดังน้ี มีผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืนแบบคําขอฯ มายัง สวทช. แลวท้ังส้ิน ๖๐๒ ผลงาน ผ�านการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
แลวจํานวน ๓๒๒ ผลงาน สํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๒๗๗ ผลงาน ประกอบดวย 
การแพทย� ๑๖๓ ผลงาน การเกษตร ๒๕ ผลงาน วิทยาศาสตร� ๘ ผลงาน ก�อสราง ๒๒ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ�และ
ความมั่นคง ๕ ผลงาน ยานพาหนะและขนส�ง ๔ ผลงาน ไฟฟ"า อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม ๒๒ ผลงาน สํานักงาน 
๒ ผลงาน โรงงาน ๑ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๒๕ ผลงาน ท้ังน้ี เฉพาะช�วงส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) มีผลงานนวัตกรรมท่ีย่ืนแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๗๔ ผลงาน ผ�านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ แลวจํานวน ๕๓ ผลงาน และสํานักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๕๑ 
ผลงาน 

ตัวอย�างผลงานวิจัยท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย ท่ีเป"นผลมาจากการร�วมวิจัยระหว�างเอกชนและ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในรายการกลุ�มผลิตภัณฑ+การแพทย+ เช�น รากฟ.นเทียม ของบริษัท พีดับบลิว พลัส จํากัด 
ร�วมกับศูนย+ความเป"นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีจุดเด�น คือ 
ส�วนหลักยึดฟ.นปลอมสามารถออกแบบและข้ึนรูปด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให�มีขนาดเฉพาะเจาะจงตามสรีระของ
เหงือกและฟ.นข�างเคียงของผู�ป8วยแต�ละคนได� รวมถึงมีส�วนประกอบเสริมของระบบรากเทียม (digital scan body) 
ซึ่งทําหน�าท่ีกําหนดตําแหน�งและมิติของรากฟ.นเทียมท่ีถูกฝ.ง เพื่อประโยชน+ในการวางแผนการรักษาและออกแบบ
อุปกรณ+นําทางในการเจาะท่ีข้ึนรูปเฉพาะบุคคล ซึ่งต�องทํางานร�วมกับอุปกรณ+ดิจิทัลทางทันตกรรม อาทิ 
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เครื่องเอกซเรย+ ๓ มิติ (Cone Beam CT) เคร่ืองสแกนฟ.นดิจิทัล ๓ มิติ (Intraoral Scanner) และเคร่ืองจักรข้ึน
รูปช้ินส�วนรากเทียมและครอบฟ.น (CNC Milling Machine) เพ่ือช�วยลดความคลาดเคล่ือนและความผิดพลาด 
ช�วยให�กระบวนการผ�าตัดฝ.งรากฟ.นเทียมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และช�วยลดการพึ่งพาประสบการณ+และความ
ชํานาญของทันตแพทย+ให�น�อยลง โดยบริษัทฯ ได�จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย+ และได�รับการ
รับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกท้ังยังได�รับมาตรฐานใน
ระดับสากลด�านเครื่องมือแพทย+ ISO 13485 และผลิตภัณฑ+ยังได�การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป 
EC Certificate หรือ CE Mark เรียบร�อยแล�ว 

 
 

๓.๕.๖ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช2สิทธิประโยชน�ทางภาษี 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก�ผูประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี (วิธีการ pre-
approval) ซ่ึง สวทช. ไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง มุ�งมั่นท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ ไดแก� 
(๑) เปrดใหบริการระบบ RDC online ย่ืนขอรับรองโครงการวิจัยผ�านทางอินเทอร�เน็ต เพ่ือสรางความสะดวกรวดเร็ว  
มีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบติดตามผลไดง�าย (๒) เพ่ิมช�องทาง fast track ซึ่งสามารถทราบผล
การรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝ�กอบรมการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ 
ใหแก�ผูประกอบการและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป นอกจากน้ี สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบบริหารการวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and 
Innovation Management System: RDIMS) ดวย ซึ่งผูประกอบการท่ีผ�านการรับรองระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียน
เป̀นผูใชสิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค�าไม�เกิน ๓ ลานบาท โดยไม�ตองขอการ
รับรองเป̀นรายโครงการ แลวย่ืนใชสิทธิยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� ในรูปแบบ self-declaration ไดอีกช�องทางหน่ึง 
รายละเอียดดังรูปท่ี ๖ ซึ่งท่ีผ�านมามีผูประกอบการสามารถใชสิทธิยกเวนภาษีในรูปแบบ self-declaration แลว ๑ 
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บริษัท ไดแก� บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบ RDIMS 

 
รูปท่ี ๗ การขอรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 

 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�วน Pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนท่ีย่ืนขอรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๒๕๑ โครงการ (รวมมูลค�าโครงการ ๑,๔๔๖.๘๒ ลานบาท)  
ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการ จํานวน ๖๘ ราย (เป̀นรายใหม� ๑๕ ราย) โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมท้ังการใหความรู
เบ้ืองตนและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการอย�างต�อเน่ือง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจใหผูประกอบการภาคเอกชนท่ีมีการ
วิจัยและพัฒนา ไดรับการสนับสนุนใหไดรับสิทธิประโยชน�ทางภาษี 

โดยจัดอบรมการใหความรูเบ้ืองตน สิทธิประโยชน�ตามมาตรการ ยกเวนภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� และระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ�นท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๑๐–๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด� 
เมอร�เคียว กรุงเทพมหานคร มีบริษัทส�งบุคลากรเขาร�วมอบรม จํานวน ๘ บริษัท อาทิ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด บริษัททรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท มาลี แอพพลายด� ไซเอ็นซ� จํากัด เป̀นตน และมีการอบรม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการดําเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผูประกอบการเอกชน : RDP Online 
รุ�นท่ี ๗ เมื่อวันท่ี ๒๘–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม แกรนด� เมอร�เคียว กรุงเทพมหานคร มีบริษัทส�งบุคลากร
เขาร�วมอบรม จํานวน ๗ บริษัท อาทิ บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทซีพี  
รีเสิร�ซ แอนด� ดีเวลลอฟเมนท� เซ็นเตอร� จํากัด เป̀นตน โดยผูเขาร�วมอบรมไดรับความรูเก่ียวกับระบบ RDC Online 
สําหรับผูประกอบการ และเทคนิคการลงทะเบียน การบันทึกขอเสนอโครงการและการใชงานระบบ RDC Online 
และฟjงก�ชันต�าง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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นอกจากน้ี ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรอง ตามมาตรการ
ภาษี ๓๐๐ เปอร�เซ็นต� รุ�นท่ี ๑๕ ใหแก�ผูประกอบการเอกชน แบบ In-house อาทิ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ โรงงานแปรรูปเน้ือไก�-เป̀ด บางนา กรุงเทพมหานคร มีผูเขาร�วมสัมมนา
ท้ังส้ิน ๕๖ ท�าน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเทคนิคการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฯ ตลอดจนการใชงานระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเวนภาษี ๓๐๐ 
เปอร�เซ็นต� 

 
 

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปjจจุบันภาวะการแข�งขันทางการคาในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และคู�แข�งสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีไดง�ายข้ึน อย�างไรก็ดีผูประกอบการไทยจํานวนมากยังไม�สามารถเขาถึงงานวิจัยและนําองค�ความรูไปใชได
อย�างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถการแข�งขันของผูประกอบการไทยใหสามารถแข�งขันและเติบโต
อย�างย่ังยืนน้ันจําเป̀นอย�างย่ิงท่ีภาครัฐตองพรอมท่ีจะเขาช�วยเหลือในดานเทคโนโลยี การเช่ือมโยงระหว�างองค�ความรู 
การถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความตองการของผูประกอบการ กระตุนใหภาคเอกชนลงทุนดานงานวิจัยและ
เทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology 
Assistance Program) เป̀นกลไกหน่ึงท่ี สวทช. สรางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีช�วยเหลือ SMEs โดยเป̀นคนกลางท่ีช�วย
บริหารโครงการ และประสานระหว�างองค�ความรูจากนักวิจัยไปสู�ผูประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ 
ศักยภาพ และสามารถนําองค�ความรูน้ันไปใชประโยชน�ไดจริงในเชิงพาณิชย� ดังรูปท่ี ๗ 

ITAP ไดรับความร�วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต�าง ๆ เขาร�วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข�าย  
เพื่อใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข�าย จํานวน ๑๘ เครือข�าย ๑ พันธมิตร และมี
ท่ีปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ใหบริการจํานวน ๙๗ คน การใหบริการของ 
ITAP ประกอบดวย บริการท่ีปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผูเช่ียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปjญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝ�กอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต�างประเทศ และบริการจับคู�เจรจาธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก� สนับสนุน
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ค�าตอบแทนผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยปjญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค�าใชจ�ายในการ
ดําเนินโครงการบางส�วน 

 
รูปที่ ๗ ITAP ช�วยผูประกอบการไดอย�างไร 

 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs 
อย�างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๘๔๓ โครงการ (ใหม�) คิดเป̀นมูลค�าโครงการ ๔๘๗ ลานบาท และคิด
เป̀นสัดส�วนการลงทุนภาคเอกชนต�อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส�วนใหญ�เป̀นการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
(รอยละ ๓๓) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� (รอยละ ๒๑) ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารเป̀นอุตสาหกรรมท่ี ITAP ใหการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๔๕) ลําดับถัดไปเป̀นอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ ๑๓) โดย
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs แลวเสร็จ ๖๐๓ โครงการ มีตัวอย�างผลงานท่ี ITAP เขาไปช�วย
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ในช�วงไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

(๑) การพัฒนาสูตรดินนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ� เน่ืองจากพบว�าดินนํ้ามันท่ีเป̀นสินคาท่ีผลิตและ
ส�งออก เกิดสภาพผิดรูป เป��อนกับบรรจุภัณฑ� หลังจากการขนส�งทางเรือไปยังต�างประเทศ ส�งผลใหมีการตีกลับของ
สินคา สวทช. โดย ITAP จึงใหบริการใหคําปรึกษาในการพัฒนาสูตรดินนํ้ามันทนความรอน และทนต�อการเส่ือมสภาพ
จากการขนส�ง การจัดเก็บ โดยแนะนําใหบริษัทท่ีขอรับบริการ เลือกใช additives เพื่อเป̀นทางเลือกใหผลิตภัณฑ�ของ
บริษัทมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียังใหคําปรึกษาในการวิเคราะห�ทดสอบวัตถุดิบ เพ่ือหาสาเหตุของการเกิด 
การเส่ือมสภาพของดินนํ้ามัน หรือเปรียบเทียบวัตถุดิบชนิดใหม�ซึ่งอาจจะนํามาใชในกระบวนการผลิต ซ่ึงผลประโยชน�
ท่ีบริษัทท่ีขอรับบริการไดรับคือ ไดสูตรผลิตดินนํ้ามันท่ีทนความรอน และมีทางเลือกในการใชวัตถุดิบมากข้ึน สินคามี



๗๕ | ส ว ท ช .  

คุณภาพสูงข้ึน ลูกคายอมรับ และสามารถส�งออกผลิตภัณฑ�ไดมากข้ึน ส�งผลใหบริษัทมียอดขายสําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีมี
การปรับสูตรแลวกว�า ๔๐ ลานบาท 

 
 

(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ�และสูตรตํารับเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร ก2าวสู!มาตรฐานเคร่ืองสําอางใน
อาเซียน (ASEAN GMP Cosmetic) บริษัทเทคโน กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด เริ่มจดทะเบียนในป, ๒๕๖๐ โดยมีทุนจด
ทะเบียน ๑ ลานบาทมีบุคลากร ๔๐ คน ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายเครื่องสําอางจากสมุนไพร เริ่มแรกบริษัทใช
วิธีการจางผลิต ยังไม�มีกระบวนการผลิตเป̀นของตนเอง ทําใหประสบปjญหาการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�
เครื่องสําอาง และวัตถุดิบท่ีขาดตลาด อีกท้ังยังไม�มีสูตรตํารับเป̀นของตนเองเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
ส�งผลใหไม�สามารถขยายตลาดเพ่ือสรางยอดขายได บริษัทไดเขาสู�โครงการ ITAP ช�วยพัฒนาผลิตภัณฑ�เชิงลึกในการ
พัฒนาสูตรการผลิตตํารับเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร โดยใชแหล�งวัตถุดิบท้ังในประเทศและต�างประเทศ และไดรับ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีจากผูเช่ียวชาญในโครงการ ส�งผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ�จนมีสูตร
ตํารับเครื่องสําอางเป̀นของตนเอง และป,ถัดมา ITAP ไดช�วยธุรกิจในการพัฒนากระบวนการผลิต ออกแบบผังการผลิต 
คัดเลือกเครื่องจักรท่ีเหมาะสม และพัฒนาต�อยอดระบบการผลิตนําไปสู�การรับรองตามมาตรฐาน ASEAN GMP 
Cosmetic ไดสําเร็จในป, ๒๕๖๒ ซ่ึงส�งผลใหธุรกิจเติบโต สรางยอดขายไดถึง ๑ ลานบาท จากออเดอร�ท่ีรับเขามา
เพราะบริษัทมีมาตรฐานกระบวนการผลิตเคร่ืองสําอางในระดับอาเซียน 
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(๓) การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการผลิตประตู จากปjญหาในกระบวนการผลิตประตูไม ในข้ันตอนการ
ขนยาย ยก และประกอบประตูไม เป̀นข้ันตอนท่ีเสียเวลามากท่ีสุด เน่ืองดวยจะตองใชแรงพนักงานถึง ๑๒ คนใน
การขนยายไมจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ส�งผลใหเกิดของเสียจากการร�วงหล�น ในข้ันตอนการขนยาย บริษัทนรา
ทองคาไมและวัสดุก�อสราง จึงเขาร�วมโครงการของ ITAP เพื่อช�วยแกไขปjญหา และลดของเสีย และการใชเวลาจาก
กระบวนการขนยายดังกล�าว ITAP เขาไปช�วยวิเคราะห�ปjญหาในกระบวนการผลิต ท้ังในเรื่องการนําเทคโนโลยีเขา
ไปแกไขปjญหาใหตรงตามความตองการ ดวยการออกแบบ และพัฒนาระบบอัตโนมัติในการผลิตประตู ลดข้ันตอน
การทํางานใหนอยลง รวมถึงลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต ส�งผลใหบริษัทมีกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว�า ๖๐ 
เปอร�เซ็นต� จากการนําระบบอัตโนมัติมาใชในการลําเลียงประตูแทนแรงงานคน ทําใหบริษัทมีกําลังผลิตเพิ่มข้ึนได
ถึง ๑๐๐ บาน/วัน (จากเดิม ๔๐ บาน/วัน) ตนทุนและของเสียลดลง ทําใหสามารถรับออเดอร�ปริมาณมากไดใน
ตนทุนท่ีตํ่ากว�าคู�แข�ง ขายสินคาไดง�ายข้ึน ทําใหธุรกิจเติบโตอย�างกาวกระโดด สามารถวางขายในโมเดิร�นเทรดช้ัน
นําได ส�งผลใหยอดขายของกิจการเพิ่มข้ึนไม�นอยกว�า ๒ ลานบาทต�อเดือน 

  
 

๓.๕.๘ สนับสนุนและบ!มเพาะผู2ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช�วยเหลือผูประกอบการดานเทคโนโลยี ต้ังแต�เริ่มตนกิจการ จนสามารถดําเนินกิจการ
ไดอย�างประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ทําใหผูประกอบการ
สามารถมีแนวคิดสรางสรรค�ผลงานใหม� ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด มีโอกาสนําผลงานออกสู�เชิงพาณิชย�
ผ�านกิจกรรมการจับคู�ธุรกิจ ร�วมงานแสดงผลงานต�าง ๆ รวมท้ังการบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทําให
ผูประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจท่ีนําไปดําเนินการไดจริงไปสู�เป"าหมายท่ีกําหนดไว เกิดการพัฒนาธุรกิจก�อใหเกิด
การเติบโตของรายได การจางพนักงานเพ่ิม ไดลูกคาเพ่ิม และเกิดการร�วมทุน นําไปสู�การเป̀นเจาของธุรกิจท่ีเขมแข็ง
อย�างมีคุณภาพและย่ังยืน เป̀นรากฐานท่ีสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศต�อไป ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินงานสนับสนุนและบ�มเพาะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ�านโครงการและกิจกรรมต�าง ๆ 
ดังน้ี 
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 บริษัท Database Commerce ผูประกอบการ ในโครงการ SUCCESS ไดร�วมกิจกรรมโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผูปzวยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Innovation) 
เพื่อร�วมส�งมอบเทคโนโลยีใหกับโรงพยาบาลสุไหงโกลก มูลค�ากว�า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยโครงการน้ีเป̀น
ความร�วมมือระหว�างศูนย�บ�มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค�การมหาชน) 

 
 จัด Pitching แผนการตลาดในกิจกรรม Marketing Funds Pitching Day แผนธรรมดาโลกไม�จํา! ใน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผูประกอบการจํานวน ๑๙ ราย รับทุนสนับสนุนเพ่ือต�อยอดการตลาดและธุรกิจ
รวมกว�า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยคาดว�าจะก�อใหเกิดรายไดกว�า ๑๐ ลานบาท 

 

 WeChef หน่ึงในผูประกอบการในโครงการไดร�วมเป̀นพาร�ทเนอร�กับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 
(มหาชน) เพื่อจัดทําโครงการ We Chef Food Truck @PT Stations มีเป"าหมายขยายสู�ปj�ม PT สาขา
ต�าง ๆ กว�า ๒๐ สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
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๓.๕.๙ การส!งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู2ประกอบการด2านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส�งเสริมศักยภาพกําลังคนดาน วทน. ไดแก� นักเรียน นักศึกษา และผูประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการฝ�กอบรมเป̀นเครื่องมือในการใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
ผูประกอบการดาน วทน. เขาถึงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการฝ�กอบรมในหลักสูตรท่ีตรงต�อความตองการ 
และสอดคลองกับความชํานาญของ สวทช. โดยเช่ือมโยงนักวิจัยจากศูนย�แห�งชาติเขามาเป̀นวิทยากร สรางสมดุล
ระหว�างหลักสูตรวิชาการและดานการผลิต นอกจากน้ี สวทช. ยังพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรมผ�านการดําเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย” หรือ Software Park 
Thailand (SWP) ท่ีใหบริการฝ�กอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถดาน 
วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส�งเสริม และกระตุนใหเกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการใชประโยชน�ดาน วทน. ของประเทศผ�านกลไกการเช่ือมโยงส�งต�องานดาน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน�วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําลังคนดาน วทน. 
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพศักยภาพตรงความตองการของภาคการผลิตและบริการ มีผูเขารับการสัมมนา 
จํานวน ๑,๕๙๑ คน และมีผูเขารับการฝ�กอบรม ๒,๐๘๔ คน ตัวอย�างหลักสูตรท่ีใหบริการฝ�กอบรมและใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและเทคนิค ในไตรมาสท่ี ๒ ดังน้ี 

(๑) Industry 4.0 : เตรียมความพร2อม SMEs ปรับตัวสู!ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�
ประเทศไทย สวทช. ร�วมกับศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๗ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) หลักสูตร “การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ�น ๓๕๖ 
จังหวัดศรีสะเกษ” เพ่ือใหความรูพื้นฐานของระบบงานดานไอที ท่ีควรนํามาใชสําหรับ SMEs จากพื้นฐานท่ีแตกต�าง
กันจากผูท่ีไม�มีทักษะเลยจนถึงผูมีความสามารถช้ันสูง ไดรับเกียรติจาก อาจารย�ฐสิฐญ� ศรีปรางค� ท่ีปรึกษา
อุตสาหกรรม บริษัทเอ็กซ�ตรา โซลูช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด มาใหความรูในครั้งน้ี พรอมพาผูประกอบการร�วมออกบูธ
แสดงสินคาและบริการแนะนําโซลูชันต�าง ๆ ภายในงาน จํานวน ๒ บริษัท เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
แกลเลอรี่ ดีไซน� จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผูสนใจเขาร�วมอบรมจํานวนท้ังส้ิน ๔๑ คน 
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(๒) Angel Investor Education เขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย สวทช. จัดกิจกรรมสราง
เครือข�ายนักลงทุน Angle Investor ในหัวขอ “Angel Investor Executive Talk” เพื่อเสริมสรางความรูและ
ความสามารถใหแก�นักลงทุนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมถึงเปrดโอกาสใหผูเขาร�วมกิจกรรมไดแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณ� ส�งเสริมการสรางเครือข�ายนักลงทุน เพ่ือเกิดการต�อยอดการเรียนรูและลงทุน โดยไดรับ
เกียรติจากวิทยากร Mr. Bill Morrow, CEO & Founder of Angels Den บรรยายในหัวขอ “Angel Investment 
Strategy and Key Success Factors for Effective Investment” เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
คราวน� พลาซ�า แบงคอค โดยมีผูเขาร�วมกิจกรรมรวมท้ังส้ิน ๓๙ คน จาก ๒๖ หน�วยงาน 

 
 

๓.๕.๑๐ Technology Financing เพ่ือการสร2างอุตสาหกรรมใหม! 

สวทช. จัดต้ังโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed 
Technology Development Program: CDP) ข้ึน เพ่ือใหความช�วยเหลือดานการเงิน ในรูปแบบเงินกูดอกเบ้ียตํ่าแก�
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือการคนควา วิจัย และพัฒนา เพ่ือใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ� และ
กระบวนการผลิตตามความตองการของบริษัท ท้ังน้ีโครงการท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ไดแก�  
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�ในเชิงพาณิชย� การปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ� และการจัดต้ังหรือปรับปรุงหองทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมี
สถาบันการเงิน ๘ แห�ง ท่ีเขาร�วมโครงการ และมีเง่ือนไขเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ดังน้ี (๑) วงเงินใหกูสูงสุด ๓๐ ลานบาท และ
ไม�เกินรอยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบ้ียต�อป,เท�ากับครึ่งหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา
หน่ึงป, +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกูไม�เกิน ๗ ป, (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินตนไม�เกิน ๒ ป,) 

นับแต�ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) มีโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ๕๖๑ โครงการ ในจํานวนน้ีไดรับอนุมัติใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจํานวน ๓๑๔ 
โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๖๘๖.๐๖ ลานบาท (แบ�งเป̀น สวทช. ๓,๑๒๔.๐๔ ลานบาท และสถาบันการเงิน 
๑,๕๖๒.๐๒ ลานบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๗๓๙.๐๘ ลานบาท ดังตารางท่ี ๒ 
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๒ (ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จําแนกตามป,งบประมาณท่ีอนุมัติโครงการ 

ป,งบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล2านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล2านบาท) สวทช. ธนาคาร รวม 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗  ๑๓.๓๓  ๔๐.๐๐  ๑๒๐.๐๑  

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐  ๑๐.๕๐  ๓๑.๕๐  ๘๐.๒๕  

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐  ๓.๐๐  ๙.๐๐  ๑๘.๐๐  

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙  ๖.๗๔  ๒๐.๒๓  ๗๒.๕๓  

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙  ๑๒.๓๔  ๓๗.๐๓  ๗๙.๑๗  

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑  ๒๘.๑๖  ๘๔.๔๗  ๑๗๖.๑๘  

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖  ๒๖.๔๘  ๗๙.๔๔  ๑๖๘.๖๐  

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔  ๒๗.๑๒  ๘๑.๓๖  ๒๐๕.๒๖  

๒๕๔๓ ๙ ๖๙.๙๕  ๓๔.๙๗  ๑๐๔.๙๒  ๓๐๗.๓๕  

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙  ๔๐.๔๐  ๑๒๑.๑๙  ๓๐๖.๕๐  

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘  ๕๓.๘๙  ๑๖๑.๖๗  ๒๓๐.๗๐  

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘  ๑๒๐.๙๔  ๓๖๒.๘๒  ๕๓๐.๔๐  

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔  ๙๘.๑๒  ๒๙๔.๓๖  ๔๙๒.๓๕  

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖  ๓๒.๕๓  ๙๗.๕๙  ๑๔๖.๓๒  

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘  ๘๗.๙๔  ๒๖๓.๘๒  ๔๓๓.๙๘  

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔  ๘๔.๕๗  ๒๕๓.๗๑  ๓๙๑.๒๐  

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓  ๖๙.๗๔  ๒๙๘.๕๗  ๔๑๔.๑๙  

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒  ๙๗.๓๑  ๒๙๑.๙๓  ๔๕๓.๒๐  

๒๕๕๓  ๒๐ ๑๗๓.๕๘  ๘๖.๗๙  ๒๖๐.๓๗  ๓๘๕.๑๓  

๒๕๕๔  ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๔ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

๒๕๖๑ ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๗ ๓๓๐.๑๗ 

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ๓ ๔๗.๗๐ ๒๓.๘๕ ๗๑.๕๕ ๒๓๙.๔๕ 

รวม ๓๑๔ ๓,๑๒๔.๐๔ ๑,๕๖๒.๐๒ ๔,๖๘๖.๐๖ ๘,๗๓๙.๐๘ 
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ตัวอย�างผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ คือ บริษัทฟูjด โซไซต้ี จํากัด ดําเนินกิจการเก่ียวกับการ

จําหน�ายกาแฟ เครื่องด่ืม และอาหารว�าง รวมท้ังผลิตและจัดส�งวัตถุดิบใหกับรานอาหารภายใตแฟรนไชส� แบรนด�แบล็

คแคนยอน ต�อมาทางบริษัทฯ ไดมีโอกาสขยายธุรกิจ โดยลงนามสัญญาความร�วมมือกับบริษัทแบล็คแคนยอน 

(ประเทศไทย) จํากัด ในการรับจางพัฒนาและผลิตซอสท่ีใชสําหรับอาหาร เพ่ือจัดจําหน�ายใหแก�รานอาหารแบล็คแคน

ยอนทุกสาขา ท้ังในไทยและต�างประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนผูเช่ียวชาญจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และเงินกูดอกเบ้ียตํ่าจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูดอกเบ้ียตํ่า สวทช. 

วงเงิน ๓.๔๕ ลานบาท โดยภายในโครงการบริษัทฯ จะตองจัดต้ังกระบวนการผลิตซอสท่ีใชในรานอาหารของแบล็

คแคนยอน และพัฒนาสูตรซอสท่ีทางบริษัทฯ มีสูตรตนแบบอยู�แลวใหสามารถเก็บรักษาไดไม�ตํ่ากว�า ๖ เดือน โดย

ยังคงมีรสชาติเหมือนเดิม ไม�มีการเปล่ียนแปลงทางประสาทสัมผัส และสามารถผลิตไดอย�างมีคุณภาพในระดับ

อุตสาหกรรม ซึ่งแต�เดิมทางแบล็คแคนยอนตองส่ังซ้ือจาก supplier ท้ังหมด ทําใหเกิดความไม�มั่นคงในการจัดหา

วัตถุดิบ ซึ่งเป̀นปjจจัยหลักของธุรกิจ รวมท้ังไม�สามารถพัฒนาต�อยอดผลิตภัณฑ�ใหม� และการรักษาความลับของสูตร

อาหารได ปjจจุบันบริษัทฯ ดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ส�งผลใหในป, ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีการจางงาน

รวมถึงการลงทุนขยายงานมากข้ึน ๔.๓๕ ลานบาท และมียอดขายผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการดังกล�าว ๑.๓๔ ลาน

บาท 

๓.๕.๑๑ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สวทช. ลงทุนในบริษัทร�วมทุน รวมท้ังส้ิน ๔ 

บริษัท โดยสามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร�วมทุนดังตารางท่ี ๓ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร�วมทุน

ท้ัง ๔ บริษัทท่ีปรากฏในตารางท่ี ๔ น้ัน ไดรับการอนุมัติวงเงินร�วมทุนจาก สวทช. ท้ังส้ิน ๒๔๖.๖๐ ลานบาท  

เรียกชําระแลว ๒๒๗.๑๐ ลานบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ�าย ๑๙.๕๐ ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานตาม

รอบบัญชีของบริษัทป, ๒๕๖๐ โดยท้ัง ๔ บริษัทมีกําไรสุทธิ ดังน้ี (๑) บริษัทอินเทอร�เน็ตประเทศไทย 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) บริษัทเลิร�นเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๐.๐๕ 

ลานบาท 
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ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร�วมทุน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป,ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส!วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน�ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ� 
การลงทุน
ปJจจุบัน 

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

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป`นเงิน

สดที่ 
สวทช.จ�าย

จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลานบาท 
ส�วนที่

เหลือได
จากแปลง
เงินปjนผล
มาเพ่ิมทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส�งเสริมและตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชนในการใช
งานอินเทอร�เน็ตในเชิงพาณิชย� 
๒ . กระตุนภาคเอกชนให มีการ
ล งทุ น ใน กา ร วิ จั ยแ ล ะ พั ฒ น า
วิศวกรรม เพ่ือสรางศักยภาพและ
เก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
๓. เอื้ ออํ านวยต�อการวิ จัยและ
พัฒนาเก่ียวกับ big data และ data 
analytics ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ใหบริการแลกเปล่ียน
ขอมูลการคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส� ตาม
มาตรฐาน EDIFACT 
และมาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทําใหการแลกเปล่ียนขอมูล 
EDI/ebXML เป`นระบบของการ
รับส�งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย�างย่ิง
สําหรับการคาระหว�างประเทศ ซ่ึง
นอกจากจะมีความรวดเร็ว ถูกตอง
แลว ยังสามารถช�วยลดตนทุนได 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
รัฐที่ เ ก่ียวของกับการคาระหว�าง
ป ระ เทศ  ทํ า ให ล งทุ นน อ ยแ ต�
สามารถใหบริการท่ีมีความสะดวก 
คล�องตัวเช�นเดียวกับภาคเอกชน 
๓ .  ส� ง เ ส ริมการ ใช เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศในประเทศไทย 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย�และ
อาหารสัตว�หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป`นโรงงานผลิตจุลินทรีย�ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใชเทคโนโลยีของไทย
เป`นแห�งแรก 
๒. เป`นโครงการนําร�องซ่ึงจะนําไป
ประยุกต� สู� ก ารวิ จัยและ พัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ป,ท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ทุนท่ีเรียก
ชําระแล2ว/๑ 
(ล2านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล2านบาท) 

สัดส!วน 
การถือหุ2น 

(%) 

ผลประโยชน�ด2านเทคโนโลยี กลยุทธ� 
การลงทุน
ปJจจุบัน 

๔ LT เป`นที่ปรึกษาและ
ใหบริการทางการศึกษา 
การฝ�กอบรม และการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน�แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) โดย
ใหบริการ e-learning 
และระบบที่เก่ียวของ
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(turnkey) และใหเช�าใช
บริการ (application 
service provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผูใชเทคโนโลยี  
e- learning ไ ด ก ว า ง ข ว า ง แ ล ะ
รวดเร็วขึ้นจากความคล�องตัวในการ
ดําเนินงาน  
๒ .  ก ระ ตุ น ให เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยี e-learning ไดอย� าง
รวดเร็วขึ้นจากการดําเนินงานใน
รูปแบบเอกชนเ พ่ือ รักษาความ
ไดเปรียบในการแข�งขัน 
๓. ช�วยสรางตลาด e-learning ให
เ พ่ิมมากขึ้น ส�งเสริมให เ กิดการ
แข�งขันในอุตสาหกรรม e-learning 
อย� า ง มีประ สิท ธิภาพ เ กิดการ
กระจายความรูในหลายสาขาวิชา
ผ�านระบบ e-learning ไปสู�ผูเรียน
ไดอย�างกวางขวาง 

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ไดรับ
อนุมัติ
จาก 

กวทช. ให
ถอนการ
ลงทุน

ภายใน ๓ 
ป, คือวันที่ 

๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

รวม   ๖๕๘.๐๔ ๒๒๗.๑๐    

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของทุนที่เรียกชําระแลวเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเวนกรณี INET ที่เป`นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย�ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจําหน�ายและเรียกชําระแลว (๕๐๐.๐๔ ลานบาท)
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ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร�วมทุน 

 
หมายเหตุ : งบการเงินของบริษัทในป, ๒๕๖๑ ยังเป`นฉบับ unaudited ขอมูลขางตนจึงเป`นขอมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของป, ๒๕๖๐  

 (หน�วย: ล�านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร�วมทุน INET TS MICRO LT
ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๒
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล�ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐
สัดส�วนการเรียกชําระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร�วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ�าย - ๑๙.๕๐ - -
จํานวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ชําระค�าหุ�นแล�ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
สัดส�วนการถือหุ�นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐%

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

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

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

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

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

ความสามารถในการทํากําไร INET TS MICRO LT

อัตรากําไรข้ันต�น (Gross Profit Margin) ๒๕.๒๐% ๔๔.๑๓% ๑๒.๒๓% ๔๑.๑๙%
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๓๗.๙๙% ๒๕.๑๑% ๖.๘๐% ๐.๒๗%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย+ (ROA) ๘.๙๓% ๑๘.๙๕% ๙.๙๖% ๐.๓๔%
อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (ROE) ๑๙.๘๐% ๒๑.๙๓% ๑๑.๔๖% ๐.๕๙%
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๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ!มสร2างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

เกษตรกรเป̀นคนกลุ�มใหญ�ของประเทศ (รอยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต�เกษตรกรส�วนใหญ�ยังใชความรู
หรือทักษะจากประสบการณ�ท่ีถ�ายทอดสืบต�อกันมา นําความรูหรือเทคโนโลยีใหม�ไปปรับใชนอย เน่ืองจากมี
ขอจํากัดในการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีท่ีจะนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ จึงทําใหประสิทธิภาพการผลิต
ตํ่า ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ช้ีว�าผลิตภาพภาค
เกษตรไทยลดลงรอยละ ๐.๖ ต�อป, ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉล่ียเพียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ป, ตํ่ากว�าค�าเฉล่ียอาชีพ
อ่ืนถึงหน่ึงเท�าตัว การปฏิรูปภาคเกษตรใหมีความทันสมัย จึงเป̀นแนวทางหลักในการยกระดับรายได และลดความ
เหล่ือมลํ้าทางรายไดของเกษตรกรแนวทางหน่ึง สวทช. จึงจัดต้ัง "สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)" เพ่ือใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (one stop service) ภายใตการ
ทํางานร�วมกับหน�วยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรดวยเทคโนโลยี พัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน และลดความเหล่ือมลํ้า” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู�การใชงานจริงใน
พ้ืนท่ี ผ�านการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชนอย�างท่ัวถึง พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรและชุมชนใหกาวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนเป̀นแหล�งความรูท่ีเขาถึงไดง�ายและตอบโจทย�ความตองการของเกษตรกรและชุมชน 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สท. ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน จํานวน ๑๒๔ ชุมชน ใน ๒๘ 
จังหวัด มีเกษตรกรไดรับถ�ายทอดองค�ความรู/เทคโนโลยี จํานวน ๓,๐๐๗ คน พัฒนาทักษะบุคลากร จํานวน ๗๕๒ 
คน ประกอบดวย เกษตรกรแกนนํา ๙๐ คน เจาหนาท่ีส�งเสริม/เจาหนาท่ีเกษตร ๑๕๓ คน ครู/อาจารย� ๒๗๓ คน 
ผูนําชุมชน ๔๓ คน ผูประกอบการ ๖๑ คน และอ่ืน ๆ ๑๓๒ คน โดยมุ�งเนนในเรื่องการพัฒนาและขยายผลเกษตร
อัจฉริยะ การสรางความสามารถในการเก็บรักษาและใชประโยชน�จากทรัพยากรทองถ่ินอย�างย่ังยืน และการ
ส�งเสริมใหเกิดการจัดต้ังศูนย�เรียนรูทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ 

สท. ไดมีการทดสอบระบบดานเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใชในการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน จํานวน ๖ 
รายการ ไดแก� ระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบเซ็นเซอร�ไรสายสําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมในฟาร�ม
เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ ระบบติดตามและควบคุมการใหนํ้าสําหรับพืชไร�หรือพืชสวนตามความตองการ
ของพืช ระบบควบคุมการใหนํ้าแบบอัตโนมัติ โรงเรือนอัจฉริยะ และโรงเรือนพลาสติกสําหรับการเพาะปลูกและ
การบริหารจัดการแบบครบวงจร ซ่ึงไดถ�ายทอดสู�ชุมชุมแลว จํานวน ๒๒ ชุมชน และเกิดการพัฒนาบุคลากร
ทางดานการเกษตร จํานวน ๑๑๒ คน โดยมีตัวอย�างการพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ อาทิ การถ!ายทอด
เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร�ไร2สายสําหรับการติดตามสภาวะแวดล2อมในฟาร�ม เพ่ือการควบคุมและบริหารจัดการ
ท่ีไร!เพ่ือนคุณ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย� โดยเกษตรกรตองการลดค�าใชจ�ายดานแรงงาน เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ลดความเสียหายจากโรคพืชและแมลง จึงไดถ�ายทอดเทคโนโลยีดังกล�าว เพ่ือช�วยในการวัดอุณหภูมิ วัด
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ความช้ืน และวัดค�าแสง พรอมท้ังมีระบบเก็บขอมูลแสดงผลบนอินเทอร�เน็ต ติดตามการเปล่ียนแปลงสภาวะ
แวดลอมในพ้ืนท่ีแปลงตนเองไดตลอดเวลา และสามารถวางแผนการบริหารจัดการแปลงของตนเองต�อไปใน
อนาคตได 

 

 
 

นอกจากน้ี สท. ยังร�วมกับสถาบันการศึกษา องค�กรปกครองทองถ่ิน และภาคเอกชน นําความรูดาน

วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค�รวม ท้ังดาน

เศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา โดยเริ่มดําเนินงานใน ๕ พื้นท่ี ส�งเสริมให

เกิดการถ�ายทอดองค�ความรูดาน วทน. ตามความเหมาะสมของแต�ละพื้นท่ี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือเพ่ิม

มูลค�าของผลิตภัณฑ� อาทิ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่บ2านโนนสําราญ ตําบลนิคมสร2างตนเอง 

ลําโดมน2อย และบ2านดอนกลาง ตําบลช!องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป̀นความร�วมมือระหว�าง 

สท. เทศบาลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย องค�การบริหารส�วนตําบลช�องเม็ก การไฟฟ"าฝzายผลิตแห�งประเทศไทย 

ศูนย�วิจัยพืชไร�จังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในการแลกเปล่ียนความรูระหว�าง ๒ 

หมู�บาน เรื่องการเล้ียงปลานิลในกระชัง และการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง โดยศูนย�วิจัยพืชไร�ฯ ไดถ�ายทอดความรู

เรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง และการปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังมีการเก็บตัวอย�างเพื่อนํามาวิเคราะห� 

ตรวจสอบ หาแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และจัดทําแผนการลงทุนร�วมกันระหว�างทองถ่ินและ

ภาคเอกชน สําหรับการพัฒนาและยกระดับดวยการใช วทน. ต�อไป  
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๓.๖.๒ การสร2างความสามารถในการเก็บรักษาและใช2ประโยชน�จากทรัพยากรท2องถ่ินอย!างย่ังยืน 

สท. ร�วมกับเครือข�ายสถาบันการศึกษา ส�งเสริมใหชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ�หรือตนพันธุ� และเก็บเป̀น
ฐานขอมูลในชุมชน ปjจจุบันไดถ�ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวคุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ�ขาวไร�
คุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ�ผักระบบอินทรีย� จํานวน ๗ ชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถนําทรัพยากรทองถ่ินมาใช 
ใหเกิดประโยชน� พัฒนาองค�ความรูต�อยอดภูมิปjญญา ไดอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และย่ังยืน รวมท้ังไดส�งเสริม
ใหเกิดการสรางเศรษฐกิจชุมชนและใชประโยชน�จากทรัพยากรทองถ่ินแลว จํานวน ๑๑๗ ชุมชน สรางเกษตรกร
แกนนํา เกษตรกรรุ�นใหม� ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีส�งเสริมการเกษตร ผูประกอบการ ภาคเอกชน จํานวน ๓๗๐ คน 
และบุคลากรในสถาบันการศึกษา จํานวน ๒๗๐ คน โดยมีตัวอย�างการถ�ายทอดเทคโนโลยีในดานการใชประโยชน�
จากทรัพยากรทองถ่ินอย�างย่ังยืน อาทิ สท. และนักวิจัยนาโนเทค ร�วมกันถ�ายทอดเทคโนโลยีการใชคุณสมบัติพิเศษ
จากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผาฝ"ายและผลิตภัณฑ�ผาฝ"าย ในพ้ืนท่ีบานหนองเงือก ตําบลแม�แรง อําเภอปzาซาง 
จังหวัดลําพูน เพื่อช�วยแกปjญหาผาฝ"ายแข็งกระดาง ซึ่งเป̀นการเพ่ิมมูลค�า และสรางรายไดใหกับผลิตภัณฑ�ผาทอ
พ้ืนเมือง โดยมูลค�าของผลิตภัณฑ�เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ และมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ�ผาทอมือท่ีผ�านการเคลือบ
คุณสมบัตินาโนแลวไม�ตํ่ากว�า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต�อป, รวมท้ังมีรายไดจากนักท�องเท่ียวเย่ียมชมศึกษาดูงานการทอผา
พ้ืนเมืองดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม�ตํ่ากว�า ๒๑๖,๐๐๐ บาทต�อป, 

  
 

๓.๖.๓ การส!งเสริมให2เกิดการจัดต้ังศูนย�เรียนรู2ทางการเกษตร 

จัดต้ังศูนย�เรียนรูทางการเกษตร ท้ังระดับส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนชุมชน โดยในระดับส�วนกลาง 
ปjจจุบันอยู�ระหว�างพิจารณาพื้นท่ี ซึ่งมีแผนพัฒนาศูนย�เรียนรูทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร� และพ้ืนท่ี 
EEC ในระดับส�วนภูมิภาคไดพัฒนาศูนย�เรียนรูทางการเกษตรปzาวังจันทร� อําเภอวังจันทร� จังหวัดระยอง ร�วมกับ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงและดําเนินการติดต้ังระบบภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ และในระดับส�วนชุมชนไดเริ่มดําเนินการจัดต้ังศูนย�เรียนรูทางการเกษตรแลว จํานวน ๕ พื้นท่ี อาทิ สวน
ทุเรียนบางแกวไดเปrดเป̀นศูนย�เรียนรูทางการเกษตรส�วนชุมชน โดยมีกลุ�มผูเขาเย่ียมชมไม�ตํ่ากว�า ๒๐๐ คน ท้ังจาก
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ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลลท่ัวไป โดยเกษตรกรสามารถเป̀นวิทยากรและบรรยายถึงเทคโนโลยีในการใช
บริหารจัดการในพ้ืนท่ี รวมถึงขอมูลทางการเกษตรท่ีเก่ียวของ เพ่ือช�วยลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ!มบริหารและส!งเสริมเขตนวัตกรรม 

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

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย 

สวทช. ดําเนินงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยใหบริการพ้ืนท่ีเช�าแก�
เอกชนผูสนใจทําวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดําเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีใหภาคเอกชนเขาใชเป̀น
สํานักงาน หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ เพื่อดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อันจะนําไปสู�สภาพแวดลอมท่ีส�งเสริมใหเกิดการสรางสรรค�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ แก�ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�เชิงพาณิชย�ไดอย�างเป̀นรูปธรรม 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ใหบริการพ้ืนท่ีเช�าเพื่อทําวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จํานวน ๙๒ ราย (ไม�รวมกลุ�มส�งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป̀นรอยละ ๗๕ ของการใช
ประโยชน�พ้ืนท่ีใหเช�าท้ังหมด และบริการพื้นท่ีสํานักงาน หองฝ�กอบรม และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�
ประเทศไทย จํานวน ๕๗ ราย หรือคิดเป̀นรอยละ ๙๖ ของการใชประโยชน�พ้ืนท่ีใหเช�าท้ังหมด โดยมีจํานวนผูเช�า
รวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปท่ี ๘ 

 
รูปท่ี ๘ จํานวนผูเช�ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

สวทช. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ ใหเป̀นผูรับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS ณ วังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง โดยประสานงานกับพันธมิตร
ท้ังในและต�างประเทศ การดําเนินงานเริ่มต้ังแต�การวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi การจัดเตรียมกําลังคนเพ่ือ
ไปปฏิบัติงานท่ี EECi การพัฒนาผังแม�บท ออกแบบ ก�อสรางกลุ�มอาคาร EECi รวมไปถึงการถ�ายทอดเทคโนโลยี
และองค�ความรูดานการเกษตรสู�ชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. 
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา EECi ดังน้ี 

(๑) การออกแบบ และก!อสร2างกลุ!มอาคาร EECi Phase 1A ดําเนินการออกแบบ (Conceptual 
Design) การก�อสรางกลุ�มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A แลวเสร็จ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อเตรียมดําเนินการก�อสรางในพื้นท่ีวังจันทร�วัลเลย� จังหวัดระยอง ซ่ึงเป̀นพื้นท่ีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
โดยไดลงนามสัญญาเช�าพ้ืนท่ีเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ปjจจุบันดําเนินการตามกระบวนการพัสดุสําหรับกลุ�มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A จน
แลวเสร็จ ไดบริษัทผูรับเหมา คือ หางหุนส�วนจํากัดศรีสะเกษทวีผลก�อสราง และบริษัทควบคุมงานก�อสราง คือ 
บริษัทเซาท�อ๊ีสท�เอเซียเทคโนโลย่ี จํากัด โดยไดลงนามในสัญญาจางเหมาก�อสราง และสัญญาจางควบคุมงาน
ก�อสรางเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ คาดว�าจะใชระยะเวลาก�อสราง ๒๔ เดือน ปjจจุบัน
ผูรับเหมาเขาพื้นท่ี ทําการไถหนาดินแปลง E แลว (ความคืบหนาการก�อสรางฯ คิดเป̀นรอยละ ๓) 

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ไดทําพิธีเปrดหนาดิน (Groundbreaking Ceremony) EECi 
โดยไดรับเกียรติจากพลเอกประยุทธ�  จันทร� โอชา นายกรัฐมนตรี  เป̀นประธาน โดยมีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน และ
รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงคมนาคม พรอมดวยผูบริหารระดับสูงจากหน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของ เขาร�วมงาน ณ บริเวณพ้ืนท่ีก�อสรางกลุ�มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก EECi วังจันทร�วัลเลย� 
จังหวัดระยอง 
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(๒) การเตรียมความพร2อมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ป,งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไดกําหนดการเตรียมความพรอมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ใน EECi โดย
มีการพัฒนาตนแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตนําร�องทางดาน Plant Phenomics System เพื่อการหา
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการผลิตพืช ปjจจุบันอยู�ระหว�างกระบวนการพัสดุจัดซ้ือ/จัดจางครุภัณฑ�เพ่ือนํามา
พัฒนาเป̀นตนแบบตามแผนงานท่ีกําหนด และคาดว�าจะพัฒนาตนแบบเสร็จ และพรอมใชงานไดในเดือนกันยายน 
๒๕๖๒ 

 
 

(๓) การเตรียมความพร2อมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ!นยนต� และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
หุ�นยนต� และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ใน EECi โดยดําเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร�มเช่ือมโยงขอมูล
สภาพแวดลอมทางดานการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแม�นยําสูง ดวยนวัตกรรมโรงเรือน เพ่ือเป̀น showcase 
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ปjจจุบันอยู�ระหว�างการพัฒนาโมเดลนําร�องในโครงการการจัด
การเกษตรแปลงใหญ�สําหรับออย โดยใชเทคโนโลยีปjญญาประดิษฐ� คาดว�าจะดําเนินจัดทําโครงการแลวเสร็จและ
พรอมใชงานไดในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

(๔) การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนด
แผนงานถ�ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรูดานการเกษตรสมัยใหม�สู�ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน ๕๐ 
ชุมชน โดยผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ ไดสํารวจและวางแผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีร�วมกับ
หน�วยงานในพื้นท่ีและเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยไดดําเนินการถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราดแลว จํานวน ๑๗ ชุมชน (ระยอง ๒ ชุมชน จันทบุรี ๑๔ ชุมชน ตราด ๑ ชุมชน) โดยมีเทคโนโลยี
ท่ีนําไปถ�ายทอด จํานวน ๔ เทคโนโลยี ไดแก� การใชสารชีวภัณฑ�ควบคุมโคนรากเน�าและโคนเน�าในสวนทุเรียน  
การผลิตพืชผักแบบคุณภาพ ระบบเซ็นเซอร�ไรสายสําหรับการติดตามสภาวะแวดลอมในฟาร�มเพ่ือการควบคุมและ
บริหาร และการใชระบบเซ็นเซอร�บริหารจัดการนํ้าในการปลูกพืช 
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๓.๘ ผลการดําเนินงานกลุ!มพัฒนาและสร2างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ�มพัฒนาและสรางเสริมบุคลากรวิจัย มีเป"าหมายในการพัฒนาและส�งเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 
ดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพนักวิจัย รวมท้ังสรางแรง
บันดาลใจใหเด็กและเยาวชนท่ีสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร� ซึ่งจะนําไปสู�ความตองการท่ีจะเป̀นนักวิทยาศาสตร� 
ในอนาคต โดยอาศัยกลไกการใหทุนการศึกษาแก�นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ท่ีจําเป̀นและมีความตองการในอนาคต นอกจากน้ี ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ�ายทอด 
วทน. ของครู รวมท้ังสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร� อาทิ การจัดค�าย
วิทยาศาสตร� การส�งเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ผ�านกิจกรรมการประกวด และ
การสนับสนุนใหนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษเขาร�วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร�ของ
ต�างประเทศ โดยมีการดําเนินการต�าง ๆ ดังน้ี 

๓.๘.๑ การเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัย ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ ๒๕๖๒ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา 
(ใหม�-ต�อเน่ือง) ใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
ตรี-โท-เอก) จํานวน ๕๒๙ คน (รูปท่ี ๙) ผ�านโครงการต�าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร�
สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสรางปjญญาวิทย�ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีข้ันสูงแห�งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห�งโตเกียว (TAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม และโครงการทักษะวิศวกรรม
อาหาร (FEPs) และยังสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยท้ังในและต!างประเทศ  
ท่ีไม�ใช�พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เขาร�วมงานในหองปฏิบัติการของศูนย�แห�งชาติรวม ๔๑๑ คน เป̀น
นักศึกษาร�วมวิจัย ๕๖ คน นักวิจัยร�วมวิจัย ๕๔ คน และผูช�วยปฏิบัติงานวิจัย ๓๐๑ คน 

 
รูปท่ี ๙ จํานวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม� - ต�อเน่ือง) ผ�านโครงการต�าง ๆ 

JSTP

75

YSTP 

35

TGIST

150
TAIST 

144

STEM

102

FEPs

23
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นอกจากน้ี ไดจัดทําบันทึกความร�วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย ๓ แห�ง ประกอบดวย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูง ในสาขาท่ีตอบสนองความตองการของประเทศท่ีสอดคลองกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป"าหมาย เพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะในการวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ แลกเปล่ียนขอมูลการวิจัย 
รวมท้ังถ�ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีไดพัฒนาข้ึน เพ่ือใหเกิดการนําไปประยุกต�ใชใหเกิดประโยชน�ต�อไป 

 

 
 
๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข2าสู!อาชีพนักวิจัย สรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชน หันมาสนใจ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร� ผ�านกิจกรรมการเรียนรูดาน วทน. และค�ายวิทยาศาสตร� จํานวน ๔๓ ครั้ง มีเด็กและ
เยาวชนเขาร�วม ๓,๑๓๗ คน มีตัวอย�างกิจกรรม เช�น 

(๑) ฝ�กทักษะวิจัย ณ ห2องปฏิบัติการวิจัย สวทช. สายงานพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ดําเนินการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากท่ัวประเทศ มาฝ�กทักษะวิจัย ณ หองปฏิบัติการ
วิจัยของศูนย�แห�งชาติ สวทช. ภาคฤดูรอน ป, ๒๕๖๒ เพ่ือเปrดโอกาสใหเยาวชนไดเห็นบรรยากาศการทํางานวิจัย  
ไดทํางานร�วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝjงความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสราง
ระบบการบ�มเพาะเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีนักเรียน 
เขาร�วมกิจกรรม จํานวน ๘๗ คน ระหว�างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บานวิทยาศาสตร�สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
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(๒) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห!งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๘ (The Eighteenth Thailand 
IT Contest Festival: IT 2019) สวทช. ร�วมกับองค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ (อวพช.) สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยาม 
กัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) และ Intel Foundation จัดมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห�งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๘ ระหว�างวันท่ี ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ไอส�แลนด�ฮอลล� ศูนย�การคา
แฟช่ันไอส�แลนด� กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด “Go together เยาวชนร�วมใจ ขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน” เพ่ือ
สนับสนุนส�งเสริมศักยภาพการเรียนรูของเยาวชนไทยดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีการแข�งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�แห�งประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีเยาวชนส�งโครงการเขาร�วม ๑,๗๖๐ โครงงาน จาก ๒๐๑ โรงเรียนท่ัวประเทศ 

 

 
 

๓.๘.๓ การสร2างความตระหนักด2านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมีบทบาท
สําคัญอย�างย่ิงต�อชีวิตประจําวันอีกท้ังเป̀นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ สวทช. จึงใชกลไกการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือกระตุนใหเยาวชนและประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร� ตลอดจนสามารถนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไปประยุกต�ใชในการประกอบอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต สวทช. ดําเนินกิจกรรมเผยแพร�และประชาสัมพันธ�ผลงานความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนา และ
กิจกรรมการดําเนินงานต�าง ๆ เพ่ือใหสังคมไทยมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
และเสริมสรางพื้นฐานสังคมไทยใหเป̀นสังคมท่ีมุ�งใชภูมิปjญญาและความรูในการแกไขปjญหาและพัฒนาประเทศ 
ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ดําเนินการเผยแพร�และประชาสัมพันธ�ผลงานความสําเร็จของการ
วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการดําเนินงานต�าง ๆ อาทิ 

(๑) งานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช.-วิทย�สัญจร” (ภาคใต2) เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ ณ ศูนย�ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป, อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา ภายใตแนวคิดวิจัย
เขมแข็ง เสริมแกร�งภูมิภาค เพื่อเผยแพร�ผลงานวิจัย สวทช. และเครือข�ายพันธมิตร สู�ทุกภาคส�วน ท้ังการเกษตร 
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การศึกษา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย�อม และเอกชน เพ่ือใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน�ต�อ
ยอดในเชิงพาณิชย�และสาธารณประโยชน� โดยมีส�วนราชการ คณาจารย� นักเรียน นักวิจัย ผูแทนจากสภา
อุตสาหกรรม หอการคา ผูประกอบการ เกษตรกร และประชาชน เขาร�วมกว�า ๕๐๐ คน ภายในงานมีการแสดง
นวัตกรรมและนิทรรศการ แบ�งเป̀น ๓ โซน คือ วิทย�เพื่อธุรกิจ วิทย�เพ่ือชุมชน และวิทย�เพื่อพัฒนาคน อาทิ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสะเต็ม เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล�าว
นับเป̀นการเผยแพร�ผลงานวิจัย สวทช. และเครือข�ายพันธมิตร ใหกับประชาชนนําไปใชประโยชน�ต�อยอดท้ังในเชิง
พาณิชย�และสาธารณประโยชน� หนุนใหเกิดการจางงาน สรางรายไดในพื้นท่ี รวมถึงช�วยพัฒนากําลังคนดานวิทยา
ศาสตร� อันจะเป̀นกําลังสําคัญในการกาวสู�ไทยแลนด� ๔.๐ ในอนาคตต�อไป 

 

  
 

(๒) งานประชุมวิชาการประจําป, สวทช. ประจําป, 2562 (NSTDA Annual Conference 2019: 
NAC2019) สวทช. ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเป̀นประธานเปrดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิด “เศรษฐกิจแห�ง
อนาคตไทย กาวไกลดวยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งจัดข้ึนเป̀นป,ท่ี ๑๕ ระหว�างวันท่ี ๒๕–๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายในงานประกอบดวยการสัมมนาวิชาการ
เป̀นเวทีนําเสนอความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๔๙ หัวขอ การแสดง
นิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตรมากกว�า ๑๐๐ ผลงาน ใน ๖ โซน ไดแก�   
โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และโครงการตามพระราชดําริ โซนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
โซนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โซนงานวิจัยและพัฒนา โซนความร�วมมือภาคเอกชน
และต�างประเทศ และโซนผลิตภัณฑ�จากชุมชนเครือข�าย สวทช. รวมท้ังการเย่ียมชมหองปฏิบัติการวิจัยและ
ทดสอบของ สวทช. และบริษัทผูเช�าใน ๒๔ หองปฏิบัติการ ซึ่งเป̀นกิจกรรมเช่ือมโยงใหนักวิจัยและผูเย่ียมชมได
พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู อันจะนําไปสู�ความร�วมมือในอนาคต 
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นอกจากน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเย่ียมชมโรงงานผลิตพืช (Plant 

Factory) ภายใตโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ� หรือ BIG ROCK ของรัฐบาล ซึ่งโรงงานผลิตพืชเป̀นเทคโนโลยี
การปลูกพืชในระบบปrดหรือก่ึงปrด ท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอมและปjจจัยต�าง ๆ ใหเหมาะสมต�อการ
เจริญเติบโตของพืชไดอย�างสมบูรณ� เช�น ช�วงคล่ืนแสง ความเขมแสง อุณหภูมิ ความช้ืน แร�ธาตุต�าง ๆ รวมถึง
ปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด� โดยใชแสงจากหลอดไฟ LED สีต�าง ๆ อีกท้ังยังมีระบบกรองอากาศทําให
ปราศจากเช้ือโรคและแมลง ไม�ตองใชสารเคมีปราบศัตรูพืช และนักปรับปรุงพันธุ�พืชยังใชองค�ความรูในการคํานวณ
และออกแบบการใหความเขมขนของสารอาหารท่ีเหมาะสมตามช�วงวัยของพืชดวย ส�งผลใหพืชเจริญเติบโตเร็วช�วย
ร�นระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต ปjจจุบันโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) สวทช. สรางเสร็จเรียบรอยแลวเป̀นแห�ง
แรกของประเทศไทยบนพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ในอาคารกลุ�มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย 
ปทุมธานี และไดเริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพร เช�น ใบบัวบก ฟ"าทะลายโจร รวมถึงพืชชนิดอ่ืน ๆ เพื่อนํามาสกัดเป̀น
สารสําคัญมูลค�าสูงและนําไปพัฒนาเป̀นสารออกฤทธ์ิสําคัญในอาหารเสริม เวชสําอางเพ่ือเพิ่มมูลค�าแก�พืชสมุนไพร
ในประเทศ 

  
 
งาน NAC2019 มีผูสนใจเขาร�วมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ท้ังส้ิน ๕,๐๒๐ คน 

มีผูเขาชมนิทรรศการท้ังส้ิน ๔,๐๖๕ คน และมีภาคเอกชนเขาร�วมในกิจกรรมเย่ียมชม ๓๖๗ คน นอกจากน้ี ยังมี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน NAC2019 ใหใชงานไดสะดวกย่ิงข้ึน เพ่ือใหขอมูลภาพรวมการจัดงาน และผลงาน
นิทรรศการภายในบริเวณบูธนิทรรศการต�าง ๆ แก�ผูเขาร�วมงานอย�างครบถวน  
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๔. ผลการดําเนินงานด2านทรัพยากร 

สถานภาพด2านบุคลากร (ข2อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามเป"าหมายตามแผนกลยุทธ� สวทช.  
ฉบับท่ี ๖.๒ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ต�อ กวทช. ไวท่ี ๓,๒๕๐ คน อัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย�างต�อเน่ืองมา
ตลอด นับต้ังแต�เร่ิมดําเนินการ ในป, พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มตนหลักรอยคน เป̀นจํานวนพันกว�าคน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ป, โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต�อความตองการ 
ของประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังส้ิน ๒,๙๕๗ คน ดังรูปท่ี ๑๐ 

 
รูปที่ ๑๐ อัตราบุคลากร สวทช. ตามป,งบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต�าง ๆ แสดงใหเห็นว�า สวทช. ไดเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เพ่ือสรางงานวิจัย พัฒนา และงานทางดานเทคนิคเป̀นสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๒,๐๔๔ คน คิดเป̀นรอยละ ๖๙.๑๒ ต�อบุคลากรท้ังหมด และมีบุคลากรท่ีไม�ใช�สายวิจัยและวิชาการ จํานวน 
๙๑๓ คน คิดเป̀นรอยละ ๓๐.๘๘ ต�อบุคลากรท้ังหมด เทียบเป̀นสัดส�วนสายวิจัยและวิชาการต�อสายท่ีไม�ใช�สายวิจัย
และวิชาการเท�ากับ ๒.๒๔ : ๑ ดังรูปท่ี ๑๑ 

  

๙๘๔

๑,๑๓๖

๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔๘๕
๑,๙๑๙

๒,๒๖๓
๒,๔๓๔

๒,๕๗๓
๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔

๒,๘๗๓

๒,๙๕๗
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รูปท่ี ๑๑ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน�วยงาน และกลุ�มตําแหน�ง 

 

เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว�า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเป̀นรอยละ ๖๖ ของบุคลากรท้ังหมด ดังรูปท่ี ๑๒ 

 
รูปท่ี ๑๒ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๒%

๔๔%

๓๔%

ปริญญาเอก 

ปริญญา

ตรีและตํ�า

ปริญญาโท 

๑,๒๙๔ คน 
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นอกจากน้ี หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจาง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว�า 
สวทช. มีพนักงานจํานวนท้ังส้ิน ๒,๖๕๗ คน คิดเป̀นรอยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจํานวนท้ังส้ิน ๓๐๐ คน  
คิดเป̀นรอยละ ๑๐ ดังรูปท่ี ๑๓ 

 
รูปท่ี ๑๓ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจาง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เท�ากับ ๐.๘๙ ดังรูปท่ี ๑๔ เม่ือเปรียบเทียบกับป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒.๒๒) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว�า turnover rate ของป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงรอยละ ๐.๓๓ (๒.๒๒ – ๑.๘๙) 

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

๑๐%

๙๐%

๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓ ๒,๙๕๗

๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๕๖

๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐

๖.๓๘
๕.๖๕

๕.๕๖

๔.๖๑ ๔.๓๐

๓.๕๕

๑.๘๙

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

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

พนักงานโครงการ 

๓๐๐ คน 

พนักงาน 

๒,๖๕๗ คน 
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ภาคผนวก  
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ก. รายชื่อบทความตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี SCIE จํานวน ๓๓ ฉบับ 

ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑ ACM Transactions on Multimedia 
Computing, Communications, and 
Applications (TOMM) 

Interactive Search or Sequential Browsing? A Detailed Analysis of the Video 
Browser Showdown 2018 

๒.๐๑๙ 

๒ ACS Medicinal Chemistry Letters Hybrid Inhibitors of Malarial Dihydrofolate Reductase with Dual Binding 
Modes That Can Forestall Resistance 

๓.๗๙๔ 

๓ Aquaculture Evidence that the whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei is 
refractory to infection by Penaeus monodon nudivirus (PmNV), also known 
as MBV 

๒.๗๑ 

๔ Aquaculture Natural occurrence of edwardsiellosis caused by Edwardsiella ictaluri in 
farmed hybrid red tilapia (Oreochromis sp.) in Southeast Asia 

๒.๗๑ 

๕ Aquaculture Viral infections in tilapines: More than just tilapia lake virus ๒.๗๑ 

๖ Asian Biomedicine Bioactivity of a sol–gel-derived hydroxyapatite coating on titanium implants 
in vitro and in vivo 

๐.๒๐๙ 

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

๐.๖๙๖ 

๘ BioResources The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of 
cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) bark 

๑.๒๐๒ 

๙ ChemistrySelect Ni-based Catalysts for Hydrogen Production from Ammonia Decomposition: 
Effect of Dopants and Urine Application 

๑.๕๐๕ 

๑๐ Chiang Mai Journal of Science Development of Polymorphic Microsatellites in White Scar Oyster Crassostrea 
belcheri 

๐.๔๐๙ 

๑๑ Chiang Mai Journal of Science Identifying a DELLA Gene as a Height Controlling Gene in Oil Palm ๐.๔๐๙ 

๑๒ Desalination and Water 
Treatment 

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

๑.๓๘๓ 

๑๓ European journal of lipid science 
and technology 

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 

๒.๒ 

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

thermomethanolica 

๑.๗๓๕ 

๑๕ Fish and Shellfish Immunology Effects of Bacillus aryabhattai TBRC8450 on vibriosis resistance and immune 
enhancement in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei 

๓.๑๘๕ 

๑๖ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Effect of xylanase-assisted pretreatment on the properties of cellulose and 
regenerated cellulose films from sugarcane bagasse 

๓.๙๐๙ 

๑๗ International Journal of Infectious 
Diseases (IJID) 

Aedes larvae surveillance system on smartphones and algorithms ๓.๒๐๒ 
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ลําดับ ช่ือวารสาร ช่ือเร่ือง Impact Factor 

๑๘ Journal of Applied Polymer 
Science 

Composites of poly(lactic acid)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) 
blend with wood fiber and wollastonite: Physical properties, morphology, 
and biodegradability 

๑.๙๐๑ 

๑๙ Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

Synthesis and characterization of Ogataea thermomethanolica alcohol 
oxidase immobilized on barium ferrite magnetic microparticles 

๒.๐๑๕ 

๒๐ Journal of Fish Diseases Mortality from scale drop disease in farmed Lates calcarifer in Southeast 
Asia 

๒.๐๐๔ 

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

๑.๒๗๕ 

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

๑.๕๙๗ 

๒๓ Journal of Solid State Chemistry Differences in NH3 gas adsorption behaviors of metal-hexacyanoferrate 

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

๒.๑๗๙ 

๒๔ Journal of Vinyl & Additive 
Techonology 

Poly(lactic acid)/ethylene vinyl acetate copolymer blend composites with 
wood flour and wollastonite: Physical properties, morphology, and 
biodegradability 

๑.๑๓๑ 

๒๕ Materials Letters Effect of Ag Mixing in Thermoelectric Ge2Sb2Te5 Thin Films ๒.๖๘๗ 

๒๖ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

Regulation on Antioxidant Defense System in Rice Seedlings (Oryza sativa L. 
ssp. indica cv. ‘Pathumthani 1’) Under Salt Stress by Paclobutrazol Foliar 
Application 

๐.๖๔๘ 

๒๗ PeerJ Transcriptome analysis of oil palm inflorescences revealed candidate genes 
for an auxin signaling pathway involved in parthenocarpy 

๒.๑๑๘ 

๒๘ Phytochemistry Letters Fomitopsins I and J, 24-methyl-lanostane triterpenoids from fruiting bodies of 
the wood-rot basidiomycete Fomitopsis sp. 

๑.๕๗๕ 

๒๙ Powder Techonology New hydrocyclone design for high starch yield: Effect of cylindrical-conical 
length proportion on the starch, sulfur and protein separation efficiencies 

๓.๒๓ 

๓๐ RSC advances Aza-BODIPY based polymeric nanoparticles for cancer cell imaging ๒.๙๓๖ 

๓๑ Surface and Interface Analysis Effect of thermal treatment on hydrophilicity and corrosion resistance of Ti 
surface 

๑.๒๖๓ 

๓๒ Tetrahedron Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus 
BCC44381 

๒.๓๗ 

๓๓ Tetrahedron Letters Conoideoxime A, antibacterial bis-oxime prenyl-tryptophan dimer from the 
whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664 

๒.๑๒๕ 
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ข. รายชื่อผลงานท่ีย่ืนจดสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๑๓ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

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

เนคเทค 

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

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๓ กลองจุลทรรศน�ดิจิทัล ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๒๕๑ ไทย รัฐศาสตร� อัมฤทธ์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๔ อุปกรณ�สําหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบส�งผ�านสอง
ช�องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๒ ไทย รัฐศาสตร� อัมฤทธ์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๕ อุปกรณ�สําหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบสะทอนสอง
ช�องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๑ ไทย รัฐศาสตร� อัมฤทธ์ิ  
และคณะ 

เนคเทค 

๖ กรรมวิธีการดัดแปรพ้ืนผิวของแข็งที่มีคาร�บอเนตเป`น
องค�ประกอบสําหรับดูดซับซัลเฟต 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๓๙๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และณัฏฐพร พิมพะ 

นาโนเทค 

๗ ชุดสายอากาศกนหอยทรงกรวยซอนทับแบบพกพา
สําหรับรบกวนสัญญาณอากาศยานไรคนขับ 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๕๔๗ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ�  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๘ นิ้วมือหุ�นยนต�อ�อนนิ่มสําหรับหยิบจับ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๒๕๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ เตาปลูกผลึกไฮโดรเทอร�มอล ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๑๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

ศน,ศอ 

๑๐ เคร่ืองคัดกรองอุณหภูมิร�างกาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๐ ไทย อาโมทย� สมบูรณ�แกว 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑ อุปกรณ�สําหรับวิเคราะห�ค�าพ้ืนที่ผิวจําเพาะของวัสดุและ
เซลล�บรรจุตัวอย�างสําหรับใชกับอุปกรณ�ดังกล�าว 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๒๖๓ ไทย อรรณพ คลํ้าช่ืน 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๒ บรรจุภัณฑ� ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๑ ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน� 
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๑๓ เคร่ืองปรับเอนเกาอี้รถเข็น ๑๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๙๐๖ ไทย ประสิทธ์ิ จําปา  
และคณะ 

เนคเทค 
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ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได2รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๓๗ คําขอ 

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ระบบและกรรมวิธีตัดแบ�งประโยคสําหรับ
ภาษาที่มีรอยต�อประโยคไม�ชัดเจน 

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

เนคเทค 

๒ ตัวกําเนิดคล่ืนอัลตราโซนิกรูปร�างสปริงสําหรับ
ดามสลายตอกระจกดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๕ ไทย พิทักษ� เหล�ารัตนกุล เอ็มเทค 

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

เนคเทค 

๔ ชุดวัดอุณหภูมิแบบไรสาย ดวยเนตไพร�เก็บสาย
แบบเป`นร�อง 

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

เนคเทค 

๕ ระบบการเคลือบฟrล�มบางโลหะออกไซด�ผสม
โลหะแบบโค-สปjตเตอร�ที่ติดต้ังอุปกรณ�สําหรับ
กระจายก�าซ 

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

เอ็มเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๖ กรรมวิธีการผลิตแผ�นขัดโลหะผสมที่มี
ความสม่ําเสมอของโครงสรางจุลภาค 

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

๗ ชุดถอดรหัสไวเธอร�บี VITERBI ขนาดเล็ก
สําหรับระบบโทรศัพท�เคล่ือนที่ 

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

เนคเทค 

๘ การพัฒนาลําดับนิวคลีโอไทด�และลําดับกรด 
อะมิโนของยีนเดลตา 6-ดีแสททูเรส (delta 6-
desaturase) ชุดที่ 2 ของเช้ือรามิวคอร� รอคซิไอ 
(Mucor rouxii) สายพันธุ� ATCC 24905 

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

๙ กระบวนการในการทําเม็ดเถาแกลบเพ่ือทําเป`น
เม็ดวัสดุรูพรุน 

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

เอ็มเทค 

๑๐ วิธีการและอุปกรณ�วัดความช้ืนของเมล็ดธัญพืช
ที่ใชวิธีดังกล�าว 

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

เนคเทค 

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

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

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

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

นาโนเทค 

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

เนคเทค 

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

นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๕ วิธีการชักนําการผลิตท�อนพันธ�ขนาดเล็ก ๑๘/๐๑/๒๕๔๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี ไบโอเทค 



๑๐๕ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๑๖ เคร่ืองทําน้ํารอนและผลิตกระแสไฟฟ"าดวยเซลล�
แสงอาทิตย�แบบอะมอร�ฟjสซิลิกอน 

๙/๐๖/๒๕๔๓ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๕ ไทย ชาตรี ต้ังอมตะกุล  
และพอพนธ� สิชฌนุกฤษฏ� 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๑๗ วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนดวยรูปแบบ
ฟrลเตอร�ที่ไม�ต�อเน่ืองทางเวลา 

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๗ ไทย ภาคภูมิ บุญญานันต� 
และสุรพล ตันอร�าม 

เนคเทค 

๑๘ วิธีการบําบัดพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามานที่
เส่ือมประสิทธิภาพจากการเก็บรักษาใหมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงเดิมดวยการใชไอออน
ของก�าซ 

๗/๐๖/๒๕๕๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๕ ไทย พงศ�พันธ� จินดาอุดม  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๙ วิธีการปลูกฟrล�มออกซีไนไตรด�โดยการควบคุม
เวลาก�าซในระบบรีแอคทีฟอาร�เอฟแมกนี-
ตรอนสปjตเตอริง 

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๑๗๒ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร เนคเทค 

๒๐ การพัฒนาและการผลิตชุดการตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี 

๒/๐๗/๒๕๔๔ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๓๐๗ ไทย ธารารัชต� ธารากุล  
และสิริฤกษ� ทรงศิวิไล 

นาโนเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๒๑ อุปกรณ�วัดความหนืดของของเหลวขณะกวน
แบบเรียลไทม� 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๓ ไทย สมพงษ� ศรีมโนเสาวภาคย� 
และไพบูลย� วัฒนพรภัณฑ� 

เอ็มเทค 

๒๒ ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ดหรือวัสดุปลูกจาก
มวลชีวภาพดวยกระบวนการไบโอไฮโดรคอน
เวอร�ชัน 

๒๖/๐๙/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๒ ไทย ขจรศักด์ิ เฟ�¢องนวกิจ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ แป"นคีย�สัมผัสที่อาศัยเทคนิคการก้ันแสงและ
การแบ�งลําแสง 

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๓ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๔ วิธีการตรวจวัดความขนานความต้ังฉากและ
รูปร�างของวัตถุแบบไม�สัมผัสและแบบไม�
ทําลาย 

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๔ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๕ วิธีการและอุปกรณ�สําหรับตรวจจับการปลอม
แปลงบัตรเครดิต 

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๕ ไทย ศรัณย� สัมฤทธ์ิเดชขจร เนคเทค 

๒๖ อุปกรณ�ประกอบการเรียนรูเร่ืองการถ�ายยีนเขา
สู�เซลล�พืชโดยวิธีการยิงอนุภาค 

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๓ ไทย ชาลินี คงสวัสด์ิ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๗ กระบวนการผลิตท�ออะลูมินาเซรามิก ๒๔/๑๑/๒๕๔๙ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๙ ไทย ภาวดี อังค�วัฒนะ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๘ กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนท�โปรตีน PMRAB 
7 ในยีสต�และการนําไปใชในการป"องกันการติด
ไวรัสดวงขาวในกุง 

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๖ ไทย กัลยาณ� แดงต๊ิบ  
และลิล่ี เอื้อวิไลจิตร 

ไบโอเทค 

๒๙ วิธีการสรางภาพเอ็กซ�เรย�ตัดขวางแบบสามมิติ
โดยใชลําแสงแบบกรวย 

๗/๑๑/๒๕๕๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๖ ไทย เสาวภาคย� ธงวิจิตรมณี 
และคณะ 

เนคเทค 
สํานักงาน

กลาง 



๑๐๖ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลขท่ี

ได2รับ 
ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๓๐ วิธีการสรางเลนส�เวาระดับจุลภาคโดยอาศัย
การโก�งตัวของช้ันฟrล�ม 

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๗ ไทย นิธิ อัตถิ 
และคณะ 

เนคเทค 

๓๑ กรรมวิธีการคัดเลือกตัวยับย้ังที่ดีจากกลุ�ม
หองสมุดตัวยับย้ังเชิงรวม โดยใชเอ็นไซม�ได
ไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเช้ือมาลาเรีย 

๑๕/๐๙/๒๕๔๒ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๗ ไทย สุมาลี กําจรวงศ�ไพศาล 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๒ กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอน
น้ํายางธรรมชาติท่ีสามารถช�วยลดปริมาณการ
ใชสารเคมีและปริมาณการใชน้ําในโรงงาน 

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๙ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๓ วิธีการคํานวณปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว�
เพ่ือการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว� ดวยเทคนิค
การประมวลผลภาพ 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๕ ไทย ปวิตา แกวพรหมมาลย�  
และเอกชัย เจนวิถีสุข 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๓๔ ระบบและวิธีการตรวจจับตําแหน�งช�วงเวลาการ
เกิดภาวะหยุดหายใจช่ัวคราวในขณะนอนหลับ
จากสัญญาณคล่ืนไฟฟ"าหัวใจ 

๑/๐๗/๒๕๕๓ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๕ ไทย สุรพล ตันอร�าม  
และคณะ 

เนคเทค 

๓๕ วิธีการวิเคราะห�หาปริมาณเนื้อยางในนํ้ายาง
ธรรมชาติโดยการปj¢นเหว่ียงผ�านหลอด 
แคปrลลาร่ี 

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๘ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๖ โมโนโคลนอล แอนติบอดีต�อ NA,K ATPase 
beta3 ซับยูนิตกดการตอบสนองของทีและ 
บลิีมโฟซัยท� 

๕/๐๘/๒๕๔๕ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๘ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๗ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสไขหวัดนกโดยใช
ลําดับเบสของเช้ือไวรัสไขหวัดนกที่จําเพาะต�อ
สายพันธุ� H5, H7 และ H9 

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๔ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

ง. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในและต!างประเทศ จํานวน ๓๐ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต�อเช้ือวัณโรคในคนดวยแผ�น
แถบโปรตีนจําเพาะร�วมกับวิธีอินไดเร็คอิไลซ�า 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๓๗๔ ไทย สารดี วาฤทธ์ิ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒ ชุดตรวจหากลุ�มเช้ือก�อโรคเป"าหมายแบบหลายเช้ือ
ในคร้ังเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓ ชุดตรวจหาโปรตีนเป"าหมายในเซลล�ดวยเทคนิค 
อิมมูโนโครมาโตกราฟ,และอนุภาคซิลิกานาโน 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๓ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

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

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



๑๐๗ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๕ กระบวนการคัดพันธุ�ออยชีวมวลทนเค็มในระบบ
กระบะทรายภายใตสภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

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

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

ไบโอเทค 

๗ กรรมวิธีกระตุนการงอกและพัฒนาเป`นตนอ�อนของ
เมล็ดพืชโดยใชการใหอากาศร�วมกับการไดรับแสง
ชนิดจําเพาะ 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๗ ไทย กนกวรรณ รมยานนท� 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ ชุดตรวจสําหรับตรวจหาเช้ือไวรัสที่ก�อใหเกิดกลุ�ม
อาการคลายไขหวัดใหญ� 

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๕๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ เอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที่ติดฉลาก
ดวยไบโอตินและถูกตรึงโครงสรางบนบีดส�ดวยการ
จับโปรตีนสเตรปตาวิดิน 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๕ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๐ เอนไซม�ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธี
การเตรียม 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๖ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ�  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ กระบวนการกระตุนการพัฒนารากสะสมอาหารของ
มันสําปะหลังผ�านระบบการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช
แบบใชคาร�บอนไดออกไซด�เป`นแหล�งพลังงานหลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๙๖๐ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุง 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๒ กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับสําหรับการปรับปรุงคุณภาพ
ก�าซธรรมชาติ 

๒๘/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๓๐๔๐ ไทย สมศักด์ิ สุภสิทธ์ิมงคล 
และคณะ 

เอ็มเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๓ เสนใยเมทัลออกไซด�นาโนโฟโตคะตะลิสต�และแผ�น
เมมเบรนซ่ึงขึ้นรูปจากเสนใยดังกล�าวที่ถูกตกแต�งดวย
อนุภาคคอปเปอร�ออกไซด�และกรรมวิธีการเตรียม
เสนใยและแผ�นเมมเบรนดังกล�าว 

๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๒๕๙ ไทย วรล อินทะสันตา 
และนครินทร� ทรัพย�เจริญดี 

นาโนเทค 

๑๔ แผ�นติดกระตุนหัวใจฝ�กหัดจากยางพาราสําหรับ
เคร่ืองฝ�กหัดการฟ��นคืนคล่ืนหัวใจดวยไฟฟ"าชนิด
อัตโนมัติและวิธีการเตรียมแผ�นติดกระตุนหัวใจฝ�กหัด
ดังกล�าว 

๑๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๕๗ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท� 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๕ ชุดตรวจนาโนเซนเซอร�แบบกําหนดทิศทางในการติด
ฉลาก 

๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๑๒๖ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย� 
และณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 

นาโนเทค 

๑๖ เคร่ืองปฏิกรณ�บดดวยลูกบดพรอมอัลตราโซนิคกําลัง
สูง 

๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๐๖ ไทย อนุชา วรรณกอน 
และสมัญญา สงวนพรรค 

เอ็มเทค 

๑๗ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของชุดยีนที่สรางโปรตีน
โครงสรางเพ่ือผลิตอนุภาคไวรัสไขเลือดออกเด็งก่ีชนิด
ที่ติดเช้ือไดหนึ่งรอบในเซลล�ยุง 

๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๖๖ ไทย สุธา เสง่ียมบุตร ไบโอเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๑๘ น้ํายาสําหรับเตรียมชุดตรวจและกรรมวิธีการใชน้ํายา
ดังกล�าว 

๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๑ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร นาโนเทค 

๑๙ ชุดตรวจหายาหรือโมเลกุลเป"าหมายที่มีประจุ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๒ ไทย สุวัสสา บํารุงทรัพย� 
และณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 

นาโนเทค 

๒๐ องค�ประกอบอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัดจาก
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea) และกรรม
วิธีการเตรียมอนุภาคดังกล�าว 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๐ ไทย มัตถกา คงขาว 
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๑ สูตรตํารับเคร่ืองสําอางในรูปโทนเนอร�ท่ีประกอบดวย
สารสกัดสมอไทย 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๑ ไทย วลีวัลย� เอกนัยน�  
และอรทัย ลออุทัย 

นาโนเทค 

๒๒ กรรมวิธีการผลิตกรดแลคติกจากน้ําตาลไซโลสดวย
ตัวเร�งปฏิกิริยาวิวิธพันธ�ออกไซด�ของโลหะทรานซิชัน
บนตัวรองรับอะลูมินา 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๔ ไทย ขจรศักด์ิ เฟ�¢องนวกิจ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ สูตรการเตรียมแผ�นฟrล�มอิเล็กโทรไลต�แบบใส และ
กระบวนการเตรียมแผ�นฟrล�มอิเล็กโทรไลต�แบบใส
ดังกล�าว 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๓ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ  
และนพดล อรุณยะเดช 

นาโนเทค 

๒๔ ชุดไพรเมอร�และกรรมวิธีการตรวจเช้ือวัณโรคก�อโรค
ในคนดวยเทคนิคแลมป¥ร�วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ"า 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๒ ไทย อดิสร เตือนตรานนท�  
และคณะ 

ไบโอเทค 
สํานักงาน

กลาง 

๒๕ อิเล็กโทรไลต�ชนิดบัฟเฟอร�สถานะเจล และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลต�ชนิดบัฟเฟอร�
สถานะเจลดังกล�าว 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๒ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ นาโนเทค 

๒๖ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับตําแหน�งของยีน 
ROS1 ในเซลล�มะเร็ง 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๔๒ ไทย วิชัย พรธนเกษม  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๗ กรรมวิธีการตรวจแหล�งที่มาของขาวดวยวิธีลิควิดโคร
มาโตกราฟ,ชนิดออบิแทรป 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๙๗ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๘ ผลิตภัณฑ�ครีมท่ีมีส�วนประกอบของสารสกัดจากตน
บัวบก 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๑ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๙ ชุดตรวจหาเช้ือก�อโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีดวย
เทคนิคลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร�มอลแอมพลิฟrเคชัน 

๑๖/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๘๒ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
และจันทนา คําภีระ 

ไบโอเทค 

๓๐ กระบวนการสกัดอินูลินจากแก�นตะวัน ๒๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๐๖ ไทย ศศิธร พงษ�สําราญกุล สํานักงาน
กลาง 
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได2รับคู!มือในและต!างประเทศ จํานวน ๔๘ คําขอ 

ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการเตรียมถ�านกัมมันต�ที่มีไนโตรเจน
เป`นองค�ประกอบ 

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

นาโนเทค 

๒ แผ�นกรองโปรตีนแบบนอนวูฟเวนเคลือบ
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต� 

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

เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสท่ีถูก
ดัดแปลงโครงสรางดวยอะมิโนแอลคิลอิมิดา
โซลสําหรับการดูดซับและจําแนกประเภทของ
โลหะหนัก 

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

นาโนเทค 

๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย� 

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

นาโนเทค 
เนคเทค 

๕ กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนท่ีตองการโดยตรง
จากหองสมุดแบคและฟอสมิดที่ถูกเก็บรักษาไว
ในสต�อกกลีเซอรอลแช�แข็งดวยวิธีพีซีอาร� 

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

ไบโอเทค 

๖ ไพรเมอร�ต�อไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ� 
และการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ�
พรอมกันคร้ังเดียว 

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

ไบโอเทค 

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

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

ไบโอเทค 

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

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

นาโนเทค 

๙ อนุภาคพอลิเมอร�เรืองแสงย�านไกลอินฟราเรด 
และกระบวนการเตรียมอนุภาคเรืองแสง
ดังกล�าว 

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

นาโนเทค 

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

เนคเทค 

๑๑ ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติร�วมกับเสน
ใยผสมสังเคราะห�โดยการทอหรือถัก 

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

นาโนเทค 

๑๒ ผาผืนที่ขึ้นรูปจากเสนใยธรรมชาติร�วมกับเสน
ใยผสมสังเคราะห�โดยการทอ 

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

นาโนเทค 

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

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

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

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

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

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

๑๖ กรรมวิธีการยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ในกระบวนการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช ดวยการใช 
โพวิโดน-ไอโอดีนร�วมกับคล่ืนความถี่อุลตราโซนิก 

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

ไบโอเทค 

๑๗ แผ�นเสนใยไม�ถักทอสําหรับการใชงานเป`นวัสดุ
ปลูก และกรรมวิธีการเตรียมแผ�นเสนใยไม�ถัก
ทอดังกล�าว 

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

เอ็มเทค 

๑๘ สูตรตํารับเภสัชภัณฑ�สําหรับผลิตภัณฑ�ใช
ภายนอกร�างกาย 

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

นาโนเทค 

๑๙ ชุดตรวจหาอินเตอร�เฟอรอนแกมมาในชาง 
และกรรมวิธีการตรวจหาอินเตอร�เฟอรอน
แกมมาดวยชุดตรวจดังกล�าว 

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

ไบโอเทค 

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

เนคเทค 

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

เนคเทค 

๒๒ ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ�ของผู
ขับขี่ยานพาหนะ 

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

เนคเทค 

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

นาโนเทค 

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

เนคเทค 

๒๕ กระบวนการผลิตผาไม�ทอชนิดสปjนบอนด� ที่มี
สมบัติเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช 

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

เอ็มเทค 

๒๖ สารองค�ประกอบสําหรับตรวจวัดก�าซเอทิลีน ๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๓/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๕๐ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ นาโนเทค 

๒๗ องค�ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมที่กักเก็บ
สารสกัดทับทิม และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล�าว 

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

นาโนเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๒๘ ระบบเลือกเซลล�สําหรับการแฮนโอเวอร�
ระหว�างเฟมโตเซลล�ในเครือข�ายส่ือสารไรสาย 

๑๖/๑๒/๒๕๕๙ ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๘๔๔ ไทย จุฑาเพชร เวชรังษี  
และคณะ 

เนคเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๒๙ องค�ประกอบของสารเซริซินที่คอนจูเกตกับ 
ไบโอตินและกรรมวิธีการเตรียมองค�ประกอบ
ดังกล�าว 

๙/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๘ ไทย ธงชัย กูบโคกกรวด  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๐ แผ�นแปะสเปรย�สารผสมสูตรตํารับที�่มีสารสกัด
จากธรรมชาติสําหรับใชลดฝ"ากระจุดด�างดํา 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๗ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

นาโนเทค 

๓๑ เสนใยผสมสังเคราะห�แบบแยกส�วน (Segment 
pie) จากพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ 
กระบวนการเสนใยดังกล�าวผลิต 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๙๖ ไทย วรล อินทะสันตา นาโนเทค 

๓๒ เรือดูดเลนและซอนตักขยะผิวน้ํา ๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๔/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๘๖ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๓ เคร่ืองควบคุมการจ�ายปุ�ยอัตโนมัติที่แปรผัน
ตามพืชและสภาพธาตุอาหารในดิน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๘๔๐ ไทย ศิวรักษ� ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

เนคเทค 

๓๔ ชุดไพรเมอร�และโพรบเพ่ือใชกับดีเอ็นเอชิพที่
สามารถจําแนกชนิดเช้ือกลุ�มก�อวัณโรค และจําแนก
สายพันธุ�ของเช้ือก�อวัณโรคในระดับโมเลกุล 

๑๓/๐๖/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๖ ไทย เทอดศักด์ิ พราหมณะนันทน� ไบโอเทค 

๓๕ ไพร�เมอร�ที่มีความจําเพาะเจาะจงต�อเช้ือ 
Listeria monocytogenes และดีเอนเอ
ตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาเรียวไทม�พีซีอาร�
โดยสมบูรณ� 

๕/๐๙/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๕ ไทย เพลินพิศ ลักษณะนิล 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๖ ระบบระบุคุณสมบัติสัญญาณไฟฟ"าจากขอบ
เหตุการณ� 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๔ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย  
และสุภรณ� เหมือนหนู 

เนคเทค 

๓๗ ระบบควบคุมการใหน้ําอัตโนมัติสําหรับ 
มันสําปะหลัง 

๒๑/๐๔/๒๕๖๐ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๓ ไทย ประโยชน� คําสวัสด์ิ  
และคณะ 

สํานักงาน
กลาง 

๓๘ ระบบติดตามข�าวแบบทันต�อเหตุการณ�ดวย
การขยายขอบเขตความสัมพันธ�ของชุดคํา
สําคัญ และการสืบคนแบบจํากัดขอบเขต 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๒ ไทย ชัชวาล สังคีตตระการ 
และคณะ 

เนคเทค 

๓๙ องค�ประกอบของวัสดุจีโอพอลิเมอร�คอมโพสิต
สําหรับป"องกันแบคทีเรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๓ ไทย ปjตมาภรณ� ธิมากุล 
และพิมพ�พรรณ  
เห็นประเสริฐแท 

เอ็มเทค 

๔๐ ขอเข�าเทียมแบบส่ีจุดหมุน ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๗ ไทย จักรพงศ� พิพิธภักดี  
และวันทนีย� พันธชาติ 

เนคเทค 

๔๑ สูตรอาหารเจลสําหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๔ ไทย ศิริกาญจน� วิเศษสุวรรณภูมิ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๒ กรรมวิธีการผลิตเอทานอลจากชีวมวลดวย
กระบวนการย�อยเป`นน้ําตาลพรอมหมักในขั้นตอน
เดียวโดยใชการใชซํ้าของเอนไซม�และยีสต� 

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๒ ไทย พรกมล อุ�นเรือน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๓ ตูกําเนิดแสงยูวี ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๐ ไทย ชูชาติ วารินทร�  
และคณะ 

นาโนเทค 
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ลําดับ ช่ืออนุสิทธิบัตร วันย่ืนคําขอ วันท่ีได2รับ 
หมายเลข
ท่ีได2รับ 

ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๔๔ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุทดแทนกระดูกที่ตัด
ตกแต�งได จากคอมพอสิทระหว�างคอลลาเจน
และไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต 

๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๑ ไทย นฤภร มนต�มธุรพจน� 
และอัจฉราพร ศรีอ�อน 

เอ็มเทค 

๔๕ อนุภาคนาโนซิลเวอร�คอมโพสิตในรูปแบบ
อนุภาคขนาดเล็กและกรรมวิธีการเตรียมคอม
โพสิตดังกล�าว 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๖ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๖ ชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags พลาสมิด
ลูกผสมและเช้ือราเสนใยดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีชุดของยีนสําหรับทําลายยีน Ags ดังกล�าว 
รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเช้ือราเสนใยดัดแปลง
พันธุกรรม 

๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๕ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๗ ไพรเมอร�ท่ีมีความจําเพาะต�อเช้ือแบคทีเรียแล็ก 
โทบาซิลลัส จอห�นโซนอิและกระบวนการตรวจ
จําแนกเช้ือแบคทีเรียดังกล�าว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๔ ไทย โศภชา อารยเมธากร 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๘ ไพรเมอร�ที่มีความจําเพาะต�อเช้ือแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส และกระบวนการ
ตรวจจําแนกเช้ือแบคทีเรียดังกล�าว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๑ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๓ ไทย โศภชา อารยเมธากร 
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

ฉ. รายชื่อผลงานท่ียื่นจดความลับทางการค2าในและต!างประเทศ จํานวน ๑๔ คําขอ 

ลําดับ ช่ือความลับทางการค2าท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ กรรมวิธีการผลิตสารต้ังตนสําหรับทําวัสดุทดแทน
กระดูก 

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

เอ็มเทค 

๒ ส�วนผสมสําหรับทําวัสดุทดแทนกระดูกและ
กระบวนการทําส�วนผสมดังกล�าว 

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

เอ็มเทค 

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

เอ็มเทค 

๔ กรรมวิธีการปรับสภาพตนอ�อนปาล�มน้ํามันจาก
การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตใน
สภาพโรงเรือน 

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00143 ไทย ย่ีโถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

๕ การใช Tryptophan ในการชักนําใหเกิดราก
สมบูรณ�ในตนอ�อนที่พัฒนาจากระบบ somatic 
embryogenesis  

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00144 ไทย ย่ีโถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

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

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

ไบโอเทค 
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ลําดับ ช่ือความลับทางการค2าท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๗ ใบกวนแนวนอนอเนกประสงค� สําหรับประยุกต�ใช
ในอุตสาหกรรม 

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

ไบโอเทค 

๘ ถังหมักแนวนอนแบบมีใบกวน สําหรับใชใน
กระบวนการหมักจุลินทรีย�แบบแข็ง 

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

ไบโอเทค 

๙ สูตรส�วนผสมของโปรตีนไข�ขาวเสริมฤทธ์ิยับย้ัง
แบคทีเรีย (T2) สําหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงกุง 

๒๙/๑๒/๒๕๖๑ TS61BT00145 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๐ พันธุ�พริกขี้หนูผลใหญ�สายพันธุ�แทกลุ�ม CMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00151 ไทย บุบผา ใจเที่ยง สํานักงาน
กลาง 

๑๑ พันธุ�พริกขี้หนูผลใหญ�สายพันธุ�แทกลุ�ม GMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00152 ไทย บุบผา ใจเที่ยง สํานักงาน
กลาง 

๑๒ พันธุ�พริกขี้หนูผลใหญ�สายพันธุ�แทกลุ�ม C line ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00155 ไทย บุบผา ใจเที่ยง สํานักงาน
กลาง 

๑๓ อุปกรณ�บดมะพราวอบกรอบ ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00159 ไทย รุ�งโรจน� เมาลานนท�  
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๔ ระบบลดความช้ืนในกระบวนการบดแบบเยือกแข็ง ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00160 ไทย รุ�งโรจน� เมาลานนท�  
และคณะ 

นาโนเทค 

 

ช. รายชื่อผลงานท่ีย่ืนจดคุ2มครองพันธุ�พืช จํานวน ๒๑ คําขอ 

ลําดับ ช่ือพันธุ�พืชท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ ถั่วเขียว KUML1 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ ไทย นพพล เล็กสวัสด์ิ  
และคณะ 

สํานักงานกลาง 

๒ ถั่วเขียว KUML2 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๒/๒๕๖๑ ไทย พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน�  
และประกิจ สมท�า 

สํานักงานกลาง 

๓ ถั่วเขียว KUML3 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๓/๒๕๖๑ ไทย พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน�  
และประกิจ สมท�า 

สํานักงานกลาง 

๔ ถั่วเขียว KUML4 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๔/๒๕๖๑ ไทย พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน�  
และประกิจ สมท�า 

สํานักงานกลาง 

๕ ถั่วเขียว KUML5 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๕/๒๕๖๑ ไทย พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน�  
และประกิจ สมท�า 

สํานักงานกลาง 

๖ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 1 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๖/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 

๗ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 2 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๗/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 

๘ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 3 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๘/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 

๙ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 4 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๙/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 

๑๐ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 5 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๐/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 



๑๑๔ | ส ว ท ช .  

ลําดับ ช่ือพันธุ�พืชท่ีย่ืนจด วันย่ืนคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ช่ือผู2ประดิษฐ� ศูนย� 

๑๑ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 6 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๑/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ� ขนบดี สํานักงานกลาง 

๑๒ ฟjกทอง พันธุ�ทองลานนา 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 ไมดอกสกุลขม้ิน สวีท ดรีม (Sweet Dream) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๔/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ สํานักงานกลาง 

๒๑ ไมดอกสกุลขม้ิน สวีท แฟลร� (Sweet Flare) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๕/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ สํานักงานกลาง 

 

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได2รับ จํานวน ๓๑ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ2าของผลงาน หน!วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๓ รางวัล 

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

- ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 

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

- สาทินี ซ่ือตรง ไบโอเทค 

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

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

วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม ไบโอเทค 

๔ รางวัลชนะเลิศ (best pitch award) การแข�งขัน business 
pitching จากการเขาร�วมโครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ระหว�างวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ชุดตรวจดีเอ็นเอเพ่ือการทดสอบ
เอกลักษณ�และความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุ�
พืชผัก 

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ2าของผลงาน หน!วยงาน 

๕ ไดรับทุนฝ�กอบรมภายใตโครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ประจําป, ๒๕๖๒ จาก Newton Fund 
และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
ระหว�างวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร 

PlantBead Kit รัฐพล เฉลิมโรจน� ไบโอเทค 

๖ รางวัล Best Presentation ภายใต Session ดาน Data 
Encryption and Information Security จากงานประชุม
วิชาการ IEEE International Conference on Computer 
and Communication Systems ระหว�างวันที่ ๒๓-๒๕ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ Nanyang Technological 
University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร� 

Security Implementation for 
Authentication in IoT Environments 

ชาลี วรกุลพิพัฒน� 
เอกฉันท� รัตนเลิศนุสรณ� 
พิทักษ� แท�นแกว 

เนคเทค 

๗ รางวัล Global IP Award 2019 จากงาน LES Thailand 
Annual Conference 2019 เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

ผูเช่ียวชาญสาขาทรัพย�สินทางปjญญา อรกนก พรรณรักษา สํานักงาน
กลาง 

๘ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ�ดีเด�นประจําป, 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 เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน 
มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 

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

ธีรพงศ� ยะทา นาโนเทค 

ระดับชาติ ๒๓ รางวัล 

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

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

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

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

ระบบเซนเซอร�อัจฉริยะสําหรับสนับสนุน
การดูแลผูสูงอายุและผูปzวย 

สุรภา เทียมจรัส เนคเทค 

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

เอนอีซ เอนไซม�อัจฉริยะเพ่ือกระบวนการ
ผลิตส่ิงทอที่เป`นมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ ไบโอเทค 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ช่ือผลงาน นักวิจัยเจ2าของผลงาน หน!วยงาน 

๑๒ PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการ
ส�งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ในงาน PTT 
SPRIRIT-D Day 2018 เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ ณ 
อาคารสํานักงานใหญ� บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

PTT Microbial Displaying Enzyme on 
Cell Surface Technology Platform 

ธิดารัตน� นิ่มเช้ือ  
สุริษา สุวรรณรังษี  
พิษณุ ปr¢นมณี  
อภิสัณต� เพียรลุผล 

ไบโอเทค 

๑๓ นักโลหวิทยาดีเด�นรุ�นเยาว� ประเภทอุตสาหกรรม ประจําป, 
๒๕๖๐ จากการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห�งประเทศ
ไทย คร้ังที่ ๑๑ (TMETC11) ภายใตหัวขอ "Metallurgy for 
Thailand 4.0” ระหว�างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร�ท จังหวัดชลบุรี 

ชุดทดสอบการกัดกร�อนแบบเร�งสําหรับ
หลากหลายสภาวะการใชงาน 

ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน เอ็มเทค 

๑๔ รางวัล The Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ
ทางโลหวิทยาแห�งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๑ (TMETC11) 
ภายใตหัวขอ "Metallurgy for Thailand 4.0” ระหว�างวันที่ 
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ 
พัทยา บีช รีสอร�ท จังหวัดชลบุรี 

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

อัศสฎาวุฒิ ปาทาคํา 
มนภาส มรกฎจินดา 
นาตยา ต�อแสงธรรม 
เรืองเดช ธงศรี 
เพ็ญนภา ผิวอวน 
วราพร วงค�คําผุย 
เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน� 

เอ็มเทค 

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

- ทิพย�จักร ณ ลําปาง เอ็มเทค 

๑๖ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนัก
ประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพบช้ินส�วนสารพันธุกรรมไวรัสไอเอช
เอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุงกุลาดําซ่ึง
นําไปสู�การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุงไอเอช
เอชท่ีมีความถูกตองและรวดเร็ว 

วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม 
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
ณรงค� อรัญรุตม� 
สโรชา จิตรากร 

ไบโอเทค 

๑๗ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดีมาก สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จาก
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหม�เพ่ือการจับ
ตัวน้ํายางแบบประหยัดน้ําและลดน้ําเสีย
ในกระบวนการผลิตยางแผ�น (รมควัน) 

ภูริพงษ� วรรณวิไล 
ธงศํกด์ิ แกวประกอบ 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท� 

เอ็มเทค 

๑๘ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดี สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวัน
นักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองช�วยฟjงควบคุมดวยสัญญาณสมอง พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 
อนุกูล นอยไม 
ธราพงษ� สูญราช 
สังวรณ� สีสุทัศน� 
กริช จ่ันอาจ 

เนคเทค 

๑๙ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดี สาขาวิทยาศาสตร�เคมีและเภสัช ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน

เซ็นเซอร�กระดาษอัจริยะสําหรับตรวจวินิจ
ฉันดีเอ็นเอของโรคติดต�อ 

อดิศร เตือนตรานนท� สํานักงาน
กลาง 
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วันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

๒๐ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� ประจําป, 
๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�าง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

แพลตฟอร�มส่ือสารเพ่ือเช่ือมต�อทุกสรรพ
ส่ิง (NETPIE) 

พนิตา พงษ�ไพบูลย� 
ชาวีร� อิสริยภัทร� 
เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล  
อนันท� ปjญญา 
ชัยวิทย� แสนทวีสุข  
สิรวิชญ� มูลรินต�ะ 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน� 
กุลชาติ มีทรัพย�หลาก 
อรรถกร ศิริสุวรรณ 
วัลภา สูญราช 
สาธิต มุกดา 
วิชชุดา เอกพันธ� 

เนคเทค 

๒๑ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดี สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน
วันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เซลล�ยีสต�ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สําหรับ
การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล 

วีรวัฒน� รังกุพันธุ� 
กนกกาญจน� คชรินทร� 
สุทิพา ธนพงศ�พิพัฒน� 
วิภารัตน� ศิริพงษ� 

ไบโอเทค 

๒๒ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดคน ระดับ
ดี สาขาเกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงาน
วันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาชุดตรวจเคร่ืองหมายโมเลกุลสนิ
ปเพ่ือการตรวจเอกลักษณ�และความ 
บริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุ�พืช 

วิรัลดา ภูตะคาม 
สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง 
ชุติมา สนธิรอต 
ดวงใจ แสงสระคู 
นุกูล จอมชัย 
วาสิฏฐี คงคาชนะ 

ไบโอเทค 

๒๓ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร�และอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป, ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

โครงเล้ียงเซลล�กระจกตาที่เหนียวและ
แข็งแรงทําจากคอมโพสิตไฮโดรเจล
เสริมแรงเสนใยสําหรับการผ�าตัดเปล่ียน
กระจกตา 

ขาว ตนสมบูรณ� ไบโอเทค 

๒๔ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร�และอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป, ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาโลหะออกไซต�ที่มีโครงสรางนา
โนเพ่ือใชเป`นโฟโตอิเล็กโทรดและตัวเร�ง
ปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาการแยกน้ําดวย
แสงอาทิตย� 

ปองกานต� จักรธรานนท� นาโนเทค 

๒๕ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ� ระดับดี สาขา
เศรษฐศาสตร� ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ� 

ปjจจัยที่มีผลต�อการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ 
Remanufacturing: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมไทย 

จิรพรรณ เชาวนพงษ� เนคเทค 
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ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ 
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

๒๖ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เกษตรศาสตร�และชีววิทยา ประจําป, ๒๕๖๒ จากงานวันนัก
ประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

น้ํายางพาราเกรดพิเศษสําหรับผสมกับ
แอสฟjลต�ซีเมนต�เพ่ือทําถนน 

สุริยกมล มณฑา 
ปrยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
ภิพัฒชา รักดี  
อรุณ คงแกว  
นันทินา มูลประสิทธ์ิ  
ฉวีวรรณ คงแกว 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท� 

เอ็มเทค 

๒๗ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� ประจําป, ๒๕๖๒ จาก
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

ทันระบาด: ชุดซอฟต�แวรสนับสนุนการเฝ"า
ระวังและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

นัยนา สหเวชภัณฑ�  
วิศิษฐ� วงศ�วิไล 
วัชรากร หนูทอง 
สุริยะ อุรุเอกโอฬาร  
นิธิภัทร ว�องวิชัย  
อสมาภรณ� ฉัตรัตติกรณ�  
ลดาวัลย� กล่ินกุสุม  
คํารณ อรุณเร่ือ  
จักรพงค� พลหาญ  
พรทิวา โชคสูงเนิน  
พิรุณ พานิชผล  
มโนชญ� รัตนเนนย�  
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  
ดารินทร� อารีย�โชคชัย 
พงศกร สดากร 

เนคเทค 

๒๘ รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� ประจําป, ๒๕๖๒ จาก
งานวันนักประดิษฐ� ประจําป, ๒๕๖๒ ระหว�างวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

แพลตฟอร�มพัฒนาระบบส่ือสารผ�านแสงท่ี
มองเห็นแบบโอเพ�นซอร�สสาธิตผ�านระบบ
พิพิธภัณฑ�อัจริยะ 

คทา จารุวงศ� เนคเทค 

๒๙ รางวัลวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิ
โทเรเพ่ือการส�งเสริมวิทยาศาสตร�ประเทศไทย เม่ือวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอง Grand Hall โรงแรม ดิ แอทธินี โฮ
เทล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

ผูบุกเบิกงานวิจัยจุลภาคดานไมโครและนา
โนเซนเซอร� 

อดิสร เตือนตรานนท� สํานักงาน
กลาง 

๓๐ รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจําป, ๒๕๖๒ ประเภท
งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร�การแพทย� จากการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�การแพทย� คร้ังที่ ๒๗ ภายใต
หัวขอ “Healthy Living with Medical Sciences: 
Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� กระทรวง
สาธารณสุข ร�วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 

อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ�งเป"าเพ่ือการ
วินิจฉัยพรอมรักษาโรคมะเร็งต�อม
น้ําเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาท
ส�วนกลาง 

ณัฏฐิกา แสงกฤช นาโนเทค 
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ระหว�างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค 
ฟอร่ัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๓๑ รางวัลชมเชยองค�กรโปร�งใส คร้ังที่ ๘ (NACC Integrity 
Awards) จากสํานักงานคณะกรรมการป"องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ จังหวัดนนทบุรี 

องค�กรโปร�งใส - สวทช. 
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(ราย) 

ไตรมาสท่ี ๑ 

เชิงพาณิชย� 

๑ จมูกอิเล็กทรอนิกส� ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทซีพีแรม จํากัด ๑ 

๒ สูตรและกระบวนการเคลือบส่ิงทอ ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร�) 

๑ 

๓ อุปกรณ�ระบุตําแหน�งดวยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร�ทีเค ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

บริษัทแนคคร�า ไมโครเทค จํากัด ๑ 

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

๑ 

๕ นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร�งใสที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิไล�ยุง ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด ๑ 

๖ อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห�ออกฤทธ์ิไล�ยุง ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด * - 

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

ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด * - 

๘ เม็ดพลาสติกเขมขนผลงานวิจัยฟrล�มพลาสติกบรรจุภัณฑ�
ดัดแปลงที่สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลสดและผลงานวิจัยองค�ประกอบฟrล�ม 
พอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป"องกันการเกิดฝ"าและไม�มีปjญหา 
เร่ืองการเปล่ียนสีของฟrล�มระหว�างการเก็บ (EMA-1+) 

ทีเอ็มซี 
เอ็มเทค 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด�ไวด�ล จํากัด ๑ 

๙ วัสดุชีวภาพ (Aspergillus aculeatus BCC 199) ทีเอ็มซี 
ไบโอเทค 

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน)  

๑ 

๑๐ เคร่ืองตรวจวัดและเฝ"าระวังส่ิงแวดลอมขนาดเล็ก ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

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

- 
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๑๑ องค�ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตร 
เภสัชภัณฑ�ใชภายนอกร�างกาย 

ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จํากัด * - 

๑๒ เตียงนอนแบบมีกลไกช�วยผูสูงอายุในการลุกน่ังและ 
ลุกขึ้นย่ืน (Joey-Active Bed) 

ทีเอ็มซี 
เอ็มเทค 

บริษัทเอสบี ดีไซนด�สแควร� จํากัด ๑ 

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

ทีเอ็มซี 
เนคเทค 

สํานักงานกลาง 

บริษัทเอเมทเวิร�คส� จํากัด ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน� 

๑๔ ระบบติดตามเฝ"าระวังอุณหภูมิ เนคเทค สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห�งชาติที่ 
๙ จังหวัดพิษณุโลก 

๑ 

๑๕ เว็บเซอร�วิสสําหรับคนหาผูเช่ียวชาญและเช่ือมต�อฐานขอมูล
ผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมอาหาร 

เนคเทค สมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย ๑ 

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

เนคเทค สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 

๑๗ เคร่ืองมือสํารวจการบริโภคอาหารออนไลน� และระบบ
สารสนเทศ 

เนคเทค สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�าง
ประเทศ 

๑ 

๑๘ แม�ฮ�องสอนไอทีวัลเล�ย� ระยะที่ ๓ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เนคเทค 
สํานักงานกลาง 

มหาวิทยาลัยแม�โจ ๑ 

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

เนคเทค การไฟฟ"าส�วนภูมิภาค ๑ 

๒๐ ระบบบริการความรูตามความตองการเฉพาะบุคคล  
จากองค�ความรูเร่ืองขาวเวอร�ชัน ๓ 

เนคเทค สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

เชิงพาณิชย� 

๒๑ สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
อบเชยเป`นส�วนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจากการพลูเป`นส�วนประกอบ
หลัก (บริษัทที่ ๑) 

ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จํากัด ๑ 

๒๒ สูตรสมุนไพรควบคุมและกําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
อบเชยเป`นส�วนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและ
กําจัดไรฝุzนที่มีน้ํามันหอมระเหยจากการพลูเป`นส�วนประกอบ
หลัก (บริษัทที่ ๒) 

ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

บริษัทคนดี กรุ�ป จํากัด ๑ 

๒๓ เคร่ืองด่ืมเสริมแคลเซียมสําหรับป"องกันการสูญเสียมวล
แคลเซียมจากกระดูกในผูหญิงระยะใหนมบุตร 

ทีเอ็มซี 
สํานักงานกลาง 

บริษัทไบโอฟาร�ม เคมิคัลส� จํากัด ๑ 

๒๔ ผงมันเทศสีม�วงและผงสังขยามันเทศมีม�วง ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที.จํากัด ๑ 
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๒๕ โปรแกรมระบบรูจําเสียงพูดภาษาไทย (พาที) ทีเอ็มซี 
เนคเทค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

๑ 

๒๖ องค�ประกอบของนาโนอิมัลชันกักเก็บสารสังเคราะห�ที่ออก
ฤทธ์ิไล�ยุ�ง 

ทีเอ็มซี 
นาโนเทค 

บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด�) จํากัด ๑ 

๒๗ เช้ือรา Metarhizium anisopliae สายพันธุ� BCC 4849 ทีเอ็มซี 
ไบโอเทค 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด ๑ 

๒๘ เช้ือรา Beauveria bassiana สายพันธุ� BCC 2660 ทีเอ็มซี 
ไบโอเทค 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จํากัด * - 

๒๙ เฟrร�มแวร�ส่ังการเซ็นเซอร�วัดฝุzนและค�าสถาพแวดลอมพรอม
การเช่ือมต�ออินเทอร�เน็ตของสรรพส่ิงในการทําซํ้า 

ทีเอ็มซี 
เนคเทค 

บริษัทไอดีไดรฟ¥ จํากัด ๑ 

๓๐ Phytase ทีเอ็มซี 
ไบโอเทค 

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน� 

๓๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง สํานักงานกลาง เกษตรกร ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแก�น 

๑ 

เกษตรกร ตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ตําบลปางมะค�า อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ตําบลวังไผ� อําเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๑ 

๓๒ เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาสรางรายได สํานักงานกลาง เกษตรกร บานผาคับ ตําบลบ�อเกลือใต 
อําเภอบ�อเกลือ จังหวัดน�าน 

๑ 

๓๓ e-Museum และ Museum Pool ส�งเสริมการท�องเท่ียว
พ้ืนที่เมืองรอง 

เนคเทค 
สํานักงานกลาง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง บานศาลาชัย ตําบลศาลา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง บานศาลาชัย ตําบล
ศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

๑ 

๓๔ การประยุกต�ใชเคร่ืองอัดกอนฟางอัดเศษซากขาวโพดเล้ียง
สัตว� 

สํานักงานกลาง วิสาหกิจชุมชน แม�นาจร ตําบลแม�นาจร 
อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน แม�หลุ ตําบลกองแขก อําเภอ
แม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน ปzาแดด ตําบลท�าผา อําเภอ
แม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 
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๓๕ การป"องกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สํานักงานกลาง เกษตรกรผูปลูกกาแฟ บานแม�เหาะ ตําบลแม�
สะเรียง อําเภอแม�สะเรียง จังหวัด
แม�ฮ�องสอน 

๑ 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ชุมชนกลางเวียง 
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

๑ 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ บานพะนอคี ตําบล
หวยโปzง อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน จังหวัด
แม�ฮ�องสอน 

๑ 

๓๖ การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือ
การเล้ียงโคเนื้อ 

สํานักงานกลาง เกษตรกรผูเล้ียงโค สันติสุข ตําบลผ�านศึก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค ผ�านศึกเขต ๒ ตําบลผ�าน
ศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค ประสานมิตร ตําบลผ�าน
ศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค คลองบัว ตําบลผ�านศึก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค เขาวัง ตําบลผ�านศึก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

เกษตรกรผูเล้ียงโค พัฒนานิคมพัฒนา ตําบล
ผ�านศึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑ 

๓๗ เทคนิคการเล้ียงหนอนแม�โจแหล�งโปรตีนใหม�สําหรับเล้ียง
สัตว� 

สํานักงานกลาง เกษตรกร ปzาแงะ ตําบลดอนแกว อําเภอแม�
ริม จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

เกษตรกร ทุ�งโปzง ตําบลแม�แรม อําเภอแม�ริม 
จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

เกษตรกร แม�ก�อน ตําบลทุ�งขาวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

เกษตรกร ทุ�งขาวพวง ตําบลทุ�งขาวพวง 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

เกษตรกร ฝายกวาง ตําบลฝายกวาง อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑ 

๓๘ การสรางสรรค�และเพ่ิมมูลค�าส่ิงทอดวยนาโนเทคโนโลยี สํานักงานกลาง ผูประกอบการส่ิงทอ บ�อสราง ตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

๓๙ การเพ่ิมคุณภาพส่ิงทอพ้ืนเมืองดวยนาโนเทคโนโลยี สํานักงานกลาง กลุ�มทอผา บานหนองเงือก ตําบลแม�แรง 
อําเภอปzาซาง จังหวัดลําพูน 

๑ 

๔๐ โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผูมารับบริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานกลาง บริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
จํากัด 

๑ 
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ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย� ช่ือหน!วยงานท่ีนําผลงานไปใช2ประโยชน� 
จํานวนหน!วยงาน 

(ราย) 

๔๑ การสรางแนวกันไฟใหกลายเป`นปุ�ย (ดอยตุงโมเดล) โดยการ
ใชเช้ือจุลินทรีย�ย�อยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุ�ม 
Trichoderma sp. ร�วมกับ Bacillus sp.) 

สํานักงานกลาง ศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจป"องกันและแกไข
ปjญหาไฟปzาและหมอกควัน จังหวัดลําปาง 

๑ 

๔๒ การผลิตปุ�ยจากวัสดุปลูกเหลือใช และเศษผักโดยใช
เช้ือจุลินทรีย�ที่ย�อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการ
ต�อตานเช้ือสาเหตุโรคพืช และการใชประโยชน�เพ่ือลดการเกิด
โรคสําหรับการผลิตไหลสตรอว�เบอร�รี 

สํานักงานกลาง เกษตรกรผูปลูกสตรอว�เบอร�รี ทรายมูล 
ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม� 

๑ 

เกษตรกรผูปลูกสตรอว�เบอร�รี แม�ยางหา 
ตําบลบ�อแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม� 

๑ 

รับจ2างวิจัยจบ 

๔๓ การศึกษาและออกแบบการทดสอบชุดอุปกรณ�เช่ือมและ
วิเคราะห�รอยเช่ือมแบบเทอร�มิต 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๔ การพัฒนา food structuring agent เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ� 
low-fat pork frankfurter 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๕ การประเมินความแข็งแรงของระบบท�อท่ีไดรับภาระความ
เคนเนื่องจากอุณหภูมิ 

เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

๔๖ การปรับปรุงแบบของถังบรรจุสารไครโอเจน เอ็มเทค สงวนนาม ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๕๙ 

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

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

หน!วยนับ เปjาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๒ 

แผนงานพ้ืนฐานด2านการสร2างความสามารถในการแข!งขันของประเทศ    

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

แผนงานยุทธศาสตร�พัฒนาศักยภาพด2านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม    

ผลผลิต : ส�งเสริมการถ�ายทอดเทคโนโลยี    
๑. จํานวนผลงานวิจัยที่ถ�ายทอดสู�เชิงพาณิชย� ผลงาน ๓๕ ๒๐ 
๒. เกษตรกรตนแบบที่มีการใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ชุมชน ๖๐ ๑๐ 

ผลผลิต : ส�งเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
๑. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการส�งเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ราย ๒,๕๐๐ ๑,๒๔๒ 

ผลผลิต : โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. จํานวนการใหบริการวิเคราะห� ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอมูลทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รายการ ๓๐๕,๐๐๐ ๘๕,๕๑๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย    

๑. ผูประกอบการดานอาหารที่มีความสามารถในการสรางรายไดสูง ราย ๑๐ - 

๒. การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือกระบวนการที่เป`นนวัตกรรม 
        หรือมีการรับถ�ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ ๒๐ - 

๓. การใหบริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก�ภาคอุตสาหกรรม รายการ ๑๒๐ ๙๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร    

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)    
๑. ขอมูลนําไปใชประกอบการปรับเปล่ียนพ้ืนที่การผลิตไม�เหมาะสมตามแผนการบูรณาการ 

        ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
ระบบ ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู2ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย!อมสู!สากล    

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

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)    

๑. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ราย ๑,๒๐๐ ๖๔๕ 

โครงการสรางผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม� (Startup Voucher)    

๑. ธุรกิจที่เขาสู�กระบวนการเร�งการเจริญเติบโต กิจการ ๖๔ - 

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

โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย�บ�มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม�    

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

หน!วยนับ เปjาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๒ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย    

๑. ผลิตภัณฑ�ใหม�ที่มีความพรอมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ� ๒๕ ๒๗ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต� เป`นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ 
        หรือต�อยอดไปสู�การใชประโยชน� 

เร่ือง ๖ ๑ 

โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ    

๑. ศูนย�ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พรอมเปrดทดลองระบบและใหบริการบางส�วน กิจกรรม ๑๐ - 

๒. ศูนย�วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร�การคํานวณมีพ้ืนที่พรอมสําหรับการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร�สมรรถนะสูง แห�ง ๑ - 

๓. ศูนย�วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร�-กายภาพท่ีมีหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา 
        รับคําปรึกษาดานระบบไซเบอร�กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร�เน็ตของสรรพส่ิง (IoT) 

หน�วยงาน ๑๐ - 

โครงการวิจัยมุ�งเป"าตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต� เป`นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหน�วยงานภาครัฐ 
        หรือต�อยอดไปสู�การใชประโยชน� 

เร่ือง ๘ ๒ 

๒. บุคลากรไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยีดานการออกแบบและวางแผนระบบโครงสราง คน ๘๐ - 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ    

๑. บทความตีพิมพ�ในวารสารนานาชาติ ฉบับ ๑๘๒ ๕ 

๒. ทรัพย�สินทางปjญญาที่ย่ืนจด คําขอ ๗๔ ๔ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย�การสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชน� เร่ือง ๖๐ ๓ 

โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี    

๑. พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย คน ๑๕๐ - 

โครงการขับเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย    
๑. จํานวนผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมท่ีไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ผลงาน ๘๔ ๔๓ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค    

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก    

๑. นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A รอยละ ๑๕ ๓ 

๒. ความกาวหนาการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี ดานคุณภาพและ 
         มาตรฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการดาน BIOPOLIS 

รอยละ ๓๐ ๕ 

๓. จํานวนผลงานนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ�นยนต� และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ที่ถูกนํา
ร�อง 
         ใชประโยชน�ในพ้ืนที่ EEC 

รายการ ๑ - 

๔. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๔๐ ๑๗ 

โครงการส�งเสริมเกษตรกรใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร�มอย�างเป`นระบบ    

๑. จํานวนชุมชนที่ไดรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๒๐ ๙ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุ�งกุลารองไหสู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย�    
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

หน!วยนับ เปjาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๒ 
๒. จํานวนเกษตรกรไดรับองค�ความรูและนําไปใชประโยชน� ครอบครัว ๒,๐๐๐ ๕๘๕ 

๒. กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เปjาหมายการให2บริการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี/ 

ตัวช้ีวัด 
หน!วยนับ เปjาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 

พัฒนากําลังคน และสร2างความตระหนักด2าน วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ    

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

สร2างความเข2มแข็งให2กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการ 
ด2าน วทน. 

   

๑. มูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน� ลานบาท ๒๕,๐๐๐ ๓,๔๒๕.๘๐ 

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

๔.๔ ๐.๕๑ 

๓. มูลค�าการลงทุนดานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ลานบาท ๑๔,๐๐๐ ๕๔๐.๓๗ 
๔. จํานวนบทความท่ีตีพิมพ�และเผยแพร�ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ๕๘๐ ๓๖ 
๕. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลค�าเชิงพาณิชย�ใหกับภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

รอยละ ๒๕ ๔.๒๓ 

๖. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปย่ืนขอจดทรัพย�สินทางปjญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ี 
     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
     จัดส�งขอมูลใหสํานักงบประมาณแลว 

ผลงาน ๓๕๔ ๑๐๒ 

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

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

ลานบาท ๑,๔๐๐ ๖๗๐.๒๖ 

สร2างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชน�ในเขตนวัตกรรม ราย ๘๕ ๘๘ 

๒. มูลค�าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชน�ในเขตนวัตกรรม ลานบาท ๒๔๐ - 

๓. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๒๐ - 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล2อม    

๑. การนําผลงานวิจัยและองค�ความรูไปประยุกต�ใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ 
    ภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๒๗๐ ๔๖ 

๒. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ และผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศมีจํานวน 
    เพ่ิมขึ้น ๑ เท�าตัว 

ผลงาน ๑ - 

๓. จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ วทน. เขาไปช�วยพัฒนา ชุมชน ๑๐๐ ๓๖ 

๔. จํานวนผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ� ราย ๑,๒๐๐ ๖๔๕ 
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๓. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน)  

ตัวช้ีวัด หน!วยนับ เปjาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ด2านท่ี ๑ การเงิน    

๑. รายไดจากความสามารถ ลานบาท ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๙๙.๐๒ 
๒ รายไดจากความสามารถต�อค�าใชจ�ายดําเนินงาน* เท�า ๐.๔๒ ๐.๔๔ 

ด2านท่ี ๒ การสนองประโยชน�ต!อผู2มีส!วนได2ส!วนเสีย    

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

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

๓. มูลค�าผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน�** เท�า ๔.๖๐ ๑.๘๑ 

ด2านท่ี ๓ การปฏิบัติการ    

๑. จํานวนผลงานวิจัยและองค�ความรูท่ีนําไปประยุกต�ใช รายการ ๒๖๖ ๔๖ 

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

๒๔ ๖.๐๘ 

๓. จํานวน SMEs ที่ไดรับการถ�ายทอด วทน. ราย ๙๐๐ ๖๐๓ 

๔. จํานวนความร�วมมือและการไดรับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค โครงการ ๑๕ ๑ 

ด2านท่ี ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน    

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

ด2านท่ี ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู2บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ2าง    

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

ด2านท่ี ๖ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวช้ีวัดร!วม)    

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

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

หมายเหตุ: * ค�าใชจ�ายดําเนินงานไม�นับรวมค�าเส่ือมราคา 
** ค�าใชจ�ายรวมเฉล่ียของ สวทช. ในป,บัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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ฎ. ผลการดําเนินงานตามการปฏิบัติงานด2านการบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด2านการเงิน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานดานการเงิน ผ�านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหนาท่ี (๑) ใหความเห็นชอบในระบบบัญชีของ
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ�การแสวงหารายได เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน�อย�างอ่ืนใหแก�
กองทุน (๓) กําหนดหลักเกณฑ�และกํากับดูแลการจัดหาประโยชน�จากเงินกองทุน (๔) กําหนดแนวทาง และให
ความเห็นชอบระเบียบหรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกล่ันกรองเรื่อง
ต�าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต�งต้ัง
คณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล�าวมีกําหนดจัดประชุม
เป̀นประจําทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี  
(๑) เห็นชอบหลักการการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป̀นธุรกิจสตาร�ทอัพ (NSTDA Startup) โดยวิธีปฏิบัติให
เป̀นไปตามท่ี สวทช. กําหนด และเห็นชอบกรณีการลงทุนของ สวทช. ในการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป̀นธุรกิจ
สตาร�ทอัพ (NSTDA Startup) ในกรอบวงเงินไม�เกิน ๕ ลานบาทต�อโครงการ รวมไม�เกิน ๕๐ ลานบาทต�อป, โดยให
อยู�ในอํานาจพิจารณาอนุมัติของผูอํานวยการ สวทช. พรอมใหขอเสนอแนะก�อนนําเสนอ กวทช. (๒) รับทราบผลการ
ดําเนินการจัดจางควบคุมงานก�อสรางกลุ�มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตําบลปzายุบใน อําเภอวัง
จันทร� จังหวัดระยอง ในวงเงิน ๕๕.๐๕ ลานบาท และ (๓) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) พรอมขอเสนอแนะก�อนนําเสนอ กวทช. 
 

๒. ด2านการบริหารความเส่ียง 

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

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียงต้ังแต�การระบุความเส่ียง (Risk identification) 
วิเคราะห�ความเส่ียง (Risk analysis) ประเมินความเส่ียง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการ 



๑๒๙ | ส ว ท ช .  

ความเส่ียงระดับองค�กร ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังน้ี คณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียง สวทช. ซ่ึงมีผูอํานวยการ สวทช. เป̀นประธาน ไดกําหนดรายการความเส่ียง โดยการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวของ ประกอบดวย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค�กร (ERM) ป,งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ� สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (๓) รายงานผลการดําเนินงาน
ของ สวทช. ป,งบประมาณ ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี ยังดําเนินการสัมภาษณ�
ผูบริหารเก่ียวกับผลการดําเนินงานปjจจัยภายในภายนอกท่ีอาจจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของ สวทช. 

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

ความเส่ียงด2านกลยุทธ� (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบตํ่ากว�าเป"าหมายท่ีกําหนด 
(๒) RES-4 การเช่ือมโยงกับพันธมิตรเป"าหมาย ไม�สัมฤทธ์ิผลตามพันธกิจของ สวทช. 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ไม�สัมฤทธ์ิผลตามเป"าหมายท่ีกําหนด 
(๔) RES-6 องค�กรปรับตัวไม�ทันต�อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ� 
(๕) RES-7 การเตรียมกําลังคนเพ่ือขับเคล่ือน Thailand 4.0 ไม�เป̀นไปตามเป"าหมายท่ีกําหนด 
ความเส่ียงด2านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 ไม�สามารถสรางใหมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดวยกลไก/เครื่องมือดานการเงิน (Tech Financing) 
ความเส่ียงทางด2านการเงิน (Financial Risk) 
(๗) REF-1 รายรับไม�เพียงพอต�อการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ความเส่ียงทางด2านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-1 เสียช่ือเสียงจากการบริหารกิจการหรือจากส่ือมวลชน 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง สวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมไดพิจารณาผลดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๒ ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง ระดับ ERM ของรายการความ
เส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ และระดับสูง (สีสม) ๔ รายการ ซ่ึงจากผลการดําเนินงานดังกล�าว พบว�า 
รายการความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ มี ๓ รายการ ท่ีมีคะแนนลดลง ประกอบดวย RES-5, RES-6 
และ REF-1 ส�วนอีก ๑ รายการ คือ REO-6 คะแนนเปล่ียนแปลงจาก ๖๔ คะแนนเป̀น ๕๖ เน่ืองจากมีการทบทวน
ปรับตัวช้ีวัดความเส่ียง (key risk indicator) ตามขอเสนอแนะของ กวทช. ส�วนรายการความเส่ียงระดับสูง (สีสม) 
๔ รายการ มี ๒ รายการท่ีมีคะแนนลดลง ไดแก� REC-1 และ RES-4 และมี ๒ รายการ ท่ียังคงมีคะแนนเท�าเดิม 
ไดแก� RES-1 และ RES-7 
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รูปที่ ๑๕ แผนภูมิแสดงความเส่ียง (Risk Profile) ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓. ด2านการควบคุมภายใน 

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

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี  
(๑) รับทราบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม Balanced Scorecard (BSC) รายงานงบการเงิน สวทช. และรายงานขอ
รองเรียน สวทช. (๒) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย สถานะการดําเนินการแกไขและป"องกัน (CAR 
PAR) ในระบบบริหารคุณภาพ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมเห็นชอบการปrด CAR ของศูนย�นวัตกรรมการพิมพ�
อิเล็กทรอนิกส�และอิเล็กทรอนิกส�อินทรีย� และ สวทช. ภาคเหนือ จํานวน ๘ รายการ (๓) รับทราบรายงานการ
ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) พรอมเห็นชอบใหใชนโยบายคุณภาพ สวทช. ประกาศ ณ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ต�อเน่ืองในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบการปrด CAR/PAR เฉพาะในระบบ 
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ISO 9001 ของศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห�งชาติ จํานวน ๖ รายการ (๔) รับทราบรายงานงานวิจัยท่ีทดสอบและแสดง
ในอุทยานวิทยาศาตร�ประเทศไทย (๕) รับทราบความกาวหนาการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๒ 
(NAC2019) (๖) รับทราบแนวทางการดําเนินงานตัวช้ีวัด F8: การเสริมสรางความรูความเขาใจดานการป"องกันและ
ต�อตานการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรอมเห็นชอบใหกําหนดเป"าหมายของตัวช้ีวัด F8 
โดยใหบุคลากร สวทช. ผ�านการอบรมการป"องกันและต�อตานการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ผ�านระบบ e-learning 
ครบรอยละ ๑๐๐ ภายในป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๗) รับทราบการประเมินของกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

๔. ด2านการตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (กวทช.) มอบหมายใหกํากับดูแลตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับ กวทช. ว�าดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามท่ีกําหนด
ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีภารกิจหลัก ไดแก� เสริมสรางและกํากับใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ส�งเสริมและกํากับดูแล ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
สารสนเทศ ระบบการประเมินตนเองดานการควบคุม สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบบริหารความเส่ียง และ
ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นว�า สวทช. สามารถดําเนินภารกิจไดตามวัตถุประสงค�
และบรรลุเป"าหมายท่ีกําหนดไว 

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดประชุมร�วมกับฝzายบริหาร  
๑ ครั้ง เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ โดยมีผูบริหารระดับสูงเขาร�วมประชุมในระเบียบวาระท่ีเก่ียวของ  
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาเห็นชอบและรับทราบ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานดาน
การตรวจสอบภายใน ดังน้ี (๑) เห็นชอบรายงานการสอบทานงบการเงิน สวทช. ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารสัญญาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยใหฝzายบริหารจัดใหมี
หน�วยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารสัญญาท้ังดานรับและดานจ�าย เพ่ือดูแลติดตามใหคู�สัญญาท้ัง ๒ ฝzาย ปฏิบัติงานให
เป̀นไปตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีกําหนดไว เพ่ือประโยชน�สูงสุดและป"องกัน/ลดความเส่ียง การไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ต�าง ๆ ท่ีกําหนด โดยหน�วยงานท่ีทําหนาท่ีดังกล�าวขางตนน้ัน ตองไม�มีส�วนไดเสียในกิจกรรมภายใตสัญญาน้ัน ๆ 
(๒) เห็นชอบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ สวทช. ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๓) รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป"าหมายการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด BSC ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕. ด2านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

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

ไตรมาสท่ี ๒ ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจนับ และคนหาครุภัณฑ� ภายในอาคาร สวทช. เฟส ๑ ใหความเห็นชอบการกําหนด KPI และ SLA ดาน ICT  
ป, ๒๕๖๒ พรอมท้ังใหความเห็นชอบต�อรูปแบบและแนวทางการพัฒนา NSTDA Intranet การทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลส�วนบุคคลในการใหบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (PII) ของ สวทช. 
ประจําป, ๒๕๖๒ และการปรับปรุงนโยบายและระบบการเปล่ียนรหัสผ�านใหสอดคลองกับมาตรฐาน NIST SP800-
63B Digital Identity Guidelines (Authentication and Life Cycle Management) รวมท้ังรับทราบรายงาน
ผลการซอมแผนบริหารจัดการความต�อเน่ืองทางธุรกิจไอซีที (IT BCP) ประจําป, ๒๕๖๑ ร�วมกับผูใหบริการ 
รับทราบรายงานผลสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สวทช. ประจําป, ๒๕๖๑ รับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานดาน ICT ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๒ และรายงานผลการทดสอบความตระหนักของผูใชงาน 
(Awareness Test) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต�อ 
ท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาตามลําดับเป̀นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑ�การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตัวช้ีวัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป, ระบุใหรายงานผลดําเนินการ 
ปjญหา/แนวทางแกไข ใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการดานทรัพยากรบุคคล หรือ
ผูบริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ดวยเหตุน้ี สวทช. จึงปรับเปล่ียนกระบวนการ
รายงานผลดังกล�าว โดยเสนอรายงานฯ ต�อท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ ท่ีมีผูอํานวยการ สวทช. เป̀นประธาน
ท่ีประชุมเป̀นรายไตรมาส และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสท่ี ๒ (กลางป,) และ
ไตรมาสท่ี ๔ (ปลายป,) เพื่อใหเกิดความคล�องตัวในการดําเนินการ 

ท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงาน ดานการบริหารงานบุคคล ทําหนาท่ีกํากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให
ความเห็นชอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช. ท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ 
กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป̀นประจํา
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ทุก ๓ เดือน ในไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ ไดรายงานผลการการดําเนินงานฯ ผ�านการเวียนเอกสารทางอีเมล เมื่อวันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลดําเนินงานภาพรวมคิดเป̀นรอยละ ๔๘ ของแผน ซ่ึงท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงานฯ 
รับทราบผลการดําเนินงานดังกล�าว และใหขอเสนอแนะว�า สวทช. ควรหาแนวทางใหนักวิจัยสามารถจัดเวลาเขา
ร�วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามแผนงาน HRI2 – การส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหพรอมสําหรับการทํางาน
เชิงรุกร�วมกับทุกภาคส�วนท้ังในและต�างประเทศ และสรางแนวคิดแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Mindset) กับนักวิจัยรุ�นใหม�เพ่ิมมากข้ึน โดยมีแผนนํารายงานผลดังกล�าวเสนอต�อคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ส!วนท่ี ๒ รายงานทางการเงิน ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   หน�วย : ลานบาท 

  มีนาคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 
สินทรัพย�    

สินทรัพย�หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  ๑,๔๒๓.๙๖ ๑,๘๕๓.๓๒ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๒,๙๙๔.๔๗ ๒,๙๙๔.๔๗ 
   ลูกหนี้การคา  ๗๖.๐๗ ๗๐.๑๕ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ�นดินคางรับ  ๐.๐๑ ๐.๐๑ 
   เงินทดลองจ�าย  ๒๒.๘๒ ๒๐.๕๔ 
   สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  ๑๖๔.๒๑ ๑๖๓.๕๐ 

   รวมสินทรัพย�หมุนเวียน  ๔,๖๘๑.๕๕ ๕,๑๐๒.๐๐ 

    
สินทรัพย�ไม!หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๓๓๖.๐๒ ๓๔๙.๖๒ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความตองการของบริษัท  ๒๗๘.๖๙ ๒๘๕.๕๓ 
   เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน  ๔.๔๑ ๕.๓๕ 
   อสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๘๕๒.๔๓ ๑,๘๖๕.๙๘ 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� (สุทธิ)  ๓,๔๖๒.๙๙ ๓,๔๘๒.๙๙ 
   สินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเงิน (สุทธิ)  ๙๐.๓๙ ๘๗.๘๑ 
   สินทรัพย�ไม�มีตัวตน (สุทธิ)  ๑๑๙.๗๐ ๑๑๖.๒๖ 
   สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอ่ืน  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 

   รวมสินทรัพย�ไม!หมุนเวียน  ๖,๑๔๕.๓๕ ๖,๑๙๔.๒๖ 

รวมสินทรัพย�  ๑๐,๘๒๖.๙๐ ๑๑,๒๙๖.๒๖ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   หน�วย : ลานบาท 
  มีนาคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 

หน้ีสินและกองทุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เจาหนี้การคา  ๑๗๔.๙๗ ๑๕๑.๘๕ 
   เงินอุดหนุนกันไวเบิก  ๐.๐๑ ๐.๐๑ 
   ค�าใชจ�ายคางจ�าย  ๖๘.๐๕ ๖๖.๒๐ 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ๑,๐๒๔.๑๗ ๑,๐๑๖.๓๔ 

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  ๑,๒๖๗.๒๑ ๑,๒๓๔.๔๐ 

    
หน้ีสินไม!หมุนเวียน    
   ผลประโยชน�พนักงาน  ๗๕๓.๐๖ ๗๕๓.๐๓ 
   หน้ีสินตามสัญญาเช�าการเงิน  ๙๐.๓๙ ๘๗.๘๑ 
   หน้ีสินไม�หมุนเวียนอ่ืน  ๗๓.๖๓ ๗๑.๔๗ 
   รวมหน้ีสินไม!หมุนเวียน  ๙๑๗.๐๘ ๙๑๒.๓๒ 

รวมหน้ีสิน  ๒,๑๘๔.๒๙ ๒,๑๔๖.๗๒ 

    
ส!วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
   รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายสะสมตนงวด  ๖,๘๙๖.๘๒ ๖,๘๙๖.๘๒ 
   บวก รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายในงวดนี้  ๗๖๐.๕๔ ๑,๒๕๓.๘๖ 
   รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายสะสมปลายงวด  ๗,๖๕๗.๓๖ ๘,๑๕๐.๖๙ 
   บวก กําไร/ขาดทุน ท่ียังไม�เกิดข้ึนในหลักทรัพย�เผ่ือขาย  ๑๐๕.๔๐ ๑๑๙.๐๐ 

รวมส!วนของกองทุน  ๘,๖๔๒.๖๑ ๙,๑๔๙.๕๔ 

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  ๑๐,๘๒๖.๙๐ ๑๑,๒๙๖.๒๖ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ 
งบรายได2ค!าใช2จ!าย 

สําหรับงวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   หน�วย : ลานบาท 
  มีนาคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 
รายได2    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๒,๖๔๒.๓๘ ๒,๖๒๔.๐๒ 
   เงินอุดหนุนอ่ืน  ๗๗๘.๓๗ ๗๔๖.๗๑ 
   รายไดค�าบริการและขายสินคา  ๓๒๐.๖๔ ๒๕๐.๒๔ 
   รายไดอ่ืน ๆ  (๒๒.๒๙) ๘.๑๔ 

   รวมรายได2  ๓,๗๑๙.๑๑ ๓,๖๒๙.๑๐ 

    
ค!าใช2จ!าย    
   ค�าใชจ�ายดานบุคลากร  ๑,๑๓๘.๖๘ ๙๔๘.๓๒ 
   ค�าใชจ�ายดําเนินงาน  ๑,๓๖๕.๐๙ ๑,๐๕๑.๓๓ 
   ค�าเส่ือมราคา  ๔๕๔.๘๐ ๓๗๕.๕๙ 

   รวมค!าใช2จ!าย  ๒,๙๕๘.๕๗ ๒,๓๗๕.๒๔ 

รายได2สูง(ตํ่า)กว!าค!าใช2จ!าย  ๗๖๐.๕๔ ๑,๒๕๓.๘๖ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๑๕  
https://www.nstda.or.th 
E-mail: info@nstda.or.th 


