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บทสรุปผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงผลงานวิจัยและ
พัฒนาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างและ
สะสมองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒๐,๘๑๕ ล้านบาท 
หรือเท่ากับ ๓.๐๙ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร้อยละ ๗๔.๐๗ ของแผน (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
ร้อยละ ๑๗.๘๔ (๔) ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๙๒ จากปีที่ผ่านมา 
(๕) มีการปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่ ร้อยละ ๔๙.๒๕ ของแผน (๖) มีความสามารถของ
องค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่  ร้อยละ ๖๙.๕๐  
ของแผน โดยผลการด าเนินงานภาพรวมคิดเป็น ๗๒.๓๗ คะแนน 

 กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบ่งการด าเนินงานออกเป็น (๑) การพัฒนา 
ขีดความสามารถด้าน วทน. ของ ๕ หน่วยวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญของ สวทช. (Research Pillars) 
และ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ Research 
Sub Pillars และ ๒๘ Research Groups จากการด าเนินงาน สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่มี SCIE ๑๑๑ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๔๔ ค าขอ ผลักดันให้เกิดการลงทุน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ  ๒,๔๓๓ ล้านบาท (๒) การ
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) โดย สวทช.  
ได้จัดตั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) 
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (ThaiSC) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) และ
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน (TIIS) ตัวอย่างการให้บริการ ได้แก่  

NOC ให้บริการทางเทคนิคด้าน Genotyping/Sequencing อาทิ พัฒนาวิธีการแสดงออกของยีนด้วยวิธี 
RNA sequence เพื่อใช้ศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของปะการังและอ้อย ส่วน CPS  
ให้ค าปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ/IoT กับ ๗ หน่วยงานเอกชน และให้บริการ Cloud Platform 
NETPIE ส าหรับผู้ใช้งาน IoT จ านวน ๒๗,๐๔๖ ราย เป็นต้น (๓) การพัฒนาการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ๓๒,๓๒๐ รายการ และ 
มีการทดสอบใหม่ที่เปิดให้บริการ ได้แก่ การทดสอบชิ้นส่วนเครื่องบินตามมาตรฐาน RTCA-DO160  
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MIL-STD704 และ MIL-STD461 เพื่อใช้ส าหรับอากาศยานภายในประเทศ การทดสอบก๊อกน้ าส าหรับ
เครื่องสุขภัณฑ์ และฝักบัวอาบน้ า (เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม) และการวิเคราะห์การเสื่อมสภาพทางความร้อน
และความบริสุทธิ์ ด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA) ในระดับสากล 

 กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) สวทช. 
สนับสนุนและบริหารงานวิจัยที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  ใน ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (๑๐ TDGs) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน 
ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/
บริษัทข้ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ มีการด าเนินการร่วมกันแล้ว จ านวน ๒ หน่วยงาน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านพลังาน สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. กับ 
MIGHT และ SIRIM ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
ได้จัดท าแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย อาทิ แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัยและหน่วยงาน 
รับค าปรึกษา และพัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย รวมทั้งพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ 

 กลุ่มสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน 
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคการผลิตและบริการ ๙๘ รายการ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๑๔๗ หน่วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว 
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๓ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการรับรอง ๓๑๖ โครงการ มูลค่า ๑,๔๔๒.๐๖ ล้านบาท 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs จ านวน ๑,๒๗๒ ราย 
และการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ๔,๘๕๑ คน 
นอกจากนี้ สวทช ยังมีการพัฒนากลไกใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ อาทิ 
การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. การพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม การพัฒนากลไก 
Thailand Technology Rating System (TTRS) เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ การพัฒนา
บุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. พัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ๙๙ ชุมชน ด้วยอุปกรณ์
ด้าน Smart Farm ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค์รวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกลไก
ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๔๖ แห่ง คัดเลือกพื้นที่
น าร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๗ พื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตร จ านวน ๒๘ แห่ง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ๒๘๑ ชุมชน ใน ๔๑ จังหวัด มีเกษตรกร
ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี จ านวน ๗,๓๔๑ คน และพัฒนาทักษะบุคลากร จ านวน ๗๔๙ คน 

 กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะท างานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
จ านวน ๑๕๐ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ขับเคลื่อนกิจกรรม
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หลักของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อาทิ การออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มอาคาร EECi Phase 1A พัฒนาระบบโรงเรือนปฏิบัติการ Plant Phenomics System เพื่อการหา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตพืช เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และพัฒนาแพลตฟอร์ม
เชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตร ผ่านโมเดลน าร่องในโครงการ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่
ส าหรับอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อขยายผลในพื้นที่ EEC รองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ นอกจากนี้ สวทช. ยังได้รับมอบหมายให้บริหารและด าเนินงานเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  
ผ่านแพลตฟอร์มบริการทั้ง ๘ แพลตฟอร์ม โดยให้บริการเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ
ในการท าธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จ านวน ๔๕ ราย 

 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม ๔๕๓ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
วิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จ านวน ๔๒๐ คน รวมทั้งดึงดูด
ผู้เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสนใจ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔,๗๘๗ คน อาทิ โครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์
โมเลกุลพืชส าหรับเยาวชนไทย เพื่อฝึกฝนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช 
ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของนักวิจัย สวทช. เป็นต้น 

 มีผลการใช้จ่ายตามงบการเงิน ทั้งสิ้น ๔,๕๔๕.๓๕ ล้านบาท มีรายรับตามงบการเงิน ทั้งสิ้น ๕,๘๕๖.๗๐ 
ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน ๒,๓๕๑.๖๘ ล้านบาท และเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน ๓,๕๐๕.๐๒ ล้านบาท ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๙๖๒ คน เป็นบุคลากร 
สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๒,๐๕๑ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๙๑๑ คน 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด BSC ส่วนใหญ่ด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่วนผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ผลรายได้ และค่าใช้จ่าย
ของ สวทช. มีแนวโน้มเป็นไปตามแผนที่ก าหนด แต่อาจจะมีล่าช้าอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี สวทช. มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้  
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๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ มุ่งเน้นให้
เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ก ากับ ดูแลทิศทางการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อส าคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. เน้นการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยบูรณาการกับพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้นในทุกกิจกรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ร่วมกับการด าเนินงาน
ตามค่านิยมหลักของ สวทช.  
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
ของภาคการผลิตและบริการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนคุณค่าของการลงทุน ความต้องการ และความ
เชื่อมั่นใน วทน. ที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ สวทช. จึงตั้งเป้าหมายจะน า วทน.  
ไปสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบสูง โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
ให้สร้างนวัตกรรมที่จะท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ หรือเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ สวทช. จะน า วทน. ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงการศึกษา การบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความยั่งยืนมากขึ้น 

สวทช. ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก วทน. ได้มากยิ่งขึ้น  ณ สิ้นปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไว้ ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของ สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่าของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ 

 

๒. กลยุทธ์การด าเนินงานของ สวทช. 

กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นด าเนินการในปี ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) ก าหนดจากประเด็นที่ สวทช. จะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการให้เกิดกลไกต่างๆ ได้แก่ 

๑. พัฒนากลไกบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัย วทน. โดยขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในการท างานที่ 
สวทช. ได้เริ่มด าเนินการแล้ว ได้แก่ ประเด็นมุ่งเน้นที่ขยายขอบเขตมาเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
TDGs (Technology Development Groups) และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ ( integrated 
technology platform) 

๒. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใช้นวัตกรรม
มากขึ้น โดยด าเนินงานเชิงรุกร่วมกับกลุ่มงานอ่ืนในกระทรวง ได้แก่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
ในเรื่องกฎระเบียบ มาตรการการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดการใช้
นวัตกรรมมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดตั้งคอนซอร์เทียม  บัญชีนวัตกรรม กลไก 
holding company กฎหมาย regulatory sandbox, Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ
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ก าหนดมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการกับกลุ่มวิจัยด้านสังคมศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์ และการอุดมศึกษา 

๓. สร้างกลไกการท างานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSPs)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการท างานกับเขตส่งเสริม
นวัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ 
(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สู่ภูมิภาค 

๔. ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การเคลื่ อนย้ายของบุคลากร 
(mobilize) ที่คล่องตัว การดึงดูดผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบ  
การติดตามและประเมินผล เพ่ือคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ 
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๓. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

สวทช. มุ่งเน้นน าความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้างผลงาน
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ
เพ่ิมขึ้น หรือต้นทุนการผลิตลดลง ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๓.๐๙ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (มูลค่าผลกระทบ จ านวน ๒๐,๘๑๕
ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เท่ากับ ๖,๗๓๖ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๗ ของ
เป้าหมาย 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คือ มีคอนซอร์เทียมไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน 
พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ๘๐ คน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ ๒,๐๐๐ 
คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่ ๑๐๐ ราย) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
มอบหมายให้ สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ของหน่ วยงานภายใต้ กระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความก้าวหน้าการด าเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๐๗ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

 มีคอนซอร์เทียมใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม 
ณ ไตรมาสที่ ๓ มีการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะคอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับ
โครงการแล้ว จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการแยกส่วน
ของชีวมวล (กากชานอ้อย) เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (๒) ความร่วมมือด้านการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบมันส าปะหลัง และด้านการเกษตร (๓) ความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดหลักสูตรการ
เรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน การสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
แก่ครู นักเรียน และชุมชน  (๔) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางด้านการเกษตรเพ่ือขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยรอบ และยกระดับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ
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บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร และ (๕) ความร่วมมือในการจัดค่ายฝึกอบรมและประกวดแข่งขัน
เพ่ือรองรับเทคโนโลยี IoT (Internet of things) ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขตส่งเสริม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชนแล้ว จ านวน ๓๒ ชุมชน ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด จ านวน ๖ เทคโนโลยี 

 พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ๘๐ คน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การเกษตรในชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๓ ไดถ้่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และ 
Young Smart Farmer จ านวน ๕๗ คน 

 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ รวม ๒,๐๐๐ คน ณ ไตรมาสที่ ๓ สนับสนุนทุนนักวิจัย
เยี่ยมเยือน (Visiting Professors) จ านวน ๘ คน และมีผู้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแล้ว จ านวน 
๑๙ คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในเขตพ้ืนที่ EEC และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๗๔๓ คน 

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups ในพื้นที่รวม ๑๐๐ ราย ณ ไตรมาสที่ ๓ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ SMEs จ านวน ๕๓ ราย และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี 
startup จ านวน ๑๐ ราย ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงออกสู่ตลาด 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตามรายได้
จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอก
ว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ สวทช. หาช่องทางการหารายได้จากหลายแหล่งทุนควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีรายได้รวมตามงบการเงินเท่ากับ ๑,๔๒๖.๘๖ ล้านบาท 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๘,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
รายได้ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ ๑๗.๘๔ โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๖ ของเป้าหมาย 
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KS3 ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ 
จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์สะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีท่ีผ่านมา) 

สวทช. ให้ความส าคัญในการน าทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้า พันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมทั้งเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช . มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สวทช. มีจ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์สะสมทั้งสิ้นจ านวน ๔๔๒ รายการ และในปี ๒๕๖๒ สวทช. มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ขึ้นร้ อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็น ๔๕ รายการ ทั้งนี้   
ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์สะสม 
ที่เพ่ิมข้ึน จ านวน ๓๕ รายการ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๙๒ จากปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของเป้าหมาย 

KS4 การปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีกลไก
ในการก ากับดูแลสอดคล้องกับหลักการของโครงสร้างกระทรวงใหม่) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงระบบและกลไกการบริหาร
และจัดสรรทรัพยากร (งาน งบประมาณ บุคลากร) รวมทั้งกลไกการติดตามและประเมินผลหน่วยงาน/โปรแกรม 
ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อประเทศ 
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ ณ ไตรมาสที่ ๓ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๐ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ระบบการบริหารและจัดสรรทรัพยากร  มีการเชื่อมโยงระบบการบริหารแผนงานและ
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลงานตาม Target 
Output Profile (TOP) ของแต่ละกลุ่มภารกิจ โดยปรับระบบ myProject ให้เกิดการเชื่อมโยง
กับ TOP ตั้งแต่เริ่มต้น submit ข้อเสนอโครงการ และ mapping โครงการต่อเนื่องกับ TOP  
เพ่ือเป็น master data ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
เชื่อมโยงกับระบบรายงานผล NSTDA Dashboard ด้วย รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม TOP ของแต่ละกลุ่มภารกิจผ่านการประชุมผู้บริหาร และจัดท าสรุปภาพรวม 
ในมิติ งาน เงิน คน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ประกอบการประชุมระดม
ความเห็น “แนวทางการขับเคลื่อนทิศทางการท างาน ของ สวทช. ในอีก ๓ ปีข้างหน้า (NSTDA 
Beyond)” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ระบบติดตามและประเมินผลหน่วยงาน/โปรแกรม มีการพัฒนา Management Dashboard 
โดยเริ่มทดลองใช้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในระดับ สวทช. Pillar, Focus Center, 
NSTI และ NQI แล้ว และอยู่ระหว่างการหารือเพ่ือยืนยันตัวชี้วัดส าหรับ Dashboard กลุ่ม Non–
research ทั้ง 9 สายงาน นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบการดึงข้อมูลย้อนหลังมาท าแบบจ าลอง AI  
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เพ่ือสร้าง supervised algorithm ในการประเมินผลหน่วยงาน ส่วนการพัฒนา NSTDA 
Evaluation Framework ได้มีการน าเสนอกรอบแนวทางการติดตามและประเมินของ สวทช. 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและอนุมัติ
เชิงหลักการแล้ว 

KS5 ความสามารถขององค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่ 
(เป้าหมายปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ มีการท างานแบบบูรณาการ (cross-discipline)) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ก าหนดให้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์กรในการ
บริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่ ใน ๓ ด้าน โดยมีผลการด าเนินงาน  
ณ ไตรมาสที่ ๓ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๙ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ส่งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs (Technology Development Groups) ที่เป็นการ
ท างานแบบบูรณาการ โดย TOPs ของทั้ง ๑๐ TDGs ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุม
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ณ ไตรมาสที่ ๓ มีผลการด าเนินงานตาม TOPs ของทั้ง ๑๐ TDGs คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๔๘ 

 ระบบวัดและประเมินผลคนให้เชื่อมโยงลักษณะการสร้างงาน  ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้หารือ 
เชิงนโยบายต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในการปรับเกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งมอบผลงานของหน่วยวิจัย 
โดยเสนอทบทวนเกณฑ์คะแนนประเมินผลงานทางวิชาการทั้งในเชิงประเภทผลงานและ  
ค่าคะแนน รวมทั้ง จัดท า (ร่าง) คู่มือเกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งมอบ
ผลงานของหน่วยวิจัย ตามหลักการท่ีได้รับจากท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูงฯ 

 ระบบ Information sharing พร้อมใช้งาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ สวทช. 
เรื่องนโยบายการจัดการและส่งเสริม Information Sharing เพ่ือใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอก สวทช. และจัดท า (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศตามนโยบายการจัดการ และส่งเสริม Information Sharing เพ่ือใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก สวทช. นอกจากนี้ได้น าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ขึ้นระบบ i.nstda.or.th รวมทั้งน าข้อมูลโครงการวิจัย และความเชี่ยวชาญนักวิจัย ขึ้นเว็บไซต์ 
สวทช. เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

KS1-A  มู ล ค่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๓.๐๙ เท่า 

KS1-C  การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

 มีคอนซอร์เทียมใน BIOPOLIS, 
ARIPOLIS, SPACE INNOPOLIS 
ไม่น้อยกว่า ๖ คอนซอร์เทียม 

 น าต้นแบบระบบเกษตรสมยัใหม่
ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน  

 พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็น
เกษตรกรสมยัใหม่ ๘๐ คน  

 พัฒนาบุคลากรวิจยัและนักเรียน
ในพื้นที่ ๒,๐๐๐ คน  

 ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี 
SMEs และ startups ในพื้นที่ 
๑๐๐ ราย 

ร้อยละ ๗๔.๐๗ 

พันธมิตร/
ลูกค้า/
การเงิน 

KS2  สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๑๗.๘๔ 

KS3  ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน license สะสม เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๗.๙๒ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS4   ก า ร ป รั บ  ส ว ท ช .  เ ข้ า สู่
โครงสร้างกระทรวงใหม่ 

มีกลไกในการก ากับดูแลสอดคล้องกับ
หลักการของโครงสร้างกระทรวงใหม ่

ร้อยละ ๖๙.๕๐ 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS5   ความสามารถขององค์กร 
ในการบริหาร ก ากับและ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
ระบบของกระทรวงใหม่ 

มกีารท างานแบบบูรณาการ  
(cross-discipline) 

ร้อยละ ๗๔.๖๙ 

  



๑๗ | ส ว ท ช .  

๓.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจ านวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจ านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๗,๗๘๗ ฉบับ  
ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ SCIE 
จ านวน ๑๑๑ ฉบับ (หรือคิดเป็น ๘.๖๔ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) โดยทั้ง ๑๑๑ ฉบับเป็นบทความที่บุคลากร 
สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) ทั้งหมด รายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช.  

๕๙๕
๖๔๒

๕๘๕ ๕๗๘
๕๔๖

๑๑๑

๔๓๘ ๔๓๑ ๔๓๘ ๔๓๘ ๔๑๙

๑๑๑

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๒

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Intra)

จ านวนฉบับ 

ปีงบประมาณ 
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๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๓๐๘ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จ านวน ๒,๒๒๖ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จ านวน ๘๒ ค าขอ) ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้ว จ านวน 
๓๕๑ ค าขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จ านวน ๓๐๓ ค าขอ และต่างประเทศ จ านวน ๔๘ ค าขอ)  
ซึ่งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ปี และมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจ านวน ๑,๐๙๔ ค าขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จ านวน ๗๖๐ ค า
ขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และ
การคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
จ านวนทั้งสิ้น ๒๒, ๑๒๙ และ ๑๗๓ ค าขอ ตามล าดับ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ยื่นขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๑๔๔ ค าขอ (หรือคิดเป็น ๑๑.๒๑ ค าขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ 
สิทธิบัตร ๓๑ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๗๐ ค าขอ ผังภูมิวงจรรวม ๑ ค าขอ ความลับทางการค้า ๒๐ ค าขอ และการ
คุ้มครองพันธุ์พืช ๒๒ ค าขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ซ 

 

 
รูปที่ ๒ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   

๒๙๖ ๓๑๒ ๓๒๑
๓๐๑

๓๘๓

๑๔๔
๑๖๔

๑๘๙ ๑๙๗

๑๕๑

๑๘๘

๓๑

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๒

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด สิทธิบัตร

จ านวนค าขอ 

ปีงบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๔๓ รางวัล 
แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๑๘ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๕ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ  

ตัวอย่างรางวัลที่น่าสนใจในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ได้แก่ 
นักวิจัย สวทช. ได้รับรางวัลจากจากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “47th International 

Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่ส าคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีภายใต้การสนับสนุน
ของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ภายในงานมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน จาก ๔๐ ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน 
ในครั้งนี้มปีระเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วม จ านวน ๑๐๒ ผลงาน โดยมผีลงานวิจัยของ สวทช. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้รับ ๓ รางวัล ได้แก่ 

 รางวัล Special Prize จาก China Delegation และรางวัลเหรียญเงิน ในสาขา protection 
of environment-energy จากผลงาน “ ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural 
Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction” โดยนายสุริยกมล 
มณฑา และคณะวิจัย ทีมวัสดุยางและการข้ึนรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง 

 รางวัลเหรียญทองแดง ในสาขา agriculture-horticulture-gardening จากผลงาน “BeThEPS: 
New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber Latex 
for Rubber Sheet Production” โดยนายสุริยกมล มณฑา และคณะวิจัย ทีมวัสดุยางและการ
ขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง 

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ 

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว อัจฉริยะ” โดย 
นางเสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด และนายอภิชาติ อินทรพานิช กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ ทีมวิจัย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “MuTherm: มิวเทอร์มระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคน
โดยไม่สัมผัส” โดยคุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และคณะวิจัย กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและ
เซนเซอร์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ 

นักวิจัยนาโนเทค ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ 

 รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัล Special Award จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและ
วิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงาน "สารเคลือบดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโน 
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กราฟีน-ซิลิกา ส าหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง" โดยนายพิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว และ
คณะวิจัย กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน 

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเ พ่ือติดตาม
เบาหวาน" โดยนางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะวิจัย กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์
ระดับนาโน 

นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้รับ ๑ รางวัล ได้แก ่

 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน "อุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษาจอประสาทตา"  
โดยนายชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะวิจัย ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ 

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้รับ ๑ รางวัล 
ได้แก ่

 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "จมูกอิเล็กทรอนิกส์และการเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัย
ด้วยปัญญาประดิษฐ์" โดยนายอดิสร เตือนตรานนท์ ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคสาธารณะ โดยใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการน า
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙๘ รายการ ให้แก่ ๑๔๗ หน่วยงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) จากการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย 
จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

 
รูปที่ ๓ จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๒

จ านวนรายการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ านวนหน่วยงานรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ านวนโครงการ/หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ จ านวน ๓๕ รายการ ให้แก่ ๓๐ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 
 

บริษัท/หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิและจุดเด่นของเทคโนโลยี 
สาขา Bioscience and Biotechnology 
บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

“หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงส าหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์” เป็นจุลินทรีย์ 
ที่คัดเลือกเพื่อใช้หมักเป็นอาหารหมัก silage สูตรที่ได้จากงานวิจัยสามารถใช้
หมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หรือแม้กระทั่ง
เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อน ามาหมักด้วยจุลินทรีย์ทดลองเปรียบเทียบ 
พบว่าจะท าให้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น ๖ - ๘ เปอร์เซ็นต์ 
ไขมันเพิ่มเป็น ๒.๕ - ๓ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีสารอาหารใกล้เคียงกับหญ้ารูซี่สด อีกทั้ง
ยังสามารถหมักพืชประเภทแป้ง เช่น ฟักทอง มันส าปะหลัง เพื่อน ามาเป็น
อาหารข้นได้ด้วย 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด "Metarhizium anisopliae สายพันธุ์  BCC 4849” เป็น เ ช้ือราแมลง 
ที่สามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และมีศักยภาพในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืชกลุ่มไรแดงในมันส าปะหลังและกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ การใช้เช้ือรา 
สายพันธุ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพท าได้โดยการฉีดพ่นสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อ
ราที่ความหนาแน่นที่เหมาะสม (๑ x ๑๐๘ สปอร์ต่อมิลลิลิตร) ให้ทั่วแปลงปลูก
ในช่วงเวลาเย็น ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของแมงและแมลงศัตรูพืช เช้ือรา
สายพันธุ์นี้สามารถผลิตได้โดยใช้กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบแข็ง  
บนอาหารแข็งหรือธัญพืชที่เหมาะสม โดยก าหนดความช้ืนเริ่มต้นในอาหารแข็ง 
และต่อมาชักน าให้ผลิตสปอร์ ซึ่งระบบการผลิตที่เหมาะสมและลดการปนเปื้อน
ระหว่างการเลี้ยงเช้ือ จะท าให้ได้สปอร์ในความหนาแน่นท่ีสูงแต่ต้นทุนต่ าได้ 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด "Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC 2660” เป็นเช้ือราแมลงที่สามารถ
ก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และมีศักยภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ในนาข้าวและไร่มันส าปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เช้ือราสายพันธุ์นี้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ท าได้โดยใช้สปอร์ของเช้ือราฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูก 
ในช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช้ือราสายพันธุ์นี้สามารถผลิตได้โดยใช้
กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการหมักแบบแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องมี
การศึกษาชนิดของอาหารแข็ง ความช้ืนเริ่มต้นในอาหารแข็ง การชักน าให้สร้าง
สปอร์ การลดการปนเปื้อนระหว่างการเลี้ยงเช้ือและระบบการผลิต เพื่อให้ได้
สปอร์ในปริมาณสูงแต่ต้นทุนต่ า 
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บริษัท/หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิและจุดเด่นของเทคโนโลยี 

บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที. จ ากัด ผลงานวิจัย “ผงมันเทศสีม่วงและผงสังขยามันเทศสีม่วง” เป็นกระบวนการ
ผลิตผงมันเทศสีม่วงที่มีส่วนประกอบตามธรรมชาติจากเนื้อมันเทศสีม่วง 
สามารถละลายได้ทั้งในน้ าเย็นและน้ าอุ่น มีสี กลิ่น และรสชาติของมันเทศสีม่วง
ตามธรรมชาติ สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และขยายก าลังการผลิตได้ง่าย 
ลงทุนไม่สูงมาก มีความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์ ส่วนสูตรผงสังขยามันเทศ 
สีม่วงนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ผงสังขยามันเทศสีม่วงส าเร็จรูป ที่ผลิตจากวัตถุดิบ 
ผงมันเทศสีม่วง โดยกระบวนการผลิตผงมันเทศสีม่วง ที่สามารถชงละลายได้ทั้ง
ในน้ าเย็นและน้ าอุ่นพร้อมรับประทาน ไม่ต้องผสมนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติ
ความอร่อยของมันม่วง สามารถน าไปผลิตเพื่อจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 

บริษัทไบโอฟารม์ เคมิคลัส์ จ ากัด “เคร่ืองด่ืมเสริมแคลเซียมส าหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจาก
กระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร” เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ประกอบด้วย
แคลเซียมในรูปที่ละลายน ้าได้ดี น ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว และโซเดียมคลอไรด์  
ใช้เพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายของแม่ และให้แม่น าแคลเซียมมาใช้สร้างน ้านม 
รวมทั้งลดการสลายกระดูกเพื่อน าแคลเซียมมาใช้ในการสร้างน ้านม เมื่อใช้
ร่วมกับวิธีป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกส าหรับผู้หญิงในระยะให้
นมบุตร จะช่วยในการป้องกันภาวะกระดูกบาง (osteopenia) และกระดูกพรุน 
(osteoporosis) ในแม่ระยะให้นมบุตรได้ 

บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ ากัด “กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในขั้นตอนเดียว” เป็นการ
น าเนื้อมังคุดไปผลิตน้ าส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพ โดยใช้ต้นเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธ์ิ
ในกระบวนการหมัก เพื่อควบคุมกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
หมักกรดน้ าส้ม ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการหมักเพื่อเปลี่ยน
น้ าตาลเป็นเอทานอลโดยยีสต์ และขั้นตอนการเปลี่ยนเอทานอลเป็นกรดน้ าส้ม
โดยแบคทีเรียอะซิติค จากการวิจัยในเบื้องต้นโดยการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ 
ของแบคทีเรียอะซิติคและยีสต์ที่แยกได้ทั้งในอาหารเหลวสังเคราะห์และจากไวน์
และน้ ามังคุด ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียอะซิติคและยีสตท์ีม่ี
ศักยภาพส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการหมัก ช่วยลดระยะเวลาการ
หมักจากปกติ ๑ ปี ให้เหลือเพียง ๒ เดือน ได้น้ าส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพ
สม่ าเสมอ ตามมาตรฐานที่ก าหนด ยกระดับราคาผลิตผลทาง การเกษตร และ
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสแอนด์เอรีเอเจ็นท์แล็บ "ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพ่ือการตรวจหาเชื้อ 
ก่อโรคในอาหาร" เป็นการพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์ส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับตรวจเชื้อ Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus และ Escherichia 
coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหารเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทาง
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บริษัท/หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิและจุดเด่นของเทคโนโลยี 

เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา ซึ่งสามารถตรวจเช้ือทั้ง ๓ ชนิดได้โดยใช้
เครื่องตรวจวัดร่วมกันเพียงเครื่องเดียว โดยไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับ
ตรวจเชื้อ Vibrio cholerae ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน tcpA ของเชื้อ Vibrio 
cholerae สายพันธุ์O1 และ O139 ส่วนไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับ
ตรวจเช้ือ V. parahaemolyticus ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน toxR และ 
ไพรเมอร์ของปฏิกิริยาแลมป์ส าหรับตรวจเช้ือ Escherichia coli 0157:H7  
ถูกออกแบบให้จ าเพาะต่อยีน wzx ผลการตรวจสอบการติดเช้ือด้วยเทคนิค
แลมป์ร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นมีความจ าเพาะสูง โดยให้ผลการ
ทดสอบเป็นลบกับเช้ือแบคทีเรียอื่น และสามารถตรวจเชื้อที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง
อาหารได้น้อยที่สุดที่ ๒ CFU ต่อปริมาณอาหาร ๒๕ กรัม ซึ่งการพัฒนาต้นแบบ
ชุดตรวจดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการตรวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร  
ที่ ง่ายต่อผู้ใช้งาน มีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก และงาน
ภาคสนาม อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย น าไปสู่แนวทางในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขา Material and Manufacturing Technology 
บริษัทเซ็นทรลัเวิลด์ไวด์ล จ ากดั “เม็ดพลาสติกเข้มข้นผลงานวิจัยฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงท่ีสามารถ

ยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดและผลงานวิจัย
องค์ประกอบฟิล์มพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฝ้าและไม่มีปัญหา
เร่ืองการเปลี่ยนสีของฟิล์มระหว่างการเก็บ (EMA-1+)” เป็นการพัฒนาฟิล์ม
พลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษา
คุณภาพของผลิตผลสด ฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติยอมให้ก๊ าซที่ ใ ช้ 
ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ดี ท าให้เกิดบรรยากาศ
ดั ดแปลงแบบสมดุ ลขึ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์  โ ดยมี ปริ มาณก๊ าซออกซิ เ จน  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงช่วย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายใน ส่งผลให้
ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี ฟิล์มมีความใส ไม่เป็นฝ้า และมีความ
แข็งแรง สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได้  
๒ - ๕ เท่า และสามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด 

บริษัทเอสบี ดไีซนดส์แควร์ จ ากดั “เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (Joey-Active 
Bed)” เป็นเตียงนอนส าหรับช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียง 
ให้ตื่นตัวและแอคทิฟมากขึ้น ด้วยกลไกและการออกแบบท่ีช่วยให้ลุกขึ้นนั่งและ
ลุกขึ้นยืนที่มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ด้วยมีกลไกช่วย 
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ปรับหมุนจากท่านอนเป็นท่านั่ง และช่วยในการลุกจากท่านั่งเป็นท่ายืน และมี
อุปกรณ์ในการป้องกันการหกล้ม รวมทั้งมีรีโมตที่ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่
เป็นผู้สูงอาย ุใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย มีขนาดปุ่มกดใหญ่ มีภาพอธิบายเข้าใจ
ง่าย และมีสีสันท่ีดูง่าย 

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด 
จังหวัดพัทลุง 

“ยางข้นเกรดพิเศษส าหรับท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง (น้ ายาง ParaFIT)” 
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ ายางพาราข้นทางการค้า มีปริมาณแอมโมเนีย 
ต่ ากว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า ๓๐-๗๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นมิตรกับคนท างาน 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพ
การท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมได
ซัลไฟด์น้อยกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน้ ายางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง รวมทั้ง
ใช้เวลาในการบ่มน้ ายางก่อนน าไปใช้งานสั้นกว่าน้ ายางพาราข้นทางการค้า  
(ใช้เวลาเพียง ๓ วันหลังจากวันผลิต ในขณะที่น้ ายางพาราข้นทางการค้าต้องใช้
เวลา ๒๑ วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ ายางพาราสด และ
ประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ ายางพาราข้น 

สาขา Electronics and Information Technology 
บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

“เคร่ืองตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก” สามารถตรวจวัด
สภาพแวดล้อมเบื้องต้น เช่น ระดับน้ า อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ 
ปริมาณน้ าฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บ
ยังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางหน้า
เว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด 
เคลื่อนย้ายได้ ง่ายและสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา สามารถ
ปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์การตรวจวัดให้เหมาะสมตามความต้องการได้ง่าย สามารถ
วัดระดับน้ าในล าน้ า โดยไม่มีส่วนสัมผัสน้ า รองรับพลังงานไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ 
หรือการใช้โซลาร์เซล มีระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า และมีต้นทุนการผลิตไม่สูง
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 

บริษัทเอเมทเวริ์คส์ จ ากดั “ระบบส าหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากสัญญาณเซ็นเซอร์ต่อเนื่องและการแจ้งเตือนตาม
เวลาจริง” สามารถแจ้งตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ เกี่ยวกับผู้ถูกตรวจวดั
อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อผู้ถูกตรวจวัดอยู่ในสภาวะเสี่ยง 
ตามที่ระบุไว้ในระบบส าหรับผู้ถูกตรวจวัดนั้น  ๆ ท าให้ผู้ดูแลสามารถเข้า
ช่วยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผู้ถูกตรวจวัดตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ถูกตรวจวัด นอกจากนี้  ข้อมูล 



๒๖ | ส ว ท ช .  

บริษัท/หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิและจุดเด่นของเทคโนโลยี 

ที่ตรวจวัดได้ยังสามารถน ามาเพื่อให้แพทย์หรือผู้ดูแลใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบการวินิจฉัยวิธีการที่ควรใช้ในการดูแลผู้ตรวจวัดต่อไป 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

"โปรแกรมระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที" เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วย
แปลงเสียงพูดของผู้ใช้งานให้เป็นข้อความ ด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความหรือรู้จ าเสียงพูด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ก าลังเป็นที่สนใจ เริ่มน ามาใช้งาน
ในการติดต่อสื่อสารกับสมาร์ตโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกต์อื่น ๆ ได้อย่างจริงจังมากขึ้น เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ 
ที่ผลิตส าหรับภาษาไทย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยีราคาสูง  
เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรมได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ 
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

บริษัทซีพีแรม จ ากัด "จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose)" เป็นเครื่องจ าแนกกลิ่นที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  
การปนเปื้อน และการเสื่อมสภาพ วิธีใช้งาน คือ น ากลิ่นตัวอย่างที่ต้องการให้
เป็นกลิ่นต้นแบบใส่ให้เครื่องจดจ า จากนั้นเมื่อมีกลิ่นใหม่ที่ผลิตได้ ก็น ามาให้
เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะระบุได้ว่ากลิ่นใหม่นี้เหมือนหรือแตกต่างจากกลิ่น
ต้นแบบท่ีพึงประสงค์ 

บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ ากัด "อุปกรณ์ระบุต าแหน่งด้วยเทคนิคจี เอ็นเอสเอสอาร์ทีเค"  เป็นอุปกรณ ์
รับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้เทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะ
มีความสามารถหลักในการประมวลผลค่าพิกัดแล้ว ยังมีช่องทางการสื่อสาร  
ทั้งทางอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และบลูทูธ เพื่อรับส่งข้อมูลหรือรับค าสั่งจาก
ภายนอก อุปกรณ์ฯ มีโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้ปรับแต่งการท างานของ
อุปกรณ์ โดยออกแบบเฉพาะส าหรับท างานกับอุปกรณ์ดังกล่าว เฟิร์มแวร์ที่ฝังอยู่
ในอุปกรณ์ออกแบบและปรับแต่งมาให้ค านวณค่าพิกัดได้รวดเร็ว  หาค่าพิกัด 
RTK แรกที่แม่นย าได้ภายใน ๑ - ๒ วินาที 

บริษัทมารีน ลดีเดอร์ จ ากัด "เคร่ืองอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ (ChemEYE 4.0)" เป็นเครื่อง
อ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ซึ่งจะอ่าน
ค่าสีของน้ าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ าจากบ่อ
เพาะเลี้ยง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน้ า
ด้วยตาเปล่า ที่ส่งผลให้เกิดการแปรผลความเข้มข้นที่ผิดพลาดจากการเทียบเคยีง
สีกับแผ่นอ้างอิง โดยระบบของเครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรม
วิเคราะห์และประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
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ผ่ า น ร ะ บ บ  Bluetooth ห รื อ  Wi-Fi ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
ในรูปแบบดิจิทัลท าได้ง่าย ส่งผ่านข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และ
สามารถเก็บสถิติคุณภาพน้ าได้อย่างรวดเร็วแม่นย า 

บริษัทไอดไีดร์ฟ จ ากดั "เฟิร์มแวร์สั่งการเซนเซอร์วัดฝุ่นและค่าสภาพแวดล้อม" ใช้สั่งงานระบบ
ฮาร์ดแวร์ส าหรับวัดค่าฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อม ทั้งฝุ่นละเอียด (PM2.5) 
และฝุ่นหยาบ (PM10) และวัดค่าสภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิ และความช้ืน 
พร้อมทั้งควบคุมการเช่ือมต่อสื่อสารสู่ภายนอก และใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งในการเชื่อมต่อกับระบบจัดการข้อมูล และแสดงผล โดยสามารถวัด
ฝุ่นละเอียด และฝุ่นหยาบได้ในช่วง ๐ ถึง ๑๐๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ วัดค่าความช้ืนได้
ในช่วง ๑ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง
บวกลบ ๓ เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ และวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -๓๐ ถึง 
๑๐๐ องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ ๐.๓ องศา
เซลเซียส และสามารถแสดงต าแหน่งปัจจุบันของเครื่องได้ 

บริษัทกูรูสแควร์ จ ากัด "แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) ส าหรับบุคคลที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้" ทีมวิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแอปพลิเคชัน
ท างานบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ (เวอร์ชัน ๕.๐ ขึ้นไป) มีคุณสมบัติช่วย 
ในการค้นหาค าศัพท์เป้าหมายและค าใกล้เคียง ช่วยแก้ไขการพิมพ์ผิดแบบแอลดี 
และสามารถแสดงการอ่านออกเสียงค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์ได้ 

สาขา Nanoscience and Nanotechnology 
บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง” หรือสเปรย ์

นาโนอิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง
จากสารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชันด้วย
เทคโนโลยีพื้นฐาน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบ  
นาโนอิมัลชันแบบใส มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ ามนั
สารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้อง
คุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหยท าให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี ความคงตัวที่ดี   
มีประสิทธิภาพไล่ยุง อย่างน้อย ๓.๕ - ๔.๕ ช่ัวโมง 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “นาโนอิมัลชันส าหรับไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยชนิดน้ ามัน 
ยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก และน้ ามันหญ้าแฝก” เป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
ไล่ยุงที่อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชัน ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหย 
ชนิดน้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก น้ ามันหญ้าแฝก ปริมาณรวม ๑๐ -๔๐ 
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เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชันทั้งหมด สารลดแรงตึงผิว
ปริมาณ ๒ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโนอิมัลชันทั้งหมด  
สารเพิ่มความชุ่มช้ืน ปริมาณ ๒ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของส่วนผสมนาโน
อิมัลชันทั้งหมด และน้ าปริมาณ ๕๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของส่วนผสม
นาโนอิมัลชันท้ังหมด นาโนอิมัลชันท่ีมีฤทธ์ิไล่ยุงน้ีไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
กับผิวหนังของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีความคงตัวดี ท าให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บ
น้ ามัน และกลิ่นของน้ ามันหอมระเหย ท าให้นาโนอิมัลชันดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการไล่ยุงนานขึ้น 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด “อนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย” เป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เจลทาผิว บรรเทาอาการคัน องค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุ
ด้วยสารส าคัญทางเภสัชกรรม ส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย  
โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธ์ิหลัก อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บอนุภาค
เมนทอล เพื่อให้มีประสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานข้ึน และมีความสามารถ
ในการซึมผ่านเข้าสู่ ช้ันผิวหนังที่ดี  ช่วยเสริมฤทธิ์และเสริมคุณสมบัติของ
สารส าคัญที่กักเก็บ และมีความคงตัวที่ดี เหมาะส าหรับน าไปเตรียมเป็นสูตร
ต ารับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

บริษัทโว อินโนเวช่ัน จ ากัด 
บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

“อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ไล่ยุง” เป็นการเตรียม
อนุ ภ า ค น า โ นด้ ว ย เ ทค นิ ค อิ มั ล ซิ ฟิ เ ค ชัน  โ ด ย มี ส า รออกฤทธิ์ ไ ล่ ยุ ง 
ไอคาริดิน (Icaridin) ปริมาณ ๕ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักเป็นสารออกฤทธิ์
หลัก และเป็นสารสังเคราะห์หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร่งใส  
ซึ่งมีการปรับองค์ประกอบของสารทั้งตัวช่วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว 
เพื่อให้ได้เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าให้เกิดนาโนอิมัลชันท่ีมีความโปรง่ใส  
โดยใช้พลังงานต่ า (low energy method) มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่าย
ต่อการผลิต ลดขั้นตอน และต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี เป็นการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันให้มีขนาดในช่วง ๕๐ – ๒๐๐ นาโนเมตร โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของสารลดแรง 
ตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งยังคงได้นาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง 
สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า ๖ 
ช่ัวโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จ ากัด 
บริษัทคนดี กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ไทยเฮิร์บ เทค จ ากัด 

ผลงานวิจัย “สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจาก
อบเชยและกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก” และ “สูตรสมุนไพรควบคุมและ
ก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก” เป็นผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ๙ ชนิด 
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(กานพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไคร้บ้าน ไพล ตะไคร้หอม พริกไทยด า โหระพา 
และมะพร้าว) พบว่าในการควบคุมไรฝุ่น D. pteronyssinus น้ ามันหอมระเหย
จากกานพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่นสูงสุด จึงน ามาพัฒนาเป็น
สูตรน้ ามันหอมระเหยจากอบเชยและสูตรน้ ามันหอมระเหยจากกานพลู เพื่อ
ก าจัดไรฝุ่นดังกล่าว 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
(วิทยาลัยเทคนิคแพร่) 

ผลงานวิจัย “สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ” เป็นการพัฒนาสูตรน้ ายา
เคลือบสิ่งทอและกระบวนการเคลือบที่ท าให้สิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยึดติด
ของสีที่ดีขึ้นเมื่อท าการตกแต่งผ้าด้วยการระบายสี แม้ว่าผ้าจะมีคุณสมบัติ
สะท้อนน้ าและน้ ามัน การต้านเ ช้ือแบคที เรียบนสิ่ งทอ การกันรังสียูวี   
การสะท้อนน้ า และการเพิ่มแรงดึงขาด เป็นต้น นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ (วิทยาลัยเทคนิคแพร่) จัดตั้งโรงงานต้นแบบเคลือบผ้า 
และนาโนเทคได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
ในการให้บริการเคลือบผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการใช้ประโยชน์โรงงาน 
ต้นแบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

บริษัทบี แล็บ จ ากัด "เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุน้ ามันหอมระเหย" เป็นผลิตภัณฑ์
สูตรต ารับเจลที่มีอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บน้ ามันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบ 
ได้แก่ น้ ามันลาเวนเดอร์ น้ ามันไพล และน้ ามันเปปเปอร์มิ้นต์ โดยจัดเป็นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเทคโนโลยีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันในกลุ่มนาโน 
สตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์  (Nanostructure Lipid Carrier) หรือ NLC และ
เทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation Technology) เข้ามาใช้ในการกักเก็บ
น้ ามันหอมระเหยพร้อมทั้งควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญในอนุภาคดังกล่าว 
โดยใช้น้ ามันหอมระเหยในปริมาณน้อยเพื่อฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและ
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

บริษัทไฮกูด๊ส์ โปรดักท์ จ ากดั "ครีมบ ารุงผิวสูตรต ารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสาร
สกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิว" สารสกัดว่านเพชรหึงมีคุณสมบัติต้านเอนไซม์อิลาสเตสและลดการ
สร้างเอนไซม์คอลลาจิเนสของผิว สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องส าอางที่ช่วยลดริ้วรอยและป้องกันการเสื่อมของผิวได้ งานวิจัยนี้ได้ท าการ
กักเก็บสารสกัดว่านเพชรหึงในรูปแบบของอนุภาคนาโนสตรกัเจอร์ลปิิดแคริเออร์ 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างไขมันแข็งและไขมันเหลวเป็นส่วนประกอบหลัก 
ไขมันทั้งสองชนิดเตรียมจากไขมันที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งครีมบ ารุงผิว
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สูตรต ารับดังกล่าวใช้ทาภายนอกร่างกาย สูตรต ารับของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว
ตามการประดิษฐ์นี้ได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้ได้สูตรต ารับครีมที่สามารถเข้ากับอนุภาค
นาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงได้ดี โดยมีความ
คงตัวที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับอาสาสมัคร สามารถช่วยให้ผิวขาวและ
ลดริ้วรอยได้จริงในอาสาสมัคร 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ สวทช. น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณประโยชน์ จ านวน ๓๘ รายการ 
ให้แก่ ๘๑ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 
 

บริษัท/หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีและจุดเด่นของเทคโนโลยี 
สาขา Bioscience and Biotechnology 

เกษตกรในพ้ืนท่ี 

 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

 ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 ต าบลวังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

“การขยายผลการเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลั ง ”  
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันส าปะหลัง  
เพื่อยกระดับผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
โดย สวทช. ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกใช้พันธุ์ 
ที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันโรคและแมลงด้วย 
ไบโอคอนโทรล (บิวเวอเรีย/เมตะไรเซียม) การให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด 
การอารักขาพืชและการสาธิตการไถระเบิดดินดาน ส่งผลให้เกษตรกร
ขยายพื้นที่ปลูกและมีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาที่ดีขึ้น ท าให้ผลผลิต 
ต่อไร่สูงขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

เกษตรกร หมู่บ้านผาคับ ต าบลบ่อเกลือใต้  
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

“เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา” โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธ์ุ ปลูกต้นอ่อน และการแปรรูปต้นอ่อนข้าวสาลี รวมถึงเทคโนโลยี
การปลูกผักปลอดภัยให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีพืชผักปลอดภัยบริโภค 
ในครัวเรือนและโรงเรียนได้เพียงพอ ลดการซื้อพืชผักจากภายนอกที่มี
สารเคมีตกค้าง เกิดการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตข้าวสาลี และแปรรูปข้าวสาลี
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ภูฟ้า” มีการซื้อขายข้าวสาลีระหว่างกลุ่ม 
ผู้ปลูก กับกลุ่มแปรรูปชาต้นอ่อนข้าวสาลี ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอแม่แจม่  
จังหวัดเชียงใหม ่

“การประยุกต์ใช้เคร่ืองอัดก้อนฟางอัดเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ”  
จากสถานการณ์การเผาในปัจจุบัน ท าให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน
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 หมู่บ้านแม่นาจร ต าบลแม่นาจร 

 หมู่บ้านแม่หลุ ต าบลกองแขก 

 หมู่บ้านป่าแดด ต าบลท่าผา 

จัดเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย พบว่าส่วนหนึ่งมาจาก
การเผาเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะมีปริมาณมากและยากต่อการ 
ขนย้าย จึงมีการถ่ายทอดการน าต้นแบบเครื่องอัดก้อนฟางแบบก้าน
กระแทกส าหรับติดรถไถเดินตาม ด้วยวิธีการอัดให้เป็นก้อนเพื่อสะดวก 
ต่อการขนย้าย ลดพื้นท่ีจัดเก็บ ช่วยสร้างมูลค่าผลผลิตจากการอัดก้อนเศษ
วัสดุ เหลื อทิ้ งทางการ เกษตร  และลดปริมาณเศษวัสดุ เหลือทิ้ ง 
ทางการเกษตร หรือ เ ช้ือ เพลิ งการ เผาไหม้  อีกทั้ งยั ง เป็นการลด 
การแก้ปัญหาโดยการเผาทิ้ง ท่ีท าให้เกิดปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

 หมู่บ้านแม่เหาะ ต าบลแมส่ะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง 

 หมู่บ้านชุมชนกลางเวียง ต าบลจองค า 
อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน 

 หมู่บ้านพะนอคี ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

“การป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน” เป็นงานวิจัย
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน (1 Lanna Thai Coffee Hub) ด้วยพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนจัดเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตกาแฟอะราบิกาเป็น
อย่างยิ่ง แต่อุปสรรคของการผลิตกาแฟในพื้นที่ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ขาดองค์ความรู้ในการจัดการ
สภาพแปลง ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า คุณภาพของเมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ) 
และผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน เกิดผลเสียจากศัตรูระหว่างการผลิต และเช้ือรา
ระหว่างการเก็บรักษา เป็นเหตุให้เกิดสารพิษโอคราท็อกซิน เอ ซึ่งมีผลต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค สวทช. จึงถ่ายทอดการใช้สารล่อมอดเจาะผลกาแฟ 
ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและตาย
อยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก สามารถลดความเสียหาย
ของผลผลิตจากร้อยละ ๓๐ เหลือร้อยละ ทั้งนี้เทคโนโลยีจากงานวิจัยยังใช้
งานง่าย เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ก าจัดแมลง 
สามารถน ามาทดแทน หรือลดการใช้สารเคมีก าจัดแมลงได้ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 หมู่บ้านสันติสุข 

 หมู่บ้านผ่านศึกเขต ๒ 

 หมู่บ้านประสานมิตร 

 หมู่บ้านคลองบัว 

 หมู่บ้านเขาวัง 

 หมู่บ้านพัฒนานิคมพัฒนา 

“การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือการเลี้ยง
โคเนื้อ” สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระแก้ว 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว และมหาวิทยาลัยพะเยา  
น าเทคโนโลยีจากงานวิจัยการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาพัฒนาเป็น
อาหารสัตว์ในรูปแบบอาหารหมัก ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น เพื่อลด
ต้นทุนค่าอาหาร ถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแนะน าให้
เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบมากในจังหวัด มาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารโค งานวิจัยที่น ามาถ่ายทอด คือ การพัฒนา
อาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุน และการพัฒนา
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อาหารหมักจากเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมด้วยผลไม้เศรษฐกิจตาม
ฤดูกาลเพื่อเลี้ยงโคขุน ช่วยลดต้นทุนอาหารหยาบเฉลี่ย ๒๐ บาท/ตัว/วัน 
และจะช่วยลดต้นทุนอาหารข้นเฉลี่ย ๓๐ บาท/ตัว/วัน ท าให้เกษตรกร
สามารถประหยัดค่าอาหารหมัก (อาหารหยาบและข้น) เลี้ยงโคเนื้อได้ 

เกษตรกร อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่ 

 หมู่บ้านป่าแงะ ต าบลดอนแก้ว 

 หมู่บ้านทุ่งโป่ง ต าบลแม่แรม 
เกษตรกร อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 หมู่บ้านแม่ก๋อน ต าบลทุ่งข้าวพวง 

 หมู่บ้านทุ่งข้าวพวง ต าบลทุ่งข้าวพวง 
เกษตรกร อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 หมู่บ้านฝายกวาง ต าบลฝายกวาง 

“เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้” หรือหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier 
Fly: BSF) สวทช. ถ่ายทอดต้นแบบการผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในระบบ
เกษตรอินทรีย์จาก BSF ที่ได้จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรให้กับเกษตรกร ด้วยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ที่วางไข่บนเศษผัก 
ผลไม้ หรือในถังน้ าหมัก ขยะอินทรีย์ต่าง ๆ จึงเป็นอาหารช้ันเลิศของ
หนอนแม่โจ้  อาหารที่กินเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันประมาณ ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ โปรตีนประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มีโอเมก้า ๓ ๖ และ ๙ 
ปริมาณสูง และยังมีกรดลอริกท่ียับยั้งเช้ือก่อโรคต่าง ๆ หนอนแม่โจ้จึงเป็น
อาหารโปรตีนคุณภาพสูงส าหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ 
ไก่ชน ปลาคาร์ฟ และปลาสวยงาม เป็นต้น ไม่เพียงหนอนแม่โจ้จะจัดการ
ขยะอินทรีย์ได้มีประสิทธิภาพและเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูงแล้ว 
หนอนแม่โจ้ยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืนอีก ไม่ว่าจะเป็น ควบคุมแมลงวันบ้าน 
หรือการใช้มูลหนอนแม่โจ้ปลูกพืชและบ ารุงดิน เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมี
ความเป็นไปได้ที่จะผลิตหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นอาหารมนุษย์ รวมถึงการ 
แปรรูปหนอนแม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง 
ที่สะอาดและถูกสุขอนามัย 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดล าปาง 

“การสร้างแนวกันไฟให้กลายเป็นปุ๋ย (ดอยตุงโมเดล)"  โดยการใช้
เช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุ่ม Trichoderma sp. 
ร่วมกับ Bacillus sp.) เป็นแนวทางลดการเผาในแนวเขตกันไฟ โดย
เปลี่ยนการเผากิ่งไม้ใบไม้  เพื่อมาท าเป็นแนวกันไฟด้วยการใช้หัว
เช้ือจุลินทรีย์เข้มข้น ร่วมกับการใช้แหล่งไนโตรเจนธรรมชาติ สวทช.
ภาคเหนือ ร่วมกับจังหวัดล าปาง ฝึกอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายผ่าน 
คณะท างานศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จังหวัดล าปาง โดยแนะน าวิธีการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์
เข้มข้นในการท าแนวกันไฟทดแทนการเผาอย่างง่ายที่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรสามารถท าได้ หลังจากการอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่
ป่า ร่วมกันท าแนวกันไฟและใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ยกลับมาให้
เกษตรกรใช้ในพื้นที่เกษตรได้กว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สามารถประหยัด
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ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ได้ถึง ๔,๐๐๐ บาท/เดือน หรือคิดเป็น 
๔๘,๐๐๐ บาท/ป ี

เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอรร์ ี
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

 หมู่บ้านทรายมูล ต าบลสะเมิงใต ้

 หมู่บ้านแม่ยางห้า ต าบลบ่อแก้ว 

“การผลิตปุ๋ยจากวัสดุปลูกเหลือใช้ และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ 
ที่ย่อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต่อต้านเชื้อสาเหตุโรค
พืช และการใช้ประโยชน์เพ่ือลดการเกิดโรคส าหรับการผลิตไหลสตรอว์-
เบอร์รี” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักและหันมาท าเกษตรอินทรีย์  
ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารก าจัดศัตรูพืชที่ผลิต
ขึ้นเอง ปลอดภัยจากสารเคมี ๑๐๐ เปอร์เซนต์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง
ของอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น และมี
รายได้มากขึ้นจากการจ าหน่ายสตรอว์เบอร์รี  ซึ่งราคาจ าหน่ายสตรอว์- 
เบอร์รีออแกนิคแพงกว่าการปลูกสตรอว์เบอร์รแีบบใช้สารเคมีถึง ๒ เท่าตัว 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

 หมู่บ้านทุ่งหก 

 หมู่บ้านทุ่งหล่าย 

 หมู่บ้านวอแก้ว 

“การผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุง
สุญญากาศ” เป็นการศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่
น ามาสีแบบข้าวกล้อง ผ่านกรรมวิธีการ แช่ บ่ม ให้งอกแล้วนึ่ง ก่อนน าไป
ตากแห้งท าให้ข้าวกล้องสามารถเก็บในอุณหภูมิธรรมชาติได้นาน ไม่มี
ปัญหามอดกิน โดยที่ไม่ต้องบรรจุในถุงสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมมะลิ หรือแบบผสมทั้งสามชนิด 
ช่วยให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสูงขึ้น (กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท) 
เมื่อเทียบกับข้าวกล้องอินทรีย์ทั่วไป ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมียอดขาย
เดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

 หมู่บ้านใหมไ่ชยธงรัตน์ ต าบลห้วยโก๋น 

 หมู่บ้านห้วยปูด ต าบลขุนน่าน 

“การใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่” เป็นเทคนิคการใช้และ
การขยายเช้ือราเมธาไรเซียม แอนนิโซเฟียร์ (Metarhizium anisopliae) 
เพื่อก าจัดแมลงศัตรูข้าวไร่ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ในการเลี้ยงเช้ือ 
เช่น ข้าวสาร (ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บด ข้าวฟ่าง 
และข้าวสาลี เป็นต้น หัวเช้ือราเมธาไรเซียมฯ ๑๐๐ กรัม สามารถเลี้ยง
และขยายเช้ือสดได้ ๑๐ ลิตร โดยอัตราการใช้เช้ือสด ๓๐ ซีซีผสมกับน้ า 
๒๐ ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ ๑ ไร่ ท้ังนี้ควรฉีดพ่นซ้ าทุก ๆ ๒ สัปดาห์ และ
ควรโรยเชื้อรารอบโคนต้นท่ีพบการระบาดด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ ์

“การผลิต เมล็ด พันธุ์ ถั่ ว เขี ยวสาย พันธุ์ ใหม่ ” สวทช.  ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี 
๕ สายพันธ์ุ ที่มีจุดเด่นคือ ขนาดเมล็ดใหญ่ (๑,๐๐๐ เมล็ด น้ าหนักมากกว่า 
๗๕-๘๐ กรัม) ให้ผลผลิตสูง ๒๕๐–๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบ
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 อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

จุด โรคราแป้ง และเป็นพันธุ์ท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมการเพาะปลูก โดย
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อไวรัส เอ็น พี วี 
ควบคุมแมลงศัตรูพืชส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้กับเกษตรกร 
จากการด าเนินงานมีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ได้ ๓๒,๒๒๐ กิโลกรัม ในพื้นที่ ๑๑๔ ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕๐ ต่อไร่) และมีรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ฯ ๙๐๗,๒๐๐ บาทต่อปี 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ ต่อปี) 

เกษตรกร อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี “เทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปพืชหลังนา: งา” สวทช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและยกระดับ
การผลิตงาที่มีคุณภาพ (พันธุ์ การป้องกันโรคแมลงศัตรู ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ร่วมกับเทคโนโลยี
การใช้เช้ือราบิววาเรียในการจัดการศัตรูพืช และเทคนิคการปลูกงาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิตและการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปลูกและการแปรรูปพืช
หลังนา: งา” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
การปลูกพืชหลังนาเป็นจ านวนมาก จากการด าเนินงานมีเกษตรกรปลูกงา
หลังฤดูท านา จ านวน ๒๓ คน รวมพื้นที่ ๗๖ ไร่ ได้ผลผลิต ๒,๑๐๐ 
กิโลกรัม สร้างรายได้จากการปลูกงาในพ้ืนท่ี จ านวน ๑๖๘,๕๙๔ บาท 

 วิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือชีวภณัฑ์และแปร
รูป ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี

 กลุ่มผูผ้ลติผักปลอดภัย ต าบลหนองยาว 
อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ระดับมาตรฐาน” เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ เช้ือราไตรโคเดอร์มา: ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า เช้ือราบิวเวอร์เรีย: 
ป้องกันและก าจัดเพลี้ย และเชื้อราเมธาไรเซียม: ก าจัดแมลงปีกแข็ง ให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิต การใช้ และการตรวจสอบสาร
ชีวภัณฑ์พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและจัดการแมลง
ศัตรูพืชในแปลง/สวนได้อย่างถูกวิธี ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือ 
ชีวภัณฑ์และแปรรูป ผลิตก้อนเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าใช้และจ าหน่าย  
สร้างรายได้สุทธิจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้ผลิตผัก
ปลอดภัย ผลิตเช้ือราบิวเวอเรียทั้งแบบก้อนและแบบน้ าใช้และจ าหน่าย 
สร้างรายได้ ๑,๙๐๕ บาทต่อเดือน 

เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรยี์ (ปัถวีโมเดล)  
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

“การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์” สวทช. ร่วมกับ คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือน วิธีการเลี้ยง 
และวิธีการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือน รวมทั้งพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อผลิต 
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ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและน้ ามูลไส้เดือน โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
(ปัถวีโมเดล) เน้นการเรียนรู้หลักชีววิทยาของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเลี้ยง วิธีคัดแยก วิธีการเก็บรักษา การใช้
ประโยชน์จากมูลไส้เดือน น้ าหมักมูลไส้เดือน และการท าธุรกิจ หลังจาก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มเกษตรกรได้ทดลองปล่อยไส้เดือนดิน 
สายพันธุ์พื้นบ้านบริเวณสวนผลไม้ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยผสมกับดินให้กับสวน
ผลไม้ และดินเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ช่วยลดการฉีดพ่นสารเคมีในสวน และ
ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ ๒๐ และช่วยให้งดการฉีดยาฆ่าหญ้าในสวน
ทุเรียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งได้เลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธ์ุ AF เพื่อผลติ
มูลและฉี่ไส้เดือนดินจ าหน่าย สร้างรายได้ ๕,๖๐๐ บาท (๘ เดือน) 

เกษตรกร ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ ์

“การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเทียน” สวทช. ร่วมกับบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด พัฒนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตรใหก้บั
กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจ าหน่ายให้กับกลุ่มเซ็นทรัล และ Tops 
Supermarket โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการปลูกและดูแลรักษา
ข้าวโพดเทียน ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์ การวางแผนการปลูก การผลิต
ข้าวโพดฝักสดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การแนะน าข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด
พันธุ์ใหม่ (ข้าวโพดเทียนเหลือง ข้าวโพดเทียนลาย) ซึ่งมีความสามารถ 
ในการต้านทานโรค (พันธุ์จากผลงานวิจัยของ สวทช.) ให้กับเกษตรกร 
แกนน าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า 
เกษตรกรได้ท าการปลูกข้าวโพดเทียนเหลือง และส่งข้าวโพดฝักสดให้กับ 
Tops Supermarket สร้างรายได้เข้าชุมชน สัปดาห์ละ ๔,๕๐๐ บาท และ
พบว่าการปลูกข้าวโพดเทียนเหลืองสามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับพันธุ์เดิม
ที่ปลูก 

เกษตรกร หมู่บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

“เทคโนโลยีผ้าทอพ้ืนเมือง” เป็นการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่ ช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ และเพิ่มมูลค่าให้ผ้าทอพื้นเมือง โดย
ถ่ายทอดเทคโนยี “การปั่นเส้นด้ายฝ้ายด้วยการถีบจักร” (ของเดิมวงล้อจะ
หมุนด้วยมือหมุน) เป็นการปรับเส้นใยฝ้ายทอมือให้มีขนาดที่เล็กลง ท าให้
ใช้วัตถุดิบในการผลิตต่อช้ินน้อยลง แต่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้จ านวน
มากขึ้น เส้นฝ้ายมีหลายสีผสมกัน เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุน 
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สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง สามารถปั่นฝ้ายได้ด้ายฝ้ายเพิ่มขึ้น
เท่าหนึ่งจากวัตถุดิบเท่าเดิม (เดิมทอผ้าพันคอได้ ๑ ผืน หลังจากใช้การ 
ปั่นฝ้ายด้วยการถีบจักร สามารถทอผ้าพันคอได้ ๒ ผืน ในปริมาณวัตถุดิน
เท่าเดิม) สร้างได้ราย ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐) และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผ้าพันคอ ๓ สี (ด้ายฝ้าย ๑ เส้น มี ๓ สี) ซึ่งในอนาคต
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับปลูกฝ้ายสีออร์แกนิค เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่มีปัญหาสารเคมีตกค้าง และปัจจุบันได้
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมพลังปัญญาผ้าทอมือจากฝ้ายสีธรรมชาติ และพัฒนา
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมในฤดูฝ้ายบานอีกด้วย 

เกษตรกรในพื้นที ่

 หมู่บ้านหนองสมณะ ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 หมู่บ้านนางอย ต าบลเต่างอย  
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 หมู่บ้านนาหวาย ต าบลท่าก้อน  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

“การผลิตมะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สแนคสลิมในระบบโรงเรือน
พลาสติก” สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
ส าหรับการเพาะปลูก และการบริหารจัดการแบบครบวงจร ร่วมกับเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การปลูกผักในระบบโรงเรือน
พลาสติก การจัดการระบบน้ าแปลงการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
การควบคุมก าจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกร หลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรได้น าเทคโนโลยีโรงเรือนฯ ไปสร้างจริง และ
น าองค์ความรู้ไปปลูกมะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สแนคสลิมในโรงเรือน 
โดยเกษตรกรบ้านหนองสมณะ จังหวัดล าพูน ปลูกมะเขือเทศฯ ในโรงเรือน 
สร้างรายได้ ๑๒,๐๐๐ บาท (๔ เดือน) เกษตรกรบ้านนางอย จังหวัด
สกลนคร ปลูกมะเขือเทศฯ ในโรงเรือน สร้างรายได้ ๑๕ ,๖๐๐ บาท  
(๔ เดือน) และเกษตรกรบ้านนาหวาย จังหวัดสกลนคร ปลูกมะเขือเทศฯ 
และพริกกะเหรี่ยงในโรงเรือน สร้างรายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท (๕ เดือน)  
ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนท าให้การจัดการโรคแมลงเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกร หมู่บ้านปางวัว ต าบลเชยีงบาน  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

“การสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว”  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นเทคโนโลยีที่ เกษตรกรน าไปใช้ได้สะดวก  
เห็นผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นแนวทางส าคัญในการยกระดับ
ศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สวทช. ด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพในการผลิตเมล็ดพันธุ์   
รวมทั้งเป็นการบ่มเพาะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด
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พันธุ์ผัก เกษตรกรน าองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่เน้น
เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว (การเลือก 
ผลสุก การตากเมล็ดพันธุ์) การให้น้ า/ปุ๋ย และการจัดการโรคแมลง  
ในระบบโรงเรือนพลาสติก ไปปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยผลิต
เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ผลิตเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยมลู กผสม และ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สร้างรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ เป็นเงิน 
๖๑,๔๐๐ บาท 

เกษตรกร บ้านสิบสองพัฒนา และบ้านแม่คะ 
ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

“การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้
ดิน และเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือผลิตผักเศรษฐกิจ” เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว และเป็นปุ๋ย
หมักชีวภาพส าหรับการผลิตผักเศรษฐกิจของเกษตรกรพื้นที่สูง อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา พืชที่ปลูกได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ และพริกหวาน 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมีและค่าวัสดุปลูก ซึ่งแต่เดิม
เกษตรกรปลูกพืชด้วยระบบการปลูกแบบไร้ดิน โดยใช้กาบมะพร้าวเป็น
วัสดุปลูก มาใช้วัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ต้นข้าวโพด 
เปลือกฝักข้าวโพด และซังข้าวโพด น ามาเป็นวัสดุปลูกทดแทนวัสดุปลูกที่
ใช้อยู่เดิม จากการด าเนินงานพบว่าสามารถลดต้นทุนกาบมะพร้าวได้ 
๑๖ ,๘๐๐ บาทต่อปี และยังไม่ต้องเสียเวลา/เสียค่ าขนส่งในการสั่ง 
กาบมะพร้าวจากแหล่งอื่นอีกด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงราย 

 หมู่บ้านป่าซาง ต าบลโป่งแพร่  
อ าเภอแม่ลาว 

 หมู่บ้านบ้านศรดีอนมลู ต าบลศรีถอ้ย 
อ าเภอแม่สรวย  

“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีร่ี” สวทช. ภาคเหนือ 
ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ โดยน ามูลฯ ไปพึ่งแดดไล่ความชื้นแล้วเก็บใน
ภาชนะบรรจุ สามารถน าไปท าปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ าอินทรีย์ ข้อดีคือ 
มีปริมาณไนโตรเจนสูง ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต เหมาะส าหรับใช้กับพืชผัก
ที่รับประทานใบหรือพืชที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตทางใบ มีปริมาณธาตุ
อาหารคงที่  เนื่องจากหนอนไหมอีรี่กินพืชเพียงสองชนิดช่วยเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดินและพืช ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี วิธีการใช้งาน
ผสมปุ๋ยน้ าอินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน ๘๐ ซีซี ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ราดให้ทั่ว
ในแปลงปลูกทุก ๆ ๗ วันท าให้พืชเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตดี และ 
ปลอดภัยจากสารเคมตีกค้าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยน้ า
อินทรีย์ได้กว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
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สาขา Material and Manufacturing Technology 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค “ระบบจัดการแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนฟอสเฟต ส าหรับรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า (ระยะที่ ๑)” เป็นการพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม
ไอออน ส าหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ๓๐ คัน และสถานีประจุไฟฟ้าแบบ
รวดเร็ว ๒ สถานี โดยส่งมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อท าหน้าท่ีในการ
ตรวจวัดและเฝ้าระวังแรงดันและอุณหภูมิของเซลลข์องแบตเตอรี่ประเภท
ลิเธียม เพื่อให้การใช้งานแบตเตอรี่และการอัดประจุเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สาขา Electronics and Information Technology 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ “เคร่ืองมือส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์ และระบบสารสนเทศ”
เป็นการพัฒนาระบบเพื่อใช้ส ารวจพฤติกรรมการบริโภค ผักผลไม้ อาหาร
เสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ โดยน าต้นแบบของระบบติดตาม
และประเมินผลออนไลน์ (Thai School Lunch) มาต่อยอดใช้กับข้อมูล
การส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์ฯ ระบบมีฟังก์ชันการท างาน 
ประกอบด้วย (๑) ระบบลงทะเบียน (๒) ระบบบริหารจัดการค าตอบ และ 
(๓) ระบบรายงานผล เพื่อน าไปใช้ในการส ารวจและจัดท ารายงาน เพื่อ
ทราบถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและ
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 น์  https://www. 
thaischoollunch.in.th/lunchtracking/”  คือ  ระบบประมวลผล
ข้อมูลการจัดส ารับอาหารกลางวันด้วยระบบ Thai School Lunch ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่จัดท าระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ 
ต่อยอดจากโปรแกรมประเมินคุณภาพส าหรับโรงเรียนจากระบบแนะน า
ส ารับอาหารกลางวัน โดยเสริมระบบติดตามประเมินผลออนไลน์เข้าไป 
ช่วยให้โรงเรียนติดตามและสามารถประเมินคุณภาพส ารับอาหารของ
โรงเรียนเองได้ 

สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย “เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญและเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร” เป็นการพัฒนาเว็บเซอร์วิสฯ 
ส าหรับใช้ภายใต้โครงการวิเคราะห์ความต้องการและจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร แบ่งออกเป็น  
๒ ส่วน คือ (๑) เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เช่ียวชาญ และ (๒) เว็บเซอร์วิส
ส าหรับเช่ือมต่อฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ โดยเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
http://foodinnopolis.or.th/fidatabank/index.php ช่วยให้สมาคม
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การธุรกิจแห่งประเทศไทยได้เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เช่ียวชาญและ
เช่ือมต่อฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ซึ่งน าไปใช้ต่อยอดในโครงการวิเคราะห์
ความต้องการและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ด้านการวิจัยพัฒนา 
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “ระบบบริการความรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล จากองค์ความรู้
เร่ืองข้าวเวอร์ชัน ๓” เป็นการออกแบบ สร้างฐานความรู้ (ontology) 
และออกแบบฐานข้อมูลจากเว็บไซต์องค์ความรู้เรื่องข้าว (database) โดย
ใ ช้ ฐ านความรู้ เ ชิ ง ค ว ามหมาย เป็ นตั ว เ ช่ื อม โย งคว ามรู้ ต่ า ง  ๆ  
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
แต่ละบุคคล การเช่ือมโยงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จากเดิมที่
เป็นแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (static) ไปเป็นแบบท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ (dynamic) โดยเป็นระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ที่ผู้ใช้งานต้องการเป็นรายบุคคลในรูปแบบเว็บไซต์ 

บริษัท โรงพยาบาลหริภญุชัย เมโมเรียล จ ากัด “โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้มารับบริการด้านสาธารณสุข” 
สวทช. ภาคเหนือ และส านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบคิวผู้รับบริการและน าเสนอสื่อ 
สารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาการรอรับบริการของโรงพยาบาล 
อันเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้รับบริการ เกิดความเครียด และรู้สึกเบื่อที่จะรอรับ
บริการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้กับโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
จังหวัดล าพูน ท าให้ระบบการจัดคิวผู้มารับบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบใหม่ปรับเปลี่ยนจากระบบแสดงคิว
เพียงอย่างเดียว เป็นระบบบริหารจัดการคิวที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ (แสดงปฏิทิน นาฬิกา คิวเรียกช่ือ และสื่อ 
สารสนเทศของโรงพยาบาล) 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

“e-Museum และ Museum Pool” เนคเทค ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ 
ขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์   
(e-Museum) และระบบน าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค 
สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าเทคโนโลยีมา
อนุรักษ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึง
ง่าย โดยน าร่องในพิพิธภัณฑ์ ๖ แห่งในจังหวัดล าปาง ท าให้เกิดพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ จ านวน ๖ เว็บไซต์ ได้แก่ (๑) พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก  
(๒) พิพิธภัณฑ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
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(๓) มิวเซียมล าปาง (๔) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งล้านนา (๕) พิพิธภัณฑ์บ้าน
ป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ (๖) พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์
ของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเว็บไซต์ 

สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ 
จังหวัดพิษณุโลก 

“ระบบติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิ” เป็นอุปกรณ์วัด บันทึก และส่งข้อมูล
อุณหภูมิ ที่สามารถต่อหัววัดอุณหภูมิได้สูงสุด ๔ หัววัด เพื่อวัดอุณหภูมิ
ภายในตู้แช่เย็นต่าง ๆ ที่ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่ก าหนด 
โดยส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิเข้าสู่ เครือข่าย (LAN) และเก็บบันทึกเป็น
ฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย (server) อุณหภูมิที่มีค่าผิดปกติจากที่ก าหนด 
ระบบจะแจ้งเตือน Push Notification บนสมาร์ตโฟน และแจ้งเตือน
อีเมลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
และไม่เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ฯ  โ ม ไ บ ล์ :  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น พ จน า นุ ก ร มฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรม
ภาษาไทยท่ีครอบคลุมค าศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ ค าใน “พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ค าศัพท์แต่ละ
รายการประกอบด้วย ชนิดของค า ค าอ่าน นิยาม ที่มาของค า และค าที่
เกี่ยวข้อง เช่น แม่ค า ลูกค า การแสดงผลการใช้งานมี ๒ รูปแบบ คือ 
รูปแบบหมวดอักษร และรูปแบบการค้นค า ผู้ ใ ช้สามารถค้นค าได้ 
ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของค า ท้ังยังค้นค าจากประวัติ 
การใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย และสามารถค้นค าแบบออฟไลน์โดยไม่
จ าเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีภาพประกอบจากฉบับหนังสือ  
จึงเหมาะส าหรับประชาชนและเยาวชนไทยเข้าถึงข้อมูลวิชาการของ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android และ Windows Mobile มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นสะสมตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ รวม ๓๑.๔๗ ล้านบาท 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” 
เป็นแอปพลิเคชันค้นการอ่านและการสะกดค าภาษาไทยที่ถูกต้องจาก
หนังสือ "อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน" ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ หมวด คือ “หมวดอ่านอย่างไร” เพื่อทราบ 
ค าอ่านที่ถูกต้อง และ “หมวดเขียนอย่างไร” เพื่อทราบการสะกดค า 
ที่ถูกต้อง โดยพิมพ์ค าที่ต้องการทราบค าอ่านหรือการสะกดค าลงไป แม้ว่า
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ผู้ใช้สะกดค าผิดแอปพลิเคชันก็จะแนะน าการสะกดค าที่ถูกต้องให้ และ
สามารถค้นหาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนที่ถูกต้องของส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ การอ่านค าวิสามานยนามทั่วไป การอ่านพยัญชนะ
ไทย การอ่านสระไทย การอ่านวรรณยุกต์ไทย การอ่านตัวเลขต่าง ๆ  
การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ การเขียนค าวิสามานยนาม และการเขียนช่ือ
ธาตุ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 
อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอ่าน
อย่างไรเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android และ Windows Mobile มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นสะสมตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ รวม ๓๑.๔๗ ล้านบาท 

กรมสรรพสามิต “การจัดท าโครงสร้างและก าหนดความหมายข้อมูลหลักของกรม
สรรพสามิต (Data Taxonomy) ส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต (ระยะ
ที่ ๒) และการพัฒนาระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจาก
ข้อมูลคุณลักษณะสินค้า”  กรมสรรพสามิตต้องการจัดท า  Data 
Taxonomy เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลหลักของสินค้าทั้งหมดของกรม
สรรพสามิต ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานสากล สามารถให้บริการได้
กว้างขวางขึ้น และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนคเทค สวทช.  
จึงจัดท า Data Taxonomy ของสินค้า (เพิ่มเติม) ๖ ประเภท (จากระยะที่ ๑) 
รวมทั้งปรับปรุง Data Taxonomy ของสินค้าที่ได้จัดท าในระยะที่ ๑ 
จ านวน ๒ ประเภท นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตจากข้อมูลคุณลักษณะส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต จ านวน 
๒๒ รายการสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานในด้านการปฏิบัติงานและ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติ 
พรบ. ภาษสีรรพสามิตปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับล่าสุด 

กรมสรรพากร “แบบจ าลองส าหรับการประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์” เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
(ซอฟต์แวร์) ส าหรับติดตามผลการช าระภาษี และแบบจ าลองส าหรับ
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดท าประมาณการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ ช่วยให้กรมสรรพากรสามารถประมาณการรายได้ภาษี
สรรพากรได้ด้วยความเช่ือมั่นที่สูงขึ้น โดยระบบสามารถแสดงผลการ
จัดเก็บภาษีในภาพรวม และแยกย่อยตามพื้นท่ีหรือประเภทธุรกิจ สามารถ
คาดการณ์การช าระภาษีในระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน มีความ
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ยืดหยุ่นในการเพิ่ม/ลด สามารถคาดการณ์การจัดเก็บภาษีจากการปรับ
โครงสร้างแผนภาษี หรือเพิ่มนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย “แผนที่น าทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ” ด้วย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องการจัดท าแผนที่น าทางการควบคุม
คุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในการเป็นผู้น าในธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า เนคเทค สวทช. ได้น า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดท าแผนท่ีน าทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบบูรณาการ มุ่งเน้นมีการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล  ยกระดั บคุณภาพการผลิ ตของอุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และพัฒนาบุคลากรของ กฟภ. ร่วมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก ก า ร ข้ อ ก า หน ดต าม มา ตร ฐ า น  ISO/IEC17020 , 
ISO/IEC17025, ISO/IEC17065 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๖ 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดพะเยา 

 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลเวยีง อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 

 ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต ้

 ต าบลภูซาง อ าเภอภซูาง 

 ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง 

 ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง 

 ต าบลแมล่าว อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 

 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 

“ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพ่ือการ
เตือนภัยน้ าท่วม” เป็นการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเตือนภัยน้ าท่วมใน
จังหวัดพะเยา โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลการไหลของ
น้ าในแม่น้ าสายหลักและสายย่อยพร้อมส่งข้อมูลในระยะไกล ติดตั้งสถานี
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าแบบโทรมาตร (จ านวน ๑๐ สถานี) ท่ีส่งข้อมูล
แบบตามเวลาจริง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนสามารถใช้ใน
การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการน้ าทั้งกรณีน้ าล้นตลิ่งและ 
น้ าท่วมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดท าระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลที่ได้รับจากระบบสถานีโทรมาตรตรวจวัด และจัดท าระบบ
เก็บรวบรวมและการแสดงผลข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือข้อความสั้นทางมือถือ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อร่วมดูแลรักษาให้ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่ อง 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง น าผลลัพธ์ที่ได้
จากระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย เช่ือมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ให้เข้าใจได้ง่ายทางเว็บไซต์ www.pyflood.com ท าให้จังหวัดพะเยา 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเตือนภัยน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีฐานข้อมูลสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ าในกรณีน้ าท่วม 
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รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าจากกว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งท ากินของ
ประชาชนจังหวัดพะเยา 

สาขา Nanoscience and Nanotechnology 

ผู้ประกอบการสิ่งทอ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต าบล 
ต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ “สร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี” เป็น
โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการสิ่ งทอในจั งหวัด เ ชียงใหม่  ทั้ ง ในเ ชิงพาณิชย์และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
“นาโน” และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่าน
กิจกรรมเวิร์กช็อปและการประกวดผลงานต้นแบบ ท าให้มีการเพิ่มมูลค่า
ของร่ม ด้วยคุณสมบัตินาโน ร่มบ่อสร้างไม่มีกลิ่นเหม็นของสีน้ ามันที่อาจมี
สารตกค้างจากตะกั่ว มีน้ าหนักเบา สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ได้มากเนื่องจากค่าแรงคนที่ใช้ในการเคลือบยางตะโกจะหายไป และได้
เทคโนโลยีนาโนขึ้นมาแทนซึ่งไม่ต้องพึ่งกระบวนการตากแห้งร่มเหมือนกับ
การเคลือบยางตะโก ท่ีส าคัญการผลิตร่มบ่อสร้างด้วยการเคลือบน้ ายา 
นาโนนั้น ใช้เวลาไม่นานแต่ได้ร่มจ านวนมากขึ้น เพราะไม่ต้องพึ่งสภาพ
อากาศในการตากแห้งร่ม ท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

กลุ่มทอผ้า บ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน 

“การเพ่ิมคุณภาพสิ่งทอพ้ืนเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี” สวทช. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้คุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผ้าฝ้ายและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ช่วยแก้ปัญหาผ้าฝ้ายแข็งกระด้าง ให้มีความนุ่มลื่น  
ช่วยป้องกันสีซีดจาง สะท้อนน้ า ยับยั้งแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอมติดทนนาน 
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ช่วยแก้ไขปัญหา 
ผ้าฝ้ายได้อย่างตรงจุด โดยเสื้อผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบคุณสมบัตินาโนแล้ว
ราคาขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 
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๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้
จนเกิดการลงทุนเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ด าเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม
ร่วมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น ๒,๔๓๓.๔๔ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มาจากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๒๐,๘๑๕.๔๘ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลงาน ได้แก่ 

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 

  

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๙๐๐ ๑๙,๕๒๙

๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐

๒๐,๘๑๕

๘,๐๐๐
๙,๕๘๐

๑๑,๔๐๘
๙,๔๕๖

๑๓,๙๕๖

๒,๔๓๓

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 ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๒

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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(๑) ระบบเฝ้าระวังอุณหภู มิ (Temperature Monitoring Gateway system: TMGs) เป็นระบบ
ตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการข้อมูล ตรวจวัด บันทึก และแจ้งเตือนเมื่อ
อุณหภูมิออกนอกช่วงที่ก าหนด เป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถทวนสอบกลับได้ สามารถปรับเทียบอุณหภูมิ 
โดยได้รับการรับรองสอบเทียบตรงตามมาตราฐาน ISO 17025 ระบบสามารถเฝ้าติดตามอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในตู้แช่ ห้องเย็น และห้องแช่แข็ง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ท าให้สามารถเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิตต่าง ๆ ได้นานขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ปัจจุบันได้ติดตั้งและใช้งานระบบ  
เฝ้าระวังอุณหภูมิ ภายในหน่วยงานทั้ง ๓๑ หน่วยงานของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(เริ่มติดตั้งและใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๕๙) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระบบฯ ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกิด
จากการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นมูลค่า ๕๕๕ ล้านบาท 

 
 

(๒) คาร์บอนฟุตพริ้นท์น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ เอ็มเทค สวทช. ด าเนินโครงการวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจก
ของโรงงานน้ ามันปาล์ม ภายใต้แผนงานวิจัย “การศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีโรงงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามัน
ปาล์มเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเข้าร่วมประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งศึกษาและขยายผล 
การประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบและโรงกลั่นน้ ามัน
ปาล์ม พร้อมทั้งเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปาล์ม ทีมวิจัยได้ช่ วยค านวณ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับบริษัท เมื่อบริษัทมีการแสดงข้อมูลคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์จึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้า ตลอดจนท าให้ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถช่วยโปรโมทสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กับลูกค้าในประเทศ เพ่ิมยอดการขายในผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ (น้ ามันปาล์มข้น น้ ามันปาล์มโอเลอิน 
น้ ามันปาล์มสเตียริน) ส่งผลให้บริษัทมีก าไรเพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คิดเป็นมูลค่า 
๓๘๙ ล้านบาท 
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(๓) ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities 
Software: LD SW) ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities หรือ LD) ท าให้เกิดปัญหาค่าเฉลี่ยการ
รู้หนังสือของคนไทยต่ า และเกิดปัญหาสังคม การว่างงาน กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เนคเทค สวทช. จึงจัดท า
โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยการอ่าน การเขียน กระบวนการคิด และการคิดค านวณส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ขึ้น ประกอบด้วย ต้นแบบโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) ต้นแบบโปรแกรม
ค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) ต้นแบบโปรแกรมตรวจค าผิดไทย (Thai Spell Checker) และต้นแบบ
โปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) โดยส่งมอบ LD SW ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
จ านวน ๕๐๐ ชุด เพ่ือมอบให้หน่วยงานในเครือข่ายสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาทิ โรงพยาบาลและ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดต่าง ๆ จ านวน ๒๐๐ หน่วยงาน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับ LD SW สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์หรือจัดท าสื่อเฉพาะมาช่วยสอนเด็ก LD และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของครู
ในการสอนและการดูแลเด็ก LD จากการใช้สื่อเดิมช่วยในการเรียนการสอน คิดเป็นมูลค่ารวม ๑๐๑ ล้านบาท 
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๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย (Research 
Pillars) ได้แก่ (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (๒) เทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Engineering Technology) (๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
สารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience 
and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ร่วมกับ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) ศูนยว์ิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือ
แพทย์ (A-MED) และ (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)  
ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Biopharmaceutical (๒) Precision Agriculture  
(๓) Food and Feed (๔) Biochemicals (๕) Energy (๖) Medical Devices and Implants (๗) Precision 
Medicine (๘) Cosmeceutical (๙) Mobility and Logistics และ (๑๐) Dual-use defense ผ่านกลไกการ
สนับสนุนและบริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบ
วิจัย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์  
(๔) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๕) ด้านอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่ส าคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 

 
กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

(๑) Technology Development Groups (TDGs): Biopharmaceutical 
การพบชิ้นส่วนสารพันธุกรรมไวรัสไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุ้งกุลาด า ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา 

ชุดตรวจไวรัสกุ้งไอเอชเอชเอ็นที่ มีความถูกต้องและรวดเร็ว:  ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Bioscience and 
Biotechnology หรือไบโอเทค ประสบความส าเร็จในการศึกษาล าดับเบสของเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็น (Infectious 
hypodermal and haematopoietic necrosis virus: IHHNV) ซึ่งน าไปสู่การค้นพบชิ้นส่วนสารพันธุกรรมของ
เชื้อไวรัสแทรกในจีโนมของกุ้ง และการพัฒนาชุดตรวจที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว โดย IHHNV เป็นเชื้อก่อโรค 
ในกุ้งที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office 
International des Epizooties: OIE) ระบุเป็นโรคระบาดสัตว์น้ าต้องห้ามในการน าสัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ าเข้ามา
ในประเทศ ส่งผลให้หลายประเทศมีการตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งที่มีการน าเข้ามาเพาะเลี้ยง ผลจากการวิเคราะห์
ล าดับเบสของเชื้อ IHHNV ด้วยเทคนิค PCR น าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัส IHHNV ด้วยเทคนิค multiplex 
PCR ที่สามารถแยกกุ้งติดเชื้อไวรัสที่แท้จริง ออกจากกุ้งที่มีสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแทรกในจีโนมได้ เมื่อน า 
ชุดตรวจดังกล่าวมาทดสอบในกุ้งกุลาด าที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย พบลักษณะการสอดแทรกของชิ้นส่วน  
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สารพันธุกรรมของเชื้อ IHHNV ที่แตกต่างจากลักษณะที่พบในกุ้งกุลาด าแถบแอฟริกาตะวันออกและออสเตรเลีย 
อย่างไรก็ดี การตรวจเชื้อ IHHNV ด้วยเทคนิคดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลบวกปลอมจากการสอดแทรกของชิ้นส่วน
สารพันธุกรรมของเชื้อ IHHNV ได้ ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส IHHNV ด้วยเทคนิคแลมป์ 
(Loop mediated isothermal amplification: LAMP) โดยใช้ไพรเมอร์ ๒ ชุด ที่อ้างอิงจากวิธีการตรวจโรคตาม 
OIE และข้ อมู ล ที่ ที ม นั ก วิ จั ย ค้ นพบ  ร วมทั้ ง เ ทคนิ ค  in situ digoxigenin (DIG)-labeling LAMP (ISDL)  
ที่มีความจ าเพาะกับเชื้อไวรัส IHHNV มากกว่า และใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่าเทคนิค in situ hybridization 
(ISH) ถึงหนึ่งในสามเท่า 

 

 
 

(๒) Technology Development Groups (TDGs): Precision Agriculture 
นวัตกรรมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่:  ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and 

Engineering Technology หรือเอ็มเทค พัฒนาถุงปลูกจากวัสดุไม่ถักทอหรือนอนวูฟเวน ซึ่งเป็นวัสดุวิศวกรรมที่มี
ศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อการ
เพาะปลูกได้ โดยการผสมผสานเทคโนโลยีการเลือกใช้พอลิเมอร์และเส้นใย กับเทคโนโลยีการขึ้นรูปและการ  
ดัดแปรเพ่ือเพ่ิมสมบัติพิเศษ โดยถุงปลูกนอนวูฟเวนช่วยให้อากาศและความชื้นระบายได้ดี ลดความร้อนที่สะสม 
ในดินเมื่อเทียบกับถุงปลูกท่ัวไป ส่งเสริมให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดีไม่ขดงอ ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของผลิตผล เช่น มะเขือเทศราชินี ที่ใช้ถุงปลูกนอนวูฟเวน พบว่ารากยาวขึ้นและให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ๓๐–๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาและจัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือร่วมทดสอบภาคสนามกับบริษัทเอกชน 
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(๓) Technology Development Groups (TDGs): Food and Feed 
เทคโนโลยีการปรับปรุ งการผลิตไข่พาสเจอร์ ไรส์ :  ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Bioscience and 

Biotechnology หรือไบโอเทค ร่วมกับบริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จ ากัด พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงการผลิตไข่  
พาสเจอร์ไรส์ โดยการศึกษาผลกระทบของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และสมบัติ 
เชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ไข่ขาวเหลว ไข่รวมเหลว และไข่แดงเหลว เช่น สมบัติการเกิดเจล สมบัติการเกิดฟอง และ
สมบัติด้านอิมัลชัน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตไข่พาสเจอร์ไรส์ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย จากองค์ความรู้ที่ได้บริษัท โอโว่ ฟู้ ดเทค จ ากัด 
สามารถน าไปต่อยอด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรส์ ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรส์ ออมเลต
พาสเจอร์ไรส์ ออมเลตแช่แข็งไส้กระเพราะกุ้ง ออมเลตแช่แข็งไส้ครีมเห็ด และไข่หวานญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้
ผลงานวิจัยดังกล่าวยังท าให้สามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาด โดยมีมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓.๖๐ ล้านบาท 
 

 
 
กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 

(๔) Technology Development Groups (TDGs): Biochemicals 
เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris ส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล: ทีมวิจัยจาก

หน่วยวิจัย Bioscience and Biotechnology หรือไบโอเทค ได้พัฒนาเซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส (Pichia 
pastoris) เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพสูง โดยยีสต์สายพันธุ์ดังกล่าวมีข้อดีกว่ายีสต์สายพันธุ์อ่ืน ๆ คือ สามารถใช้แหล่งคาร์บอนได้หลาย
ประเภท เช่น กลูโคส กลีเซอรอล ซอร์บิทอล เมทานอล ฯลฯ ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น และลดต้นทุนในการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ สามารถเติบโตได้รวดเร็ว และหนาแน่น ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการหมักเชื้อ นอกจากนี้ ยีสต์สาย
พันธุ์ ดั ง กล่ า วส าม ารถผลิ ต ไบ โซบิ ว ทานอล ได้ ใ นป ริ ม าณสู ง  เพร าะยี สต์ จ ะ ไม่ ผ ลิ ต เ อท าน อล  
ออกมาแทน และสามารถผลิตเอนไซม์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเชื้อ เพ่ือย่อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นไอโซบิว
ทานอล ทั้งนี้ยีสต์ลูกผสมฟีเชีย พาสตอริส ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถผลิตไอโซบิวทานอลได้ถึง ๒.๒๒ กรัม 
ต่อลิตร ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตไอโซบิวทานอลที่สูงที่สุดที่มีการรายงานในระบบยีสต์  ปัจจุบันทีมวิจัยอยู่ใน
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการหมักแบบขยายขนาดในระดับ ๑๐ ลิตร และเตรียมพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ดังกล่าว
ให้สามารถผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยชีวมวลในกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว ส าหรับการผลิต 
ไอโซบิวทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน หรือชานอ้อย เป็นต้น 

 

  
 

(๕) Technology Development Groups (TDGs): Energy 
แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนสามมิติ: ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Energy 

Technology หรือเทคโนโลยีพลังงาน ได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงโดยการพัฒนาขั้วแคโทด
ด้วยกราฟีน เนื่องจากกราฟีนมีคุณสมบัติเด่นทางด้านพ้ืนผิวสัมผัส ท าให้แบตเตอรี่ที่พัฒนาได้มีอายุการใช้งานสูงขึ้น 
ปัจจุบันทีมวิจัยไดแ้บตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ชนิดเซลล์เหรียญประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ขั้วแคโทดแบบสามชั้น ให้ค่า 
discharge capacity สูงถึง ๑๕๒๘ mAh/gS และได้ค่า capacity retention ๙๒ เปอร์เซ็นต์ ที่ ๑๐๐ cycles  
ผลการด าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมด้านแบตเตอรี่ ที่มีความต้องการสูงมาก  
ทั้งในประเทศและในตลาดโลก โดยได้ต้นแบบภาคสนามในแบบเซลล์ทรงกระบอกและแบบซองที่สามารถน าไปใช้
งานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของวัสดุกราฟีนและวัสดุผสมของกราฟีน โดยมีการคาดการณ์จากรายงานการวิจัยด้านการตลาดของ 
ResearchMoz ว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุกราฟีนนั้นจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจนถึง ๖๕๗ ล้านเหรียญสหรัฐในปี ๒๐๒๐ 
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กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
(๖) Technology Development Groups (TDGs): Medical devices and Implants 
นวัตกรรม “ที่นอนน้ าเพื่อสุขภาพ” ผลิตจากยางพารา ทนทาน ยืดหยุ่นสูง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย

แผลกดทับฟื้นตัวเร็วขึ้น: ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials and Engineering Technology หรือเอ็มเทค 
ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีซี ที่นอนน้ า พัฒนาที่นอนน้ าเพ่ือสุขภาพจากยางพาราที่มีความทนทาน ยืดหยุ่นสูง 
ส าหรับผู้ป่วยแผลกดทับ เพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็วขึ้น โดยงานวิจัยดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผู้ประกอบการมีความ
ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตที่นอนน้ าส าหรับผู้ป่วยแผลกดทับ ซึ่งแต่เดิมได้ทดลองน าถุงปัสสาวะ
ที่ยังไม่ได้ใช้งานมาบรรจุน้ าขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จ านวนหลายถุง แล้วน าไปใช้กับผู้ป่วยแผลกดทับเพ่ือทดลองนอน 
ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากถุงน้ าที่ท าขึ้นนั้นสามารถชะลอการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาต่อยอดท าเป็นต้นแบบที่นอนน้ าโดยใช้วัสดุจากยางพารา น ามาผลิตเป็นถุงน้ าลักษณะคล้ายกระเป๋า 
น้ าร้อนแทนถุงปัสสาวะ แต่เมื่อผู้ประกอบการได้ผลิตและน ามาใช้งานกับผู้ป่วยได้ระยะหนึ่งก็พบปัญหา คือ ถุงน้ า 
ที่ท าจากยางพารามีการรั่วแตกไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ จากนั้นผู้ประกอบการได้เข้ามาปรึกษากับทีมวิจัย
ฯ ซึ่งทีมวิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหา พบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตถุงน้ าซ้ าได้ ถึงแม้ว่าจะผลิตซ้ าได้ก็ยังพบ
ปัญหารั่วแตกเหมือนเดิม ทีมวิจัยจึงเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับการใช้วัสดุยางพารา
แบบ Food Grade การออกแบบแม่พิมพ์ วิธีการซีลฝาเปิด-ปิด การทดสอบอุณหภูมิ และความดันของแรงกดทับ 
โดยหนึ่งลอนน้ าทดสอบแรงกดทับที่ ๑๒๐ กิโลกรัม จนแน่ใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้มาตรฐาน
ตามท่ีต้องการ 
 

  
 

MuTherm: มิวเทอร์มระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส  ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย 
Electronics and Information Technology หรือเนคเทค ได้พัฒนาระบบตรวจวัดไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส 
หรือมิวเทอร์ม ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีอินฟราเรดและแสงมองเห็นได้ ตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิสูงสุดบน
ใบหน้า ร่วมกับการชดเชยอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรของทีม ท าให้สามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละ
บุคคลได้อย่างแม่นย า สามารถตรวจได้หลายคนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้มิวเทอร์มยังสามารถเปลี่ยนกล้อง
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อินฟราเรดราคาถูกให้มีประสิทธิภาพคัดกรองคนป่วยมีไข้และสภาวะ Hyperthermia ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
โดยที่ผ่านมามิวเทอร์มได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และใช้ใน
การตรวจคัดกรองญาติผู้ต้องขังในงานสัปดาห์เยี่ยมญาติ ณ เรือนจ ากลางอยุธยา และงานไทยแลนด์ Mobile Expo 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในการวางนโยบายป้องกัน
โรคระบาดในแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงเรียนอนุบาล โดยทางทีมวิจัยฯ ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ในการพัฒนาและ
ขยายผลต้นแบบฯ เพ่ือน าไปใช้งานจริงทั่วประเทศจ านวน ๓๐ เครื่อง จ านวน ๑๕ ล้านบาท 
 

 
 
 
(๗) Technology Development Groups (TDGs): Cosmeceutical 
ครี มคลายกล้ า ม เนื้ อ จ ากน้ า มั นหอมระ เหย :  ที มวิ จั ย จ ากหน่ ว ยวิ จั ย  Nanoscience and 

Nanotechnology หรือนาโนเทค ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย) วิจัยและพัฒนาครีม 
คลายกล้ามเนื้อจากน้ ามันหอมระเหย โดยพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามัน  
หอมระเหย ซึ่งเป็นสารส าคัญจากไพลและขมิ้นชัน เพ่ือเสริมคุณสมบัติของอนุภาคและเพ่ิมความสามารถในการ  
ซึมผ่านชั้นผิวหนัง ท าให้สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดได้ดียิ่ งขึ้น และเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียว
เหนอะหนะ ปัจจุบันได้วางจ าหน่ายแล้วในชื่อ "กัญญ์ เฮอร์เบิล ครีม รีเฟรช ครีมสมุนไพรบ ารุงและนวดผิวกาย"  
ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบครีมแล้ว ทางทีมวิจัยฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)  ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้
ร่วมวิจัยในรูปแบบสเปรย์คลายกล้ามเนื้อ ออกวางจ าหน่ายอีกด้วย โดยด าเนินการจัดจ าหน่ายในช่องทางเฟซบุ๊ก 
“Kann herbal” ซึ่งมียอดขายรวม ๐.๖๐ ล้านบาท 
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ที่มา: https://www.facebook.com/KannHerbal/ 

 
กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 

(๘) Technology Development Groups (TDGs): Mobility and logistic 
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม: ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Materials 

and Engineering Technology หรือเอ็มเทค ร่วมกับบริษัทสกุลฎ์ซี จ ากัด พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความแข็งแรง
ของโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมของรถโดยสาร เนื่องจากทางผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาผลิต 
รถโดยสารขนาดเล็กเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบต้องการการสนับสนุนทางด้านการออกแบบวิธีการวิเคราะห์
ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร ส าหรับการพัฒนาโครงรถโดยสารน้ าหนักเบา ทีมวิจัยฯ  จึงออกแบบ
วิธีการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร (ตัวถังอลูมิเนียม) ภายใต้เงื่อนไขการรับแรงแบบ 
static และออกแบบการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้างร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธี 3 -point 
bending ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับการออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบน้ าหนักเบา แต่ยังคงมีความ
แข็งแรง รวมทั้งช่วยประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการลองผิดลองถูก ก่อนที่จะด าเนินการ
ทดสอบและด าเนินการทางการตลาด 
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(๙) Technology Development Groups (TDGs): Dual-use defense 
โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายส าหรับตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซในระดับอุตสาหกรรม: ทีมวิจัยจาก 

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้พัฒนาอุปกรณ์ระบบโครงข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายส าหรับตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ก๊าซ
ชนิดต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการน าเข้าอุปกรณ์
ส าหรับตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซในมูลค่าสูงมาก ทางทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาเซ็นเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ตรวจหาต าแหน่งการรั่วไหลของก๊าซต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซในอุตสาหกรรมอาหาร หรือก๊าซที่เป็น
อันตรายอ่ืน ๆ โดยมีคุณสมบัติในการตรวจหาจุดรั่วในพ้ืนที่โรงงานเพ่ือป้องกันอันตราย โดยอุปกรณ์ดังกล่าว
ออกแบบให้ท างานเป็นแบบโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ท าให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้เป็นปริมาณมากเนื่องจาก
ประหยัดพลังงาน ราคาถูก และทนทาน นอกจากนี้เซ็นเซอร์ที่ใช้มีความแม่นย าและอายุการใช้งานยาวนานกว่า
เซ็นเซอร์ที่มีขายในตลาดต่างประเทศอีกด้วย  
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จมูกอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: ทีมวิจัย
จากศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้พัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายเพ่ือการใช้งานในบ้านที่มีขนาดเล็ก สามารถแสดงผลแบบฐานเวลาจริงคลอบคลุม
ระยะการท างานได้ ๕-๑๕ เมตร (โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในบ้าน) สามารถท างานบนพ้ืนฐาน Machine 
Learning ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) อ่ืนๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบยังท างานด้วยการคัดแยก
กลิ่นอันตรายด้วย neural networks and deep learning สามารถสอนตัวอุปกรณ์ให้จดจ ากลิ่นเพ่ิมเติมได้ 
โดยผู้ใช้งาน ตัวอุปกรณ์มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้แก๊สเซ็นเซอร์ ๙ ชนิดที่ถูกคัดเลือกแล้วว่าสามารถตรวจวัด
กลิ่นที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในที่พักอาศัยและสามารถระบุระดับความอันตรายที่เกิดจากกลิ่นในที่พักอาศัยได้ อุปกรณ์
ดังกล่าวออกแบบภายใต้แนวความคิด Smart Living ที่จะท าให้ผู้อาศัยรับรู้ได้ถึงอันตรายจากกลิ่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากการท าอาหาร กลิ่นธูปและควัน หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่มีการใช้งานภายในบ้าน 

นอกจากนี้ ผลงานจมูกอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัยฯ ยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
(Silver Medal) จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่เป็นเวทีการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่ส าคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลกอีกด้วย 
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เครื่องวัดความหอมข้าวส าหรับวิเคราะห์มาตรฐานข้าวหอมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์:  ทีมวิจัย
จากศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ
ความหอมของข้าวแบบพกพาโดยใช้หลักการของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ตรวจสอบความหอมของข้าวในระดับ
ภาคสนาม การด าเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ข้าวปทุม กรมการข้าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโครงสร้างของเครื่องตรวจสอบความหอมแบบพกพา ประกอบด้วยอาเรย์ของ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซทั้งหมด ๘ ชุด เพ่ือใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ และยังสามารถวัดความชื้นและ
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายนอกได้ จากนั้นเครื่องจะน าข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการจ าแนกกลิ่นที่ต่างกัน 
ซึ่งมีการแบ่งระดับความหอมของข้าวออกเป็น ๑๐ ระดับ โดยเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน 
(2AP) ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือดังกล่าว พบว่าเครื่องวัดความหอมของข้าวแบบพกพาให้ความแม่นย า 
ในการทดสอบสูงเป็นที่ยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานแบบเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) 

 

 
 

กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ าทะเล ปลาในแนวปะการัง และปะการัง ที่อ่าวขอนแคและ

อ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต: ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัย Electronics and Information Technology หรือ
เนคเทค ได้ท าข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ าทะเล ปลาในแนวปะการัง และปะการัง ที่อ่าวขอนแคและอ่าว
ปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ CTD เรียบร้อยทั้ง ๒ จุด คือบริเวณอ่าวขอนแคและ
อ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เก็บข้อมูลทางกายภาพของน้ าทะเล ซึ่งข้อมูลกายภาพที่ได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
คือ อุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า และความลึก เมื่อติดตั้งไปเป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน พบว่าที่อ่าวขอนแคช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคมในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิผิวน้ าทะเลจะค่อย  ๆ เพ่ิมสูงขึ้น (รวมทั้งความเค็ม)  
แต่มีบางช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ าลงคาดว่าเป็นผลมาจาก Internal Tide ซึ่งมีผลดีกับแนวปะการัง เพราะช่วยลด
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ความเสี่ยงต่อการเกิดปะการังฟอกขาว หลังจากนั้นอุณหภูมิและความเค็มจะเริ่มลดต่ าลงจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเริ่ม
เข้าฤดูฝนของฝั่งทะเลอันดามัน ปริมาณน้ าฝนที่เพ่ิมขึ้นท าให้ความเค็มลดต่ าลงในบางช่วงเวลา และที่อ่าวปะตก  
จะเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับฝั่งหาดขอนแคในข้อมูลด้านอุณหภูมิและความเค็ม ยกเว้นช่วงฤดูฝนตั้งแต่
เดือนตุลาคม ซึ่งทางฝั่งอ่าวปะตก พบว่าความเค็มมีการเพิ่มข้ึนจนถึงระดับปกติ ทั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลมา
จากคลื่นลมบริเวณหน้าหาดที่หันออกสู่ทะเลอันดามันมีมากกว่าทางฝั่งอ่าวขอนแค ท าให้น้ าทะเลในระดับลึกที่มี
ความเค็มสูงกว่าถูกผสมกับน้ าทะเลระดับตื้นที่มีความเค็มต่ ากว่า ดังนั้นน้ าทะเลทางฝั่งอ่าวปะตกจึงมีความเค็ม 
ต่ ากว่าอ่าวขอนแค ส าหรับการศึกษาติดตามชนิดและความชุกชุมของปลาในแนวปะการัง พบว่าอ่าวขอนแคมีความ
หลากชนิดของปลามาก และปลามีพฤติกรรมการกินที่หลากหลายที่เข้ามาหากินเนื่องจากที่อ่าวขอนแค  
มีแนวปะการังที่ไม่สูงชัน และเป็นแนวปะการังเป็นปะการังน้ าตื้น ซึ่งโครงสร้างปะการังน้ าตื้นจะเต็มไปด้วย 
ซอกหลืบท าให้เหมาะต่อการด ารงชีวิตของปลาที่หลากหลาย 
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๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure) 

การด าเนินงาน National S&T Infrastructure มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ 
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุน และสามารถส่งมอบ เพ่ือบริหารจัดการต่อในภาพของประเทศต่อไป 
นอกจากนี้ NSTI ยังสร้างกลไกขับเคลื่อน ผลักดัน ติดตามการด าเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงสู่การวิจัย เพ่ือตอบ
โจทย์ประเทศ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ได้แก่ 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีเป้าหมายเพ่ือ
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ วัสดุชีวภาพ (biomaterial) และข้อมูล
ชีวภาพ (biodata) ครอบคลุม พืช จุลินทรีย์ และข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย เพ่ือการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ สร้างเครือข่าย
พันธมิตรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  มีผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

 จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์เบื้องต้น (basic screening) เช่น กรดไขมัน 
เอนไซม์ สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเจริญของวิบริโอ และต้านการสร้างไบโอฟิล์มของ
วิบริโอ จ านวน ๑๒๐ สายพันธุ์ 

 จัดเก็บข้อมูล DNA barcode ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง จ านวน ๕๐๗ สายพันธุ์ แบ่งเป็น 
ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๔๕๔ สายพันธุ์ และเห็ดที่เก็บตัวอย่างใหม่ ๕๓ สายพันธุ์ โดยมีแผนจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑๙๓ สายพันธุ์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

 จัดเก็บรักษาจ านวนตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา (fungorium) ที่ตรวจสอบยืนยันชนิด
ของตัวอย่างแห้งเห็ดราใหม่ จ านวน ๑,๗๐๐ สายพันธุ์ 

 จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่มไซลาเรีย และเห็ด ที่ได้รับการยืนยันความ
แท้จริงของชนิดจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ จ านวน ๑,๑๙๕ ตัวอย่าง 

 จัดเก็บรักษาพืชสมุนไพรในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue bank) รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ ตัวอย่าง 
หรือ ๑,๔๗๑ ขวด และมีแผนที่จะจัดเก็บรักษาพืชสมุนไพรเพ่ิมเติม จ านวน ๑๕ ตัวอย่าง ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งด าเนินการอนุบาลพืชสมุนไพรที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ในโรงเรือน จ านวน ๑๐๕ ชนิด 
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 จัดเก็บข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของประชากรไทย รวมทั้งสิ้น 
๒,๑๓๕ ราย ได้แก่ ข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing: WGS) จ านวน 
๗๕๕ ราย ทั้งเอ็กซ์โซม (Whole Exome Sequencing: WES) จ านวน ๑,๐๙๒ ราย และสนิปส์
จีโนไทป์ของประชากรไทย จ านวน ๒๘๘ ราย 

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) มีเป้าหมายเพ่ือเป็นศูนย์ส าหรับการ
ศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีโอมิกส์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีโอมิกส์
ประยุกต์ เพ่ือตอบโจทย์ทางด้านการเกษตร อาทิ การปรับปรุงพันธุ์พืช ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และด้านอุตสาหกรรม อาทิ การสร้างมาตรฐาน Metabolites/Peptides ในพืชและอาหาร โดยมี
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

 จัดท าฐานข้อมูล DNA barcode ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันได้ DNA barcode ของ
สาหร่าย ๕๐ ตัวอย่าง และจุลินทรีย์ ๒,๐๐๐ ตัวอย่าง รวมทั้งได้จีโนไทป์ของใบบัวบก ๒๐๐ 
ตัวอย่าง ขมิ้นชัน ๔๐ ตัวอย่าง เชื้อรา Magnaporthe ที่ก่อโรคไหม้ในข้าว ๑๐๐ ตัวอย่าง 
ข้าวโพด ๑๓๐ ตัวอย่าง ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ๒๐๐ ตัวอย่าง ถั่วเขียวผิวด าใน germplasm ๒๐๐ 
ตัวอย่าง และจีโนไทป์ตัวอย่างแตงกวา มะระ แตงโม พริก และมะเขือเทศ ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง 

 พัฒนาวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์ ไบโอแอคทีฟเปปไทด์ ปัจจุบันได้เปปไทด์ต้านจุลินทรีย์ 
ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ จ านวน ๑ ชนิด ที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย จ านวน ๘ ชนิด ที่ก่อโรค 
ในทางเดินอาหารไก่ 

 พัฒนาวิธีการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วย RNA sequence เพ่ือใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น 
การศึกษากลไกการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกในปะการัง และกลไกการตอบสนองต่อ
สภาวะแล้งในอ้อย 

 พัฒนาวิธีการ SNP Genotyping แบบ High Throughput ด้วยเทคนิค Mass Array ส าหรับ
คัดเลือกยีนควบคุมคุณภาพแป้ง โดยประสบความส าเร็จในการพัฒนา SNP marker และอยู่
ระหว่างทดสอบการใช้ SNP marker ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งพัฒนาวิธีการ SSR Genotyping แบบ 
High Throughput ในอ้อย เพ่ือวิเคราะห์ยีนทนแล้งใน germplasm ของอ้อย จ านวน ๒๓๐ 
สายพันธุ์ 

 ให้บริการทางเทคนิคแบบครบวงจรทางด้าน Genotyping/Sequencing จ านวน ๑๐ กิจกรรม 
เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการต่อยอด เพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
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(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ  
โดยเน้นงานด้าน Computational Science, DATA Analytic และ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้งการ 
บูรณาการทรัพยากรเพ่ือช่วยแก้โจทย์ปัญหาของประเทศที่ซับซ้อน หลากมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางเศรษฐกิจ มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

 ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูงให้มีพ้ืนที่พร้อมส าหรับ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยอยู่ระหว่างกระบวนจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกผู้เสนอราคา
เข้ามาปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับรับน้ าหนักและวางระบบต่าง ๆ ส าหรับตู้แร็คคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(๔๐ กิโลวัตต์) จ านวน ๑๐ ตู้ และตู้แร็ค storage (๑๐ กิโลวัตต์) จ านวน ๕ ตู้ 

 ปัจจุบันให้บริการ (serviced core-hours) ทรัพยากรการค านวณระบบ Thailand’s Advanced 
Research Accelerator (TARA) จ านวน ๘.๗๒ ล้านชั่วโมงค านวณ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของ
แผนปี ๒๕๖๒ (๑๐ ล้านชั่วโมงค านวณ) โดยมีโครงการใช้บริการทรัพยากรการค านวณ จ านวน 
๗๑ โครงการ (TARA ๓๙ โครงการ และ e-Science ๓๒ โครงการ) และมีหน่วยงานใช้บริการ
มากกว่า ๑๕ หน่วยงาน 

 จัดกิจกรรม NSTDA HPC School ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากร TARA และเรียนรู้การใช้งานทรัพยากร TARA ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ Performance Tools ที่มีให้บริการในระบบ 

(๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) มุ่งให้บริการ ปรึกษา 
และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things) ตลอดจนสรรค์สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบไซเบอร์กายภาพ (Cyber-
Physical System) แก่สาธารณชน เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ มีผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนฐานและกระบวนการการน าข้อมูลจากโลกกายภาพไป
ประมวลผลหรือวิเคราะห์ในโลกไซเบอร์ (ดิจิทัล) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษา รับค าปรึกษาด้าน CPS/IoT จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) บริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัด บริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท 
วุฒิศักดิ์ เอสเธติค แคร์ จ ากัด บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จ ากัด บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งให้บริการ 
Cloud Platform NETPIE ส าหรับผู้ใช้งาน IoT จ านวน ๒๗,๐๔๖ ราย 



๖๑ | ส ว ท ช .  

 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (๒๖ รายการ) และติดตั้งครุภัณฑ์ (๔๕ รายการ)  รวมทั้ง
จัดเตรียมพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการส าหรับการให้บริการห้องทดสอบ (testbed) ที่อาคาร NECTEC 
Pilot Plant เพ่ือให้บริการ Testbed Facility ในการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS 
และ IoT ในด้านต่าง ๆ 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคเพ่ือให้บริการการประเมินวัฏจักร
ชีวิตด้วยมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถประเทศตาม 
Thailand’s Green Growth Strategy เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลก ทั้งนี้  หน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้แก่ 

 การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการฐานข้อมูล 
และพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ระดับสากล เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน  
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของ
ฐานข้อมูล (ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐) รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยทีมงานได้เพ่ิม
ความระมัดระวังในการส่งมอบข้อมูล และระยะ เวลาการให้บริการ รวมทั้งดูแลให้การ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการกับผู้ขอใช้บริการเป็นไปได้ด้วยดี (ความก้าวหน้าร้อยละ 
๕๐) 

 ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน ผ่านโครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย/ 
ให้ค าปรึกษา ทวนสอบ และฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการผ่านโครงการรับจ้างวิจัยให้กับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) บริษัทขนส่ง จ ากัด 
(ความก้าวหน้าร้อยละ ๙๐) (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ความก้าวหน้าร้อยละ ๘๐) (๓) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ความก้าวหน้าร้อยละ ๔๐) ทั้ง ๓ หน่วยงานนี้ใช้เทคนิคการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) และ (๔) บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (ความก้าวหน้าร้อยละ ๓๐) ซึ่งใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตและ 
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 

 การบูรณาการเพ่ือเพ่ิมความตระหนักและการประยุกต์ใช้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต ในส่วนการกรอกข้อมูลทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Cradle to Gate รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
มิติที่ก าหนด (ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐) ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบความถูกต้องและความ
พร้อมใช้ของระบบ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเกิดขยะ
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อาหาร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบและพฤติกรรม 
ของมนุษย์ (ความก้าวหน้าร้อยละ ๒๐) 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังร่วมกับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) แก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการด าเนินชีวิตของคนรุ่นถัดไป 
สถาบันฯ ร่วมกับทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศรายผลิตภัณฑ์  
โดยวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ จ านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ดีเซล แก๊สโซลีน 
(G-base 91) คีโรซีน (IK) น้ ามันเตา LPG และซัลเฟอร์เหลว พบว่าภายใต้ธุรกิจโรงกลั่นมี ๓ สาเหตุหลักท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน คือ น้ ามันดิบ การใช้พลังงานของกระบวนการผลิต และไฟฟ้า (รวมถึงการผลิต
ไฟฟ้า) จากผลการประเมินฯ สามารถยืนยันได้ว่าปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์กับกิจกรรม
ด้านพลังงานโดยตรง ดังนั้นผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศรายผลิตภัณฑ์ในส่วนของคาร์บอนฟุตพรินต์ 
สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาและควบคุมสาเหตุที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการควบคุม  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

 

๓.๓.๔ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 

การด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ประกอบด้วย การมาตรวิทยา (Metrology)  
การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า การตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์นาโน และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบ และมีการ
รับรองคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ๓๒,๓๒๐ 
รายการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. ได้แก่ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.  
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม 
และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสนับสนุน
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ามาตรฐาน
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ปลั กแบตเตอรี่ และสถานีประจุไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมระดับเซลล์และระดับโมดูล และจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ
แบตเตอรี่ระดับแพ็คตามมาตรฐาน UN ECE R100 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ (Tower A) เฟส ๒ เพ่ือด าเนินงาน
ร่วมกับบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ในการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
พร้อมกับจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการ
ทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าระหว่าง สวทช. และบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมอบให้ PTEC สวทช. เป็นศูนย์ทดสอบเแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า  
แห่งแรกในไทยและอาเซียน โดยพร้อมเริ่มด าเนินการทดสอบและป้อนสู่สายการผลิตภายในปีนี้ การสร้างขีด
ความสามารถในการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ได้ภายในประเทศ จะท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่าแบตเตอรี่
ในยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
สูงสุดต่อผู้ขับขี่เทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมทั้งน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
และนวัตกรรมพลังงานใหม่ ในประเทศไทยได้ต่อไป 

 
 

นอกจากนี้ PTEC ยังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชิ้นส่วนเครื่องบินตามมาตรฐาน RTCA-
DO160 MIL-STD704 และ MIL-STD461 เพ่ือใช้ส าหรับอากาศยานภายในประเทศ และสร้างเครือข่ายการบิน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทัพเรือ และสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) อีกท้ังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการจัดท ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เช่น มาตรฐาน 
IEC 60601-2-X และมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนจัดท าโปรแกรมยกระดับความรู้ด้านมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ IEC 60601 และมาตรฐานการผลิต ISO 
13485 เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60601 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) (TCELS)  
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นอกเหนือจากนั้น PTEC ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในส่วนของการทดสอบความ
เข้ากันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบรางตามมาตรฐาน EN550121 และการทดสอบแสงตามมาตรฐาน LM79 
LM80 EN61547 IEEE1789 IEC62493 จาก สมอ. และสร้างเครือข่ายการทดสอบระบบรางร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงสร้างระบบรางของประเทศ 

 

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ได้รับการแต่งตั้งจาก

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นหน่วยทดสอบก๊อกน้ าส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และ

ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้บริการทดสอบก๊อกน้ าส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการประหยัดน้ าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๐๖๗-๒๕๕๒ และบริการทดสอบ

ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการประหยัดน้ าตาม มอก. เลขที่ ๒๐๖๖-๒๕๕๒ โดยเริ่มให้บริการ 

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แก่ลูกค้าภายนอกเพ่ือสร้างรายได้จากขอบข่ายงานบริการที่ขยายทั้งสองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ และเตรียมขอการรับรองตาม มอก. เลขที่ ๑๗๐๒๕ (ISO/IEC17025) ส าหรับทั้งสองผลิตภัณฑ์ต่อไป 

   

 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอก สวทช. แบบ one stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบ

บริการและผลงานที่มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยมีตัวอย่าง 

การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ทดสอบการเสื่อมสภาพทางความร้อน และความบริสุทธิ์ของตัวอย่าง ด้วยเครื่อง 

Thermogravimetric Analyzer (TGA) ที่สามารถเทียบชั้นได้ในระดับสากล เครื่องมือ
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ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สมบัติการเสื่อมสภาพทางความร้อนของวัสดุ และวิเคราะห์ 

การสลายตัวทางความร้อนของวัสดุ โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของวัสดุเมื่ออุณหภูมิ

เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณน้ าหรือความชื้นในตัวอย่าง และวิเคราะห์

ปริมาณสารเติมแต่งในพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ (ผง ของแข็ง 

ฟิล์มบาง และน้ ามันหอมระเหย) 

 การวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางความร้อนเชิงกล และสมบัติ วิสโคอีลาสติกของวัสดุ   

ด้วยเครื่อง Thermomechanical Analyzer (TMA) ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งเชิง

กายภาพ ปริมาณ และคุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อวิศวกรควบคุมระบบการผลิต นักวิจัย และ

ตอบสนองต่อกลุ่ ม อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์  ก ลุ่ ม อุตสาหกรรมอาหารและยา  

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและพอลิเมอร์ 

รวมทั้งสามารถน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น  

การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการตรวจสอบตัวอย่าง 

ในงานวิจัยและพัฒนาได้อีกด้วย 

 

 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการพัฒนาและผลิตต้นแบบเพ่ือสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ ได้รับการรับรองสิทธิบัตรการออกแบบโรงเรือน

เพาะปลูกอัจฉริยะ และด าเนินการสร้างโรงเรือนพร้อมระบบอัจฉริยะแล้วเสร็จ จ านวน  

๔ โรงเรือนใน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จ านวน  

๑ โรงเรือน ไร่ใจฟ้า จ านวน ๑ โรงเรือน และโรงเกษตร All bio จ านวน ๒ โรงเรือน 
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 ต้นแบบเชิงพาณิชย์ส าหรับงานด้านแปรรูปอาหาร (Street Food) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ผลิตต้นแบบเครื่องจักร ปิ้ง ย่าง ทอด ที่ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องและน าไปทดสอบ

ร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือทดสอบด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มปิ้งย่างและอ่ืน ๆ 

 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับพันธมิตร จากการด าเนินงาน

จะได้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงาน (Power Meter) ที่พัฒนาร่วมกับ บริษัทอินโนวาแพค จ ากัด 

และชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพพลังงาน (Power Quality) ทีพั่ฒนาร่วมกับ HIOKI SINGAPORE 

PTE. LTD. 
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๓.๔ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI ถือเป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่ส าคัญ
ของประเทศ (National Agenda) อย่างตรงจุด โดยด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การบริหารการวิจัย 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ บริหารการวิจัยร่วมกับขนาดใหญ่ บริษัท  
ข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่ไปกับงานวิจัยด้วย ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มบริหาร RDI มีตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้งาน
ของภาครัฐ ณ ไตรมาสที่ ๓ สวทช. ได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

 จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ซึ่งผ่าน
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้ประกาศในราชกิจจาณุเบกษา เมื่อวันที่   
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดท าประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
“การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ” จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง “ก าหนดหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร” (๒) เรื่อง “การข้ึนทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ” และ 
(๓) เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการ” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้สื่อสารหลักการท างานโครงการนวัตกรรม
ตามความต้องการภาครัฐ โดยอยู่ระหว่างจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติประกอบการด าเนินงานใน  
๓ กระบวนการ ได้แก่ (๑) กระบวนการการพิจารณาขึ้นทะเบียน “หน่วยงานรับท า” และ “ผู้เข้าร่วม” 
(๒) กระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ และ  
(๓) กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

 จัดท าเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/gd/ ส าหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้วเสร็จ และน าขึ้นเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต ์
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 สื่อสารและน าเสนอข้อมูลโครงการนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน ๖๕ หน่วยงาน อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส านักวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก การประปานครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

 ปัจจุบันได้รับเอกสารแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับท าโครงการและอยู่ระหว่าง
พิจารณาขออนุมัติ ดังนี้ สวทช. (๑๕ หน่วยงานย่อย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ 

สวทช. ได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเตรียมกลยุทธ์ในการ
หารือ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ได้หารือและพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
หนว่ยงานและบริษัทต่าง ๆ จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ การประปานครหลวง บริษัทรถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด บริษัทจีพี 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทแซปป์ สกูตเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด และสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย  
โดยเกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้ 

 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง เนคเทค สวทช. กับการประปานครหลวง ภายใต้โครงการ 
“ระบบการคัดกรองและรายงานประเภทของสาหร่าย (อัตโนมัติ) ที่เป็นสาเหตุการอุดตัน หรือสร้าง
สารพิษในแหล่งน้ าดิบ เพ่ือการผลิตน้ าประปา” โดยได้รับการการอนุมัติจากการประปานครหลวง 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. และบริษัทรถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน   
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EVT ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสาร
ประจ าทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ
มีแผนพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง MiniiScan และกล้อง InspecDx 
ให้ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเครื่อง MiniiScan ที่ผ่านการทดสอบ
ทางคลินิก และผลการศึกษารูปแบบธุรกิจเครื่อง MiniiScan ส่วนกล้อง InspecDx อยู่ระหว่างพัฒนากล้อง 
InspecDx ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก (clinical trial) ให้ได้ภาพที่คมชัดเท่ากล้อง Colposcope ซึ่งเป็นกล้อง
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มาตรฐาน และไม่เกิดแสงสะท้อนจากเมือกบริเวณปากมดลูก ซึ่ งเป็นปัญหาที่พบจากการทดสอบในผู้ป่วยจริง  
เพ่ือน ากล้องที่ปรับปรุงไปทดสอบทางคลินิกต่อไป 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ (๑) พัฒนาต้นแบบระบบประหยัด
พลังงานในโรงน้ าแข็งหลอด (๒) พัฒนาต้นแบบเตาหุงต้มแอลพีจีที่เหมาะกับการผลิตของเอกชน (๓) ได้มาตรการ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อเพ่ือส่งมอบให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ (๔) ได้
แนวทางการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปั๊มพญานาค รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพปั๊มพญานาค 

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ ๑ กลุ่ม
ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายทั้งกลุ่มพันธมิตรเดิมและกลุ่มพันธมิตรใหม่ อาทิ 
การจัดงานสัมมนาวิชาการ การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก และการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่าย
ต่างประเทศ เป็นต้น ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ภายใน สวทช. ไปยังเครือข่ายต่างประเทศ จ านวน ๖๘ คน และจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 
จ านวน ๑ แห่ง รวมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลง 
ในการท าวิจัย และโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จ านวน ๒๑ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สวทช. กับ Malaysian Industry-Government for 
High Technology (MIGHT) และ สวทช. กับ SIRIM Berhad ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สวทช. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ ความ
ร่วมมือระหว่าง สวทช. และ MIGHT ระยะเวลาสัญญา ๓ ปี ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือ  
๔ ด้าน ได้แก่  Entrepreneurship Exchange and Development, Technology Transfer 
and Industry Development, Sustainable Development and Cities และ Solar Industry 
and Testing และฉบับที่  ๒ ระหว่าง สวทช. และ SIRIM Berhad ระยะเวลาสัญญา ๒ ปี 
ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือ ๑๕ ด้าน เพ่ือประสานความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการ
ร่วมศึกษางานวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการที่หน่วยงานสามารถด าเนินการร่วมกัน ได้ 
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารทั้ง ๓ ฝ่าย ได้มีการประชุมเสวนาถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต  
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ซึ่ง MIGHT ได้เสนอให้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/แพลตฟอร์ม
ร่วมกัน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการระหว่าง ๓ หน่วยงาน  
เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
 

 
 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน 

ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมการ

วิจัย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย จัดท าแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ

แผนการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๘ หัวข้อ ได้แก่ (๑) แนวทาง

ปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัยและหน่วยงาน 

รับค าปรึกษา (๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย (๔) การติดตามและประเมินโครงการ (๕) การสนับสนุนการ

ขึ้นทะเบียน และขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (๖) ความปลอดภัย (๗) การทวนสอบความสามารถในการท าซ้ า 

และ (๘) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยมีผลการด าเนินงาน  

ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐาน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

สามารถสืบค้นได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดลองใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย 

ระยะสั้น ศึกษาข้อมูลและสถานะการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยระยะยาวของ สวทช. รวมทั้ง

จัดท าแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลพันธุกรรมของมุนษย์ (Human Genomic Data 

SOP) และเริ่มใช้กับโครงการภายใน สวทช. 
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 แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัยและหน่วยงานรับค าปรึกษา โดยจัดท าแนวทางการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพ่ือให้ค าปรึกษา/ตรวจ

แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ การเตรียมพร้อมส าหรับการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ ตลอดจนการสัมภาษณ์ขอรับทุนต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็น 

ที่ปรึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) ค าแนะน าด้านคุณภาพและจริยธรรมของ

ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเสนอคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัยและผู้ที่

เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 การสนับสนุนการขึ้นทะเบียน และขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ได้จัดท า 

แนวทางการขอรับรองมาตรฐานจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

และอยู่ระหว่างจัดท าแนวทางการขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษา

ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงานวิจัย

เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการท างานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยด าเนินการใน  

๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย  โดยจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  เพ่ือ

ด าเนินการด้านการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาหากเกิดกรณีสงสัยพฤติกรรมมิชอบ 

สร้างช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย เปิดใช้โปรแกรม CopyCatch 

โดยมีแผนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอักขราวิสุทธิ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

และปรับปรุงระบบตรวจสอบ CopyCatch-MyPerformance ต่อไป 

 พัฒนาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ

ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ( Institutional 

Animal Care and Use Committee: IACUC) จัดให้มคีลินิกให้ค าปรึกษาด้านจริยธรรม

ในสัตว์ทดลอง รวมทั้งจัดเตรียมการให้บริการด้านสัตว์ทดลอง (service package) 

ส าหรับภาคเอกชนที่เช่าพ้ืนที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 
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 พัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริมและ

สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. ( Institutional review board: IRB) 

และอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนากลไกและกระบวนการการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยในมนุษย์ และจัดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านจริยธรรมในคน 

 การสร้างความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) หรือกฎหมาย 

รวมถึ งจรรยาบรรณการวิจัย  (Responsible Conduct of Research: RCR) และ

จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรม เผยแพร่องค์ความรู้

ให้แก่นักวิจัย ในระยะเริ่มต้นเน้นกลุ่มนักวิจัยใหม่ใน สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร 

ปัจจุบันจัดท าสื่อวิดิทัศน์ (e-learning) เรื่อง จริยธรรมการวิจัย และเผยแพร่ให้ความรู้

แก่บุคลากรทั้ง นักวิจัย และนักวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งมีแผนจัดกิจกรรม และอบรม

เผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือสร้างการตระหนักด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรมการวิจัย

ตลอดทั้งปี 
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๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างปกความสามารถในการแข่งขัน 

กลุ่มสนับสนุนกลไกเพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) เน้นการสร้าง S-curve ใหม่
ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม หรือการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ  
ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ (Future Industry 
development) ของผู้ประกอบการทั้ง SMEs, Startup และผู้ประกอบการ IDE (Innovation Driven Enterprise) 
และมีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ 
กลุ่มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ (Innovation Business Development) โดยมีตัวอย่างผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพ่ือการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือเร่งขับเคลื่อนการใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
กลไกการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นโยบายดังกล่าวประสบผลส าเร็จ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ในขณะที่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งเป็นแหล่งทุน และกลไก
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการที่จะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ต้องการให้มีธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ สวทช. 
และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. ก ากับ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างให้เกิดธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนา
กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ  
ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ด าเนินการ
ร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร 
ร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความส าเร็จได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ 
(NSTDA Startup) และอนุมัติให้ผู้อ านวยการ สวทช. มีอ านาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบ



๗๔ | ส ว ท ช .  

วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี ต่อมา สวทช. ได้จัดท าวิธีปฏิบัติและขอบเขต 
ในการ Spin-off ผลงานเป็น NSTDA Startup และปรับปรุงร่างประมวลจริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศใช้
วิธีปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจให้แก่บุคลากร 
สวทช. เพื่อจูงใจ เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย น าไปสู่การ Spin-off ผลงานเป็น NSTDA 
Startup ได้แก ่(๑) จัดตั้งโครงการ Researcher Spin-off Acceleration Program (๒) จัดกิจกรรมด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น TECH FORUM@TSP และจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (๓) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (๔) จัดอบรม/Mentoring/Coaching  
(๕) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี เช่น กิจกรรม Pitching/ออกบูธแสดงผลงานใน NID2019, 
Thailand Tech Show 2019 และ NSTDA Connect เป็นต้น 

การด าเนินงานในไตรมาสที ่๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีทีม/ผลงานที่เข้าอบรม และ Pitching ผลงานใน 
NID2019 และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จ านวน ๒๕ ทีม/ผลงาน ซึ่งถัดจากนี้จะเข้าสู่
กระบวนการในโครงการ Researcher Spin-off Acceleration Program และเข้ าสู่ กระบวนการน า เสนอ
คณะกรรมการ NSTDA Startup เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นธุรกิจ NSTDA Startup ต่อไป 

๓.๕.๒ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 

เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม พัฒนาให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สวทช. จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startup โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. พัฒนากลไกรูปแบบใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้พัฒนาสู่
การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) ด าเนินกิจกรรมสรรหาและพัฒนา
กลไกใหม่หรือโมเดลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการร่วมกับพันธมิตร โดยได้พัฒนา IDE Development Model จ านวน 
๓ โมเดล ได้แก่ Food Innovation Model, Digitalization Model และ Internationalization Model มีผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ดังนี้ 

 Food Innovation Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร: เริ่มด าเนินการตาม
โมเดลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสรรหาลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายแล้ว ๔๐ ราย 
ปัจจุบันได้น าผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว ๑๔ ราย 
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 Digitalization Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน: เริ่มด าเนินการตาม
โมเดลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารยูโอบี จ ากัด (UOB) The 
FinLab ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ เปิดรับผู้สมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน ๕๐ ราย (จากผู้สมัคร ๑๐๐ ราย) รวมทั้งน าผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัย
ความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว ๑๙ ราย จากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการให้เหลือ ๑๕ ราย
ตามเป้าหมาย เพ่ือเข้า Workshop และ Matching กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Solution Providers  
ทั้งในและต่างประเทศในกระบวนการถัดไป 

 Internationalization Model กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยขยายตลาดสู่สากล: เริ่ม
ด าเนินการตามโมเดล โดยเน้นการวิเคราะห์ธุรกิจนวัตกรรม และสร้างการเติบโตของธุรกิจเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ โดยโครงการแบ่งเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ: ศึกษาสถานภาพของ 
SMEs และจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ระยะที่ ๑: Education and Onboarding การฝึกอบรมให้
ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้กับ SMEs ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วม ๗๐ คน จาก ๒๐ บริษัท และท า Pre-business audit ให้กับ ๑๒ บริษัท โดยได้กรอบการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเบื้องต้น ระยะที่ ๒: Initial SMEs Growth Program and Immersion การ
วินิจฉัยธุรกิจ วิเคราะห์นวัตกรรม และวาง Roadmap การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ให้กับ SMEs 
จ านวน ๑๐ รายตามเป้าหมาย และปัจจุบันก าลังเข้าสู่กระบวนการด าเนินโครงการใน ระยะที่ ๓: 
Innovation and Growth Program โปรแกรมระยะยาวในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของ
ธุรกิจ 

๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และการเข้าถึง
การสนับสนุนทางการเงิน Thailand Technology Rating System (TTRS)  

TTRS หรือ Thailand Technology Rating System คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. 
ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยี-นวัตกรรม โดยใช้โมเดลการประเมินเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์
ประเมินจัดล าดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ให้มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจุบัน และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความต้องการการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 
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ขั้นตอนการให้บริการ TTRS เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TTRS เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
เบื้องต้น จากนั้นจะท าการตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ เมื่อเข้าสู่ระบบประเมิน 
TTRS แล้วจะท าให้ทราบถึงผลลัพธ์การจัดอันดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการนั้น ๆ จนท้ายที่สุดน าไปสู่การออก
ใบรับรอง เสริมความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ใช้ วทน. ท าให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งในการด าเนิน
ธุรกิจ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และลดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในมุมมองของแหล่งทุนทางการเงินจะมีข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาด้าน
การเงินของผู้ประกอบการ รวมถึงใช้ข้อมูลในการจัดท านโยบายหรือกลไกการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ให้บริการและให้การสนับสนุนในการประเมินเทคโนโลยี  และ 
จัดอันดับให้แก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานแล้ว จ านวน ๔๕ บริษัท/หน่วยงาน และด าเนินงานร่วมกับสถาบัน 
ทางการเงิน ให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ โครงการ Innobiz-TTRS ที่ด าเนินงานร่วมกับ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการค้ าประกันสินเชื่อ ซึ่งมี
วงเงินค้ าประกันรวม ๒,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการ Tech and Innobase ที่ด าเนินงานร่วมกับธนาคารเพ่ือ 
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการให้สินเชื่อ ๒๐๐  
ล้านบาท เป็นต้น รวมทั้งจัดท าบทความวิจัยและรายงานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง  
“An Empirical Investigation of Thailand Technology Rating Support and Service System (TTRS) on 
Growth Potential in Innovative Technology-Based SMEs” และรายงานการวิ เคราะห์  Technology and 
Innovation Trend ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศในด้าน Manufacturing and ICT ซึ่ งสามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแสวงหาการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี
แนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับความต้องการ
ก าลังคนท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตรทั้ง reskill และ upskill 
เพ่ือยกระดับศักยภาพก าลังคนในประเทศไทย 

ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดอบรมสร้างอาชีพในอนาคต ๑๔ อาชีพ ประกอบด้วย  
(๑) นักช านาญการออกแบบระบบยานยนต์ (๒) นักช านาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่ (๓) วิศวกรออกแบบ
วงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม (๔) ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (๕) เจ้าหน้าที่ช านาญ
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การโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (๖) ผู้ให้บริการติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (๗) นักช านาญการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร (๘) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (๙) นักช านาญการ AI (๑๐) ผู้ช านาญการด้านความปลอดภัย
ข้อมูล (๑๑) นักช านาญการสื่อดิจิทัลองค์กร (๑๒) นักช านาญการบริการดิจิทัลส าหรับองค์กรสมัยใหม่  
(๑๓) นักช านาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ๔.๐ และ (๑๔) ผู้ช านาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๖ หลักสูตร มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔,๘๕๑ คน โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่มีการ
จัดฝึกอบรม ดังนี้ 

 หลักสูตร Special Seminar Engineering: Basic/Advanced Engineering for Automotive 
Course : 2019 ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ต้องปรับตัวเข้าสู่
สภาวะการแข่งขันของ global supply chain ในระดับโลกที่เป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่เป็นเพียงฐาน
การผลิต หากต้องมุ่งพัฒนาในเรื่องการท าวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับแนวโน้มของเทคโนโลยี 
ยานยนต์ในอนาคต ที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐาน  
ความปลอดภัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งจากบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย 
จ านวน ๙๐ คน จาก ๑๙ หน่วยงาน 

 หลักสูตร การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร 
รุ่นที่ ๕ (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ นเซส กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ด้านการดูแล และบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร 
(ทั้งแบบ solar farm และ solar rooftop) โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อก าหนดในการเชื่อมต่อ และการตรวจสอบใหม่ ๆ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อควรระวังต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษาระบบ solar system อย่างเข้มข้น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน 
solar farm ด้านการดูแลรักษา และบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท 
Blue Solar จ ากัด จังหวัดปทุมธานีด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน จ านวน  
๑๗ คน จาก ๑๐ หน่วยงาน 

 หลักสูตร โครงการสร้างต้นแบบนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง  
การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ครั้ง (หลักสูตร ๖ วัน) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘–๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ 
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
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ปทุมธานี เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย และบุคลากรเทคนิค ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโลหะผงขนาด SMEs 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีโลหะผงให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานให้มีทักษะเพ่ิมข้ึน
ได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ห้องทดสอบสมบัติเชิงกล เอ็มเทค สวทช. และ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานต่าง ๆ  
โดยมภีาคเอกชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๕ คน จาก ๑๐ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 

๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมไทย
ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดท า “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็น
มาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม 
อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้น สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายส านักงบประมาณมี
หน้าที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดท าและประกาศ
บัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี 
หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงมีข้ันตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดัง รูปที่ ๕ 
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รูปที่ ๕ ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ปัจจุบัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) มีผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) 
ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. แล้วทั้งสิ้น ๖๔๐ ผลงาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
แล้ว จ านวน ๓๓๘ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๓๐๓ ผลงาน ประกอบด้วย 
การแพทย์ ๑๘๕ ผลงาน การเกษตร ๒๕ ผลงาน วิทยาศาสตร์ ๘ ผลงาน ก่อสร้าง ๒๔ ผลงาน อาวุธยุทโธปกรณ์และ
ความมั่นคง ๕ ผลงาน ยานพาหนะและขนส่ง ๔ ผลงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๒๔ ผลงาน ส านักงาน 
๒ ผลงาน โรงงาน ๑ ผลงาน และอ่ืน ๆ ๒๕ ผลงาน ทั้งนี้ เฉพาะช่วงสิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. จ านวน ๑๑๒ ผลงาน ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วจ านวน ๖๙ ผลงาน และส านักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๗๗ 
ผลงาน จากการวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๑ จาก
การสอบถามผู้ประกอบการ จ านวน ๑๒๒ ราย ๒๕๖ ผลงาน (มีผู้ตอบกลับ ๖๙ ราย ๑๕๙ ผลงาน) เกิดผลกระทบจาก
การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น ๘๕๙.๖๓ ล้านบาท 

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ที่เป็นผลจากการการที่บริษัทได้รับการสนับสนุน
จาก สวทช. ได้แก่ สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elictor) เป็นผลงานวิจัยของบริษัท 
กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด ที่ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี  
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. มีชื่อทางการค้าว่า "บิ ก" จุดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบการปลูกพืช  
โดยใช้สาร Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ประกอบด้วยสาร ๒ กลุ่ ม ได้ แก่   
กลุ่ม stimulant หรือ elicitor และกลุ่มที่เป็น precursor กระตุ้นและเหนี่ยวน าให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิ
ต้านทานขึ้นจากภายใน เกิดการป้องกันและต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรค แมลง และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม 
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มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ยาวนาน และสามารถซึมผ่านเซลล์พืชได้ทันที มีคุณสมบัติสามารถส่งเสริมการสร้าง 
ภูมิต้านทานให้แก่พืช การเจริญเติบโต คุณภาพ และปริมาณของผลผลิตพืช และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

 
ที่มา: http://www.gib.co.th/ 

 

๓.๕.๖ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิ ธีการ pre-
approval) ซึ่ง สวทช. ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 
(๑) เปิดให้บริการระบบ RDC online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว  
มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย (๒) เพ่ิมช่องทาง fast track ซึ่งสามารถทราบผล
การรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอการรับรองฯ 
ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and 
Innovation Management System: RDIMS) ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง ส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการ
รับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในรูปแบบ self-declaration ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
รายละเอียดดังรูปที่ ๖ 
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รูปที่ ๖ การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วน Pre-approval มีโครงการของภาคเอกชนที่ยื่นขอรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จ านวน ๓๐๑ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๑,๖๑๓.๐๒ ล้านบาท) ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ จ านวน ๗๖ ราย (เป็นรายใหม่ ๑๙ ราย) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๓๑๖ โครงการ 
(มูลค่าโครงการ ๑,๔๔๒.๐๖ ล้านบาท) โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมทั้งการให้ความรู้เบื้องต้นและหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนา ได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สนับสนุนการด าเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ ๘)" ระหว่างวันที่ 
๒๙ –๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ RDC Online ให้สามารถน ากลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอ
โครงการวิจัยฯ ของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จ านวน ๑๑ 
คน จาก ๘ หน่วยงาน 
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๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน าองค์ความรู้ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโต
อย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและ
เทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology 
Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วย
บริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังรูปที่ ๗ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย  
เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จ านวน ๑๘ เครือข่าย ๑ พันธมิตร และมี
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจ านวน ๙๗ คน การให้บริการของ 
ITAP ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการบางส่วน 

 
รูปที่ ๗ ITAP ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร 
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ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๑,๒๗๒ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๗๔๗ ล้านบาท และ
คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
(ร้อยละ ๓๓) และการพัฒนาเพ่ือรับรองตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๒๘) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP 
ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๔๔) ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๒) 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้วเสร็จ ๙๗๘ โครงการ มีตัวอย่างผลงานที่ ITAP เข้าไปช่วย
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ในช่วงไตรมาสที ่๓ ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเครื่องขนถ่ายขวดนมจากเครื่องรีทอร์ทด้วยหุ่นยนต์ ด้วย
บริษัทมีปัญหาด้านการขนย้ายนมเข้าและออกจากเครื่องรีทอร์ทที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ 
ท าให้ใช้เวลาในการเก็บนาน และต้องใช้คนขนย้าย มีน้ าหนักมาก และมีอันตรายสูง 
ITAP จึงให้บริการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ขนย้ายขวดนมเข้า และ
ออกระหว่างเครื่องรีทอร์ท ตะกร้ารีทอร์ท และสายพานล าเลียง ท าให้สามารถท างาน
ต่อเนื่องได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทสามารถลดจ านวนคนที่ใช้ในกระบวนการจาก 
๑๘ คน เหลือ ๔ คน ลดความเสี่ยงของพนักงานที่เกิดการบาดเจ็บจากการขนย้าย และมีก าไรจากการขายเพ่ิมขึ้น 
๒๑.๘๗ ล้านบาท 

(๒) การพัฒนาระบบผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการผลิตน้ ามันปาล์มประสบปัญหาการสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ประกอบกับยังไม่มีการควบคุมการผลิตที่ดี และต้องการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิต เช่น การผลิตเมล็ดในปาล์ม อีกทั้งเครื่องจักรยังไม่
สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ITAP จึงให้บริการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบ
การผลิต การวางแผน การจัดการ รวมทั้งพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และ
เทคนิคการติดตั้ง ดูแลรักษาเครื่องจักร ช่วยให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพการผลิต

เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยสามารถผลิตน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๒๕ หรือ ๘๕ ตันต่อปี หรือคิดเป็น
ก าไรที่เพ่ิมขึ้นกว่า ๒ ล้านบาทต่อปี และเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ๐.๔๓ ล้านบาทต่อปี 
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๓.๕.๘ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถด าเนินกิจการ
ได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยด าเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสน าผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์
ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิ จและการตลาด ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่น าไปด าเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิด
การเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน น าไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ 
ด าเนินงานสนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
๒๕๖๒ โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน ๗๒ ราย และได้สัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๔๓ ราย (ใหม่ ๒๗ ราย ต่อเนื่อง ๑๖ ราย) และได้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน 
ปริ นเซส กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ อาทิ การอบรมด้านธุรกิจ
เทคโนโลยี และการบริหารองค์กร กิจกรรมพบที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลไกบ่มเพาะ เชื่อมโยงพันธมิตร และขยายเครือข่าย  
ออกสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้  จากการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ และติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ SUCCESS 2018 จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๔๐ ราย พบว่าผู้ประกอบการมีรายได้ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) เพ่ิมขึ้น ๓๗๔.๒๗ ล้านบาท 
มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ๑๙.๓๐ ล้านบาท และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ๑๔.๒๒ ล้านบาท 

 โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2019) เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยาย
ธุรกิจให้เติบโต มีผู้ประกอบการที่ได้รับ Startup voucher จ านวน ๖๘ ราย โดยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการ Startup Voucher 2019 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ นเซส กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจ
ให้ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยาย
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ธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา Startup Voucher 2018 มีผู้ประกอบการที่ได้รับ 
Startup Voucher จ านวน ๘๗ ราย สร้างรายได้รวม ๓๙๙ ล้านบาท 

 โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate 
2019) เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและ
โอกาสขยายธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการ จ านวน ๑๓ ราย โดยอยู่ในกระบวนการ
น าผู้ประกอบการพบที่ปรึษาธุรกิจ ด าเนินกิจกรรม Business Networking และออกบูธในงานต่าง ๆ  
มีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ น าสินค้าไปแสดงในงาน THAIFEX 2019 
เช่น บริษัทพนัส อินเตอร์ฟู๊ด จ ากัด ผู้คัดสรรจัดหาวัตถุดิบให้แก่ธุรกิจอาหาร เน้นสินค้าประเภทเนื้อไก่ 
แช่แข็ง ทั้งแบบดิบและแบบปรุงสุก โดยด าเนินกิจการแฟรนไชส์ไก่ทอด “ชิกกี้ชิก” จากการเข้าร่วม
โครงการฯ และออกบูธภายในงาน THAIFEX 2019 ได้ขยายไลน์สินค้าใหม่ที่เน้นสุขภาพมากขึ้น ในกลุ่ม
ไส้กรอกอกไก่ และได้ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม HORECA (กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
ธุรกิจจัดเลี้ยง) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาความ
เป็นไปได้ในการท าธุรกิจส่งสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี 

 

  
 

๓.๕.๙ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพก าลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ 
และสอดคล้องกับความช านาญของ สวทช. โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้างสมดุล
ระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการด าเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software Park 
Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 



๘๖ | ส ว ท ช .  

ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย
และพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีก าลังคนด้าน วทน. 
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับ 
การสัมมนา จ านวน ๒,๙๙๐ คน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓,๓๔๔ คน มีตัวอย่างกิจกรรม หลักสูตรที่ให้บริการ
ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ดังนี้ 

 สัมมนาต่อยอดรวยด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย กลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดระยอง  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดงาน
สัมมนาต่อยอดรวยด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคลาสสิค 
คามิโอ จังหวัดระยอง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม น าไปใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๙๙ คน และมี
หน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการร่วมออกบูธแนะน าผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย 
จ านวน ๑๐ บริษัท 
 

  
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเติมเต็มธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ไทย ครั้งท่ี ๑๔ ภายใต้หัวข้อ “เสริมธุรกิจ 
สู่ตลาดโลกด้วย Smart Catalogue ” เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ 
New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหน่วยงานพันธมิตร 
จัดงานเสริมธุ รกิจสู่ ตลาดโลกด้วย Smart Catalogue เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) 
กรุงเทพมหานคร ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ส่งแคตตาล็อกไปยังต่างประเทศได้สะดวกขึ้น  
ลดต้นทุนการพิมพ์ เพ่ิมความน่าสนใจด้วยมัลติมีเดีย ในงานมีวิทยากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน 
Smart Catalogue จากบริษัท BOOKKAZE มาให้ความรู้  และท าเวิร์คช็อปใช้งานจริงในการ 
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น า Smart Catalogue ไปใช้เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจ เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการ จ านวน ๔๙ ราย 
 

  
 

 กิจกรรมผลักดันสตาร์ทอัพไอทีไทยสู่ตลาดโลก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. 
ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพาผู้ประกอบการ
ออกบูธแสดงสินค้าและบริการด้านซอฟต์แวร์และโทรคมนาคมในงาน CommunicAsia 2019 
ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๐ มิถุนายน ๑๕๖๒ ณ มาริน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) และซันเทค 
(Suntec) ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือพัฒนาช่องทาง ขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างเครือข่ายกับ
พันธมิตรต่างประเทศ รวมถึงโอกาสสร้างชื่อเสียงและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยบนเวที
ระดับโลก โดยน าคณะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย จ านวน ๙ บริษัท ร่วมโชว์เคสนวัตกรรม 
ในศาลาไทย (Thai Pavilion) ภายใต้ธีม “ประตูสู่ตลาดโลก” (Gateway to Global Market) 
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๓.๕.๑๐ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. จัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed 
Technology Development Program: CDP) ขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา เพ่ือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ทั้งนี้โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ ยต่ า ได้แก่  
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
สถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้ (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และ
ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
หนึ่งปี +๒.๒๕ และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) มีโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๕๖๓ โครงการ ในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจ านวน 
๓๑๗ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๗๒๔.๕๔ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๑๔๙.๖๙ ล้านบาท และสถาบันการเงิน 
๑,๕๗๔.๘๕ ล้านบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๗๙๒.๒๔ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ คือ บริษัท ช. เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด ด าเนินกิจการฟาร์มเลี้ยง
และจ าหน่ายสุกร ได้รับอนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า สวทช. จ านวน
เงิน ๑๔ ล้านบาท ในโครงการ “การพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยี Plug flow 
CMU-Hybrid ในฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่” เป็นการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียในฟาร์มของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบ
และพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีการไหลเวียนของน้ าเสียภายใน 
บ่อบ าบัดเป็นแบบอนุกรม เพ่ือให้การก าจัดกากตะกอนมีประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมระบบกระจายน้ าเพ่ือเพ่ิมก าร 
สัมผัสกันของน้ าเสียกับจุลินทรีย์ รวมทั้งเพ่ิมระบบวนน้ าและตะกอนย้อนกลับ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการกวนผสมและ
รักษาสมดุลกากตะกอน ท าให้ระบบสามารถรองรับน้ าเสียที่มีปริมาณมากได้ มีประสิทธิภาพการบ าบัดต่อขนาดพ้ืนที่
สูงขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในฟาร์มอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ 
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ พบว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้ในปี ๒๕๖๑ บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุน
พลังงานคิดเป็นมูลค่า ๓.๓๕ ล้านบาท 
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) จ าแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน (ล้านบาท) สวทช. ธนาคาร รวม 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗  ๑๓.๓๓  ๔๐.๐๐  ๑๒๐.๐๑  

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐  ๑๐.๕๐  ๓๑.๕๐  ๘๐.๒๕  

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐  ๓.๐๐  ๙.๐๐  ๑๘.๐๐  

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙  ๖.๗๔  ๒๐.๒๓  ๗๒.๕๓  

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙  ๑๒.๓๔  ๓๗.๐๓  ๗๙.๑๗  

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑  ๒๘.๑๖  ๘๔.๔๗  ๑๗๖.๑๘  

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖  ๒๖.๔๘  ๗๙.๔๔  ๑๖๘.๖๐  

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔  ๒๗.๑๒  ๘๑.๓๖  ๒๐๕.๒๖  

๒๕๔๓ ๙ ๖๙.๙๕  ๓๔.๙๗  ๑๐๔.๙๒  ๓๐๗.๓๕  

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙  ๔๐.๔๐  ๑๒๑.๑๙  ๓๐๖.๕๐  

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘  ๕๓.๘๙  ๑๖๑.๖๗  ๒๓๐.๗๐  

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘  ๑๒๐.๙๔  ๓๖๒.๘๒  ๕๓๐.๔๐  

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔  ๙๘.๑๒  ๒๙๔.๓๖  ๔๙๒.๓๕  

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖  ๓๒.๕๓  ๙๗.๕๙  ๑๔๖.๓๒  

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘  ๘๗.๙๔  ๒๖๓.๘๒  ๔๓๓.๙๘  

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔  ๘๔.๕๗  ๒๕๓.๗๑  ๓๙๑.๒๐  

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓  ๖๙.๗๔  ๒๙๘.๕๗  ๔๑๔.๑๙  

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒  ๙๗.๓๑  ๒๙๑.๙๓  ๔๕๓.๒๐  

๒๕๕๓  ๒๐ ๑๗๓.๕๘  ๘๖.๗๙  ๒๖๐.๓๗  ๓๘๕.๑๓  

๒๕๕๔  ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๔ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

๒๕๖๑ ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๗ ๓๓๐.๑๗ 

ไตรมาสที ่๓/๒๕๖๒ ๖ ๗๓.๓๕ ๓๖.๖๘ ๑๑๐.๐๓ ๒๙๒.๖๑ 

รวม ๓๑๗ ๓,๑๔๙.๖๙ ๑,๕๗๔.๘๕ ๔,๗๒๔.๕๔ ๘,๗๙๒.๒๔ 

  



๙๐ | ส ว ท ช .  

๓.๕.๑๑ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๕ 
บริษัท สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๓ ส าหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุนที่ปรากฏ 
ในตารางที่ ๔ นั้น ได้รับการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. ทั้งสิ้น ๒๖๖.๖๐ ล้านบาท เรียกช าระแล้ว ๒๔๗.๑๐  
ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท ส าหรับผลการด าเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัท 
ปี ๒๕๖๑ มีก าไรสุทธิ ๔ บริษัท คือ (๑) บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (INET) มีก าไรสุทธิ ๑๕๒.๙๒ 
ล้านบาท (๒) บริษัทเทรดสยาม จ ากัด (TS) มีก าไรสุทธิ ๑๖.๒๑ ล้านบาท (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จ ากัด (MICRO) 
มีก าไรสุทธิ ๑.๑๖ ล้านบาท และ (๔) บริษัทเลิร์นเทค จ ากัด (LT) มีก าไรสุทธิ ๐.๑๒ ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ  
๑ บริษัท คือ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด (SAKUN C) ขาดทุนสุทธิ ๒๒.๙๔ ล้านบาท 

ทั้งนี้ สวทช. เข้าร่วมทุนกับ SAKUN C เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยลงนามการร่วมทุนในกิจการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร (Modern Transportation) 
ร่วมกับบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด กลุ่มบริษัทโชคน าชัย และบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจรตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการน าเข้า สร้างรายได้ เพ่ิมความเข้มแข็ง ยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
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ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว/๑  
(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และให้บริการ
สื่อสารครบวงจรที่เกี่ยวขอ้ง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป็นเงินสด
ที่ สวทช.

จ่ายจ านวน 
๑๓๒.๙๔ 
ล้านบาท 

ส่วนที่เหลือ
ได้จาก

แปลงเงิน
ปันผลมา
เพิ่มทุนใน
บริษัท) 

๑๗.๐๐ ๑. ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ของภาคเอกชนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในเชิงพาณิชย์ 
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้าง
ศั ก ยภา พและ เกื้ อหนุ นกา รพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออ านวยต่อการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับ big data และ data analytics 
ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการแลกเปลีย่นข้อมูล
การค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐาน EDIFACT 
และมาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท าให้การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
EDI/ebXML เป็นระบบของการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงนอกจากจะมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสามารถชว่ยลดต้นทุนได้ 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ท า
ให้ลงทุนน้อยแต่สามารถให้บริการที่มี
ความสะดวก คล่องตัว เช่นเดียวกับ
ภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเทศไทย 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์และ
อาหารสัตวห์มักชวีภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ ในระดับ
อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็น
แห่งแรก 
๒. เป็นโครงการน าร่อง ซ่ึงจะน า ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ สู่ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว/๑  
(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

๔ LT เป็นที่ปรึกษาและใหบ้ริการ
ทางการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์แบบ
ครบวงจร (e-Learning 
Total Solutions) โดย
ให้บริการ e-learning และ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ (turnkey) และ
ให้เช่าใช้บริการ 
(application service 
provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผู้ใช้เทคโนโลยี  
e-learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น
จากความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
๒. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
e-learning ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากการ
ด าเนินงานในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษา
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-learning ให้เพิ่ม
มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  e-learning อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิดการกระจายความรู้ใน
หลายสาขาวิชาผ่านระบบ e-learning 
ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

คงสถานะ  
การลงทุน 

(ได้รับ
อนุมัติ
จาก 

กวทช. ให้
ถอนการ
ลงทุน

ภายใน ๓ 
ปี คือวันที่ 

๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

๕ SAKUN C ให้บริการด้านการวิจยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ โดยเน้นงานที่เป็น
โลหะ ใช้การขึ้นรูป พัฒนา
กระบวนการผลิตแบบ 
manual ให้เป็น mass 
production เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ยาน
ยนต์สมัยใหม่ เช่น เรือและ
รถโดยสาร เป็นต้น 

๒๕๖๒ ๒๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ท างานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม รวมทั้งได้โรงงานผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่อย่างครบวงจรโดยใช้
เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงานคน
ไทย เป็ นแห่ งแรกของประเทศไทย 
ตอบสนองและรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการน าร่อง สามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีหลาย 
ๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างจากเหล็ก
เป็ นอลู มิ เนี ยม  พัฒนาการแปรรู ป
อลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการ
พัฒนาการประกอบตัวถังอลูมิเนียม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก 

คงสถานะ 
การลงทุน 

รวม   ๘๕๘.๐๔ ๒๔๗.๑๐    

หมายเหตุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกช าระแล้วเปรยีบเทียบกับทุนจดทะเบยีนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท)
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ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 
  

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO LT SAKUN C
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๒
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - -
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO LT SAKUN C
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๑ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

รายได้จากการขายและบริการ ๑,๔๖๖.๐๑ ๕๙.๖๓ ๑๓๖.๐๐ ๑๗.๐๕ ๒๑.๓๙
ต้นทุนขาย ๑,๑๐๓.๐๓ ๓๑.๖๖ ๑๒๗.๙๐ ๙.๙๘ ๑๘.๐๗

ก าไรข้ันต้น ๓๖๒.๙๘ ๒๗.๙๗ ๘.๑๐ ๗.๐๗ ๓.๓๒
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๒๑.๔๕ ๘.๘๘ ๘.๑๐ ๖.๙๓ ๑๘.๒๔
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๔๗.๖๗ ๒๐.๓๘ ๑.๒๕ ๐.๑๔ (๑๔.๘๕)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๕๒.๙๒ ๑๖.๒๑ ๑.๑๖ ๐.๑๒ (๒๒.๙๔)

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT SAKUN C
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

ทรัพย์สินรวม ๕,๒๐๔.๘๓ ๗๗.๘๑ ๑๑๓.๒๑ ๑๕.๔๖ ๓๕๓.๗๓
หน้ีสินรวม ๓,๓๘๒.๑๖ ๗.๕๙ ๑๑.๕๗ ๖.๘๖ ๒๗๕.๘๒
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๕๒๙.๙๘ ๒๐.๒๒ ๑.๖๔ ๐.๓๘ (๒๒.๕๙)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๒๒.๖๗ ๗๐.๒๒ ๑๐๑.๖๔ ๘.๖๐ ๗๗.๙๑

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO LT SAKUN C

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๔.๗๖% ๔๖.๙๑% ๕.๙๖% ๔๑.๔๗% ๑๕.๕๒%
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๑๐.๔๓% ๒๗.๑๘% ๐.๘๕% ๐.๗๐% -๑๐๗.๒๕%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๒.๙๔% ๒๐.๘๓% ๑.๐๒% ๐.๗๘% -๖.๔๙%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๘.๓๙% ๒๓.๐๘% ๑.๑๔% ๑.๔๐% -๒๙.๔๔%
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๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

เกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ (ร้อยละ ๓๕-๔๐ ของแรงงาน) แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้หรือ
ทักษะจากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา น าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ไปปรับใช้น้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
ในการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่จะน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จึงท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า สวทช.  
จึงจัดตั้ง "สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)" เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
แบบครบวงจร (one stop service) ภายใต้การท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด 
“การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ า” โดยน าผลงานวิจัยจาก 
สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพ้ืนที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการ
ของเกษตรกรและชุมชน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สท. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ านวน ๒๘๑ 
ชุมชน ใน ๔๑ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๗,๓๔๑ คน พัฒนาทักษะบุคลากร 
จ านวน ๗๔๙ คน และมีเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด จ านวน ๒๘ รายการ มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายผลเกษตร
อัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม
ให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยมผีลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สท. ทดสอบอุปกรณ์และระบบเกษตร
อัจฉริยะ ดังรูปที่ ๘ รวมทั้งโรงเรือนพลาสติก เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 
๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับต้น คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เช่น โรงเรือนพลาสติก และการใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น (๒) ระดับกลาง คือ 
สามารถใช้ วทน. และระบบ IoT (Internet of Things) ติดตามข้อมูลเพ่ือวางแผนและจัดการการผลิต เช่น สถานี
ตรวจวัดอากาศ เป็นต้น และ (๓) ระดับสูง คือ สามารถใช้ IoT เพ่ือควบคุมและสั่งการผลิต เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ 
และระบบควบคุมการให้น้ า เป็นต้น 

 
รูปที่ ๘ อุปกรณ์และระบบเกษตรอัจฉริยะ 
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ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๙๙ ชุมชน (ระดับต้น ๗๑ 
ระดับกลาง ๑๗ ระดับสูง ๑๑) โดยมีตัวอย่างการพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ อาทิ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนผักสดผลไม้แปรรูป อ าเภอพนม- 
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระดับต้น) ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจฯ ลดระยะเวลาในการปลูกต้นหอม 
(หอมแบ่ง) จาก ๔๐ วัน เป็น ๓๐ วัน และท าให้น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นประมาณ ๒-๓ ขีดต่อต้น 
สามารถเพ่ิมจ านวนรอบในการปลูกได้จาก ๕ รอบต่อปี เป็น ๑๐ รอบต่อปี รวมทั้งเพ่ิมรายได้เฉลี่ย
ให้แก่วิสาหกิจฯ จ านวน ๑๒,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ บาทต่อรอบต่อโรงเรือน 

 

   
 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีควบคุมการให้น้ าอัจฉริยะในสวนทุเรียน ที่สวนทุเรียนบัวแก้ว อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง (ระดับสูง) ช่วยให้เกษตรกรสามารถให้น้ าทุเรียนได้เพียงพอตามความต้องการ และ
สามารถบริหารจัดการการให้น้ า ปุ๋ย และสารเคมีได้จากการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ส่งผลให้
น้ าหนักทุเรียนต่อลูกเพ่ิมขึ้น จ านวนผลผลิตต่อต้นเพ่ิมขึ้น ลดการร่วงของลูก ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๗.๘๐ ล้านบาท (๕๐ ไร่) 

 

   
 

นอกจากนี้ สท. ยังประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๔๖ แห่ง น า วทน. 
มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในระดับต าบล โดยคัดเลือกพื้นที่น าร่องเป็น 
Smart Tambon จ านวน ๗ พ้ืนที่ ใน ๕ จังหวัด ดังรูปที่ ๙ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อาทิ ส่งเสริมให้
ต าบลค าพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตผักปลอดภัย โดย สท. สวทช. สนับสนุนโรงเรือน จ านวน ๒ หลัง และมีแผน
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น าเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับข้าว มันส าปะหลัง BioControl รวมถึงการบริหารจัดการแปลงไปสนับสนุน
ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค์รวม โดยด าเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ. 
ร้อยเอ็ด) ที่สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) และเทศบาลต าบลค าพอุง 
ที่สนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตร จ านวน ๒๐ ไร่ พร้อมปรับหน้าดิน และวางระบบน้ าให้กับชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙ พ้ืนที่น าร่อง Smart Tambon 
 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สท. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และเก็บเป็น

ฐานข้อมูลในชุมชน ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบ
อินทรีย์ (งาและถั่วเขียว) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ านวน ๓๙ ชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน รวมทั้งได้
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นแล้ว จ านวน ๑๗๓ ชุมชน สร้าง
เกษตรกรแกนน า เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน ๘๖ คน โดยมีตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี อ าเภอพิมาย จังหวัดนครรราชสีมา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู และอ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกร 
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ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๓๐ คน น าเทคโนโลยีกลับไปผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวฯ จนสามารถผลิต 
เมล็ดพันธุ์ฯ ได้ ๓๒,๒๒๐ กิโลกรัม ในพ้ืนที่ ๑๑๔ ไร่ ซึ่งจ านวนเมล็ดพันธุ์ฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ ๕๐ ต่อไร่ และ
สร้างรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวฯ จ านวน ๐.๙๑ ล้านบาทต่อปี ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

 
 

๓.๖.๓ การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร 
(Training Hub) ทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนชุมชน จ านวน ๒๘ แห่ง (ส่วนกลาง ๑ ภูมิภาค ๔ ชุมชน 
๒๓) อาทิ ในระดับส่วนกลางได้พัฒนาพ้ืนทีใ่นอุทยานวิทยาศาสตร์ (บริเวณลานจอดรถกลางแจ้ง) เป็นสถานีเรียนรู้ 
(AGRITEC Station) เกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร และมีแผนจะเพ่ิมในส่วนของโรงเรือนอัจฉริยะเพ่ิมเติม  
ในระดับส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรป่าวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ร่วมกับ 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลจากฟาร์มต้นแบบ ติดตั้งระบบการบันทึกภาพ และระบบการสื่อสารในพื้นที่ และในระดับส่วนชุมชนได้จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรทีส่ถานีเรียนรู้ชุมชน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้าน
นาคู จังหวัดอยุธยา และไร่เพื่อนคุณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 
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๓.๗ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ท าหน้าที่ บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรมของ
ประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการด าเนินงานแบบ 
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุน 
ฐานนวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

สวทช. ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพ้ืนที่เช่า  
แก่เอกชนผู้สนใจท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ แก่ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ให้บริการพ้ืนที่เช่าเพ่ือท าวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๙๕ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด และบริการพ้ืนที่ส านักงาน ห้องฝึกอบรม และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย จ านวน ๕๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เช่า
รวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๑๐ 

 
 

รูปที่ ๑๐ จ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  

Auto Parts
2.00%

Foods & Agriculture
13.33%

Medical Device & 
Pharmaceutical

6.00%

Materials 
Science & 
Chemicals

12.00%

Science as a Service
12.00%Automation 

Robotics & 
Intelligent System

14.00%

Electronics & 
Computer

39.33%

Others
1.33%



๙๙ | ส ว ท ช .  

๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

สวทช .  ได้ รั บมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ย  และนวัตกรรม 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา EECi ดังนี้ 

(๑) การออกแบบ และก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A ปัจจุบันผู้รับเหมาได้เข้าปรับหน้าดิน  
ปรับระดับพื้นที่ และตอกเสาเข็มอาคารต่าง ๆ โดยความคืบหน้าการก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ เหตุที่มีความ
ล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจากเจอพายุฝน ท าให้การก่อสร้างต้องชะลอตัว อย่างไรก็ดี ในแผนภาพรวมของปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ยังคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ (ร้อยละ ๑๕) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาค
ตะวันออก Phase 1A ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสะเกษทวีผล 
ก่อสร้าง เพ่ือความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่ง สวทช. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

(๒) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้พัฒนาต้นแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตน าร่องทางด้าน Plant Phenomics System เพ่ือ
การหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตพืช ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ โดยอยู่ในขั้นตอนพัสดุ
จัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถด าเนินการท าต้นแบบและพร้อมใช้งานได้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ 
นอกจากนี้ ยังจัดท าจีโนไทป์ (genotype) สายพันธุ์ทุเรียน ด าเนินการศึกษาลักษณะ Phenotype และลักษณะ
คุณค่าทางโภชนาการ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ในฐานะ
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หน่วยงานเจ้าของประชากรลูกผสมทุเรียน ๑๙๑ คู่ผสม ระหว่างพันธุ์หมอนทองกับพันธุ์กระดุม เพ่ือค้นหา
เครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียนทนทานโรครากเน่าโคนเน่า และอยู่ระหว่างประสานแหล่ง
เก็บพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่การพัฒนาและใช้ประโยชน์สายพันธุ์ทุเรียนเป้าหมายในล าดับถัดไป โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมาย (ร้อยละ ๓๐) 

  
 

(๓) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทางด้านการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแม่นย าสูง ด้วยนวัตกรรมโรงเรือน เพ่ือเป็น showcase การเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Agriculture) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโมเดลน าร่องในโครงการการจัดการเกษตรแปลงใหญ่
ส าหรับอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือขยายผลในพ้ืนที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ซึ่งได้
ด าเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์ (อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง ปริมาณน้ าฝน) ในพ้ืนที่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างน าข้อมูล
มาท าโมเดลคาดการณ์ผลผลิตและหารือร่วมกับประเทศอินเดียเพ่ือศึกษาการใช้แพลตฟอร์ม PAIRS (Physical 
Analytics Integrated Data and Repository Services) ร่วมกัน คาดว่าจะด าเนินการจัดท าโครงการแล้วเสร็จ
และพร้อมใช้งานได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยมีความก้าวหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
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(๔) การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ส ารวจและวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่และเกษตรกรในพ้ืนที่ และด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราดแล้ว จ านวน ๓๒ ชุมชน (ระยอง ๙ ชุมชน จันทบุรี ๑๖ ชุมชน ตราด ๗ ชุมชน)  
จากเป้าหมาย ๕๐ ชุมชน โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด จ านวน ๖ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีระบบการให้น้ า
ตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบแปลงเปิด เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ควบคุม
โรครากเน่าและโคนเน่าในสวนทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตอาหารโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เทคโนโลยี
การจัดการแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน และองค์ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ 
ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
จ านวน ๕๗ คน (เป้าหมาย ๘๐ คน) ผ่าน ๑๐ เทคโนโลยี 

(๕) การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบ SMEs และ Startup ในพื้นที่ EEC 
(เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ให้ค าปรึกษาการยกระดับเทคโนโลยีให้กับ SMEs และ Startup แล้ว จ านวน ๕๓ ราย และ
จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถเทคโนโลยีของ Startup ในพ้ืนที่ EEC จ านวน ๑๐ ราย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ การให้ค าปรึกษา จัดฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส ารวจความต้องการของภาคเอกชนในพ้ืนที่ EEC และอยู่ระหว่างการ
จัดท า Infographic เพ่ือเตรียมเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

(๖) การพัฒนาแผนแม่บท EECi (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บท

แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน

โอกาสพิธีเปิดหน้าดิน (groundbreaking) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งการที่จะพัฒนาพื้นที่ EECi ตามแผน

แม่บทให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งชุมชน อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 

ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ที่ผ่านมา 

สวทช. ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในวงเงิน

งบประมาณ ๒,๗๑๕ ล้านบาท ในการสร้างและปรับปรุงถนนภายในพ้ืนที่วังจันทร์วั ลเลย์ และ

เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจัดให้มีระบบไฟฟ้า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และอาคารที่พัก

ส าหรับรองรับกลุ่มนักวิจัยและบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเข้าปฏิบัติงานใน EECi 

รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมในระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ 

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีแผนจัดตั้งศูนย์แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 

3GeV เพ่ือใช้ในการวิจัยเชิงลึกทั้งด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ระดับแนวหน้า 
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 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนา 

แอปพลิเคชัน และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพ้ืนที่ EECi (UAV Sandbox Regulatory) 

เพ่ือพัฒนาเมืองนวัตกรรม SPACE INNOPOLIS ในอนาคต โดยอยู่ระหว่างหารือขอบเขตที่จะอนุญาต

ให้มกีารทดสอบ UAV และก าหนดแผนงานที่เหมาะสม 

 ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการฝึกอบรมและบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ

และจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาระบบ 

การเรียนการสอน สาธิตเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ทีค่รู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม 

 ความร่วมมือระหว่างสถาบันปลูกป่า ปตท. และ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ขยายผลเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยรอบ และยกระดับเจ้าหน้าที่ 

เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ถ่ายทอด และขยายผลเทคโนโลยีในวงกว้างได้ต่อไป 

 

๓.๗.๒ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก อุตสาหกรรมอาหารของไทยจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวโดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารไทยสามารถ
พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเร่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก 
ทั้งนี้ สวทช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับ  
การผลิตอาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่มุ่งเน้น 
การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation 
Ecosystem) ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมส าหรับการสนับสนุน
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation Platform) มีตัวอย่างการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(๑) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service @ TSP and FI Network) คือ ศูนย์การบริการแบบ
ครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยถือเป็นกลไกการบูรณาการที่ส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นกลไกการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของ
ผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มบริการทั้ง ๘ แพลตฟอร์ม ดังรูปที ่๑๑ ในไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บริการเชื่อมโยงบริการและอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการท า ธุรกิจ
นวัตกรรมอาหาร (ท้ังลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม) จ านวน ๔๕ ราย (เป้าหมาย ๕๐ ราย) 

(๒) แพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Food 
Innopolis ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 จัดกิจกรรม Pilot Plant & Facility Rally โดยน าผู้ประกอบการเยี่ยมชมหน่วยงานที่ให้บริการ
โรงงานต้นแบบอาหารและบริการวิเคราะห์ทดสอบ จ านวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 
๖๒ คน 

 จัดสัมมนา Food Talk จ านวน ๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๘๕๕ คน และจัดสัมมนา Frontier in 
Foods จ านวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๖๗ คน 

 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Flavor: From Analysis to Creation มีผู้เข้าร่วมอบรม ๖๓ 
คน 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง Food Innopolis และ British 
Council จ านวน  ๒  เ รื่ อ ง  ได้ แก่  Sensory and Consumer Insight – Train the trainer  
มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕ คน และ Foresight for Food – Train the trainer มีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๐ 
คน 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ PADTHAI (Program to Accelerate and Develop 
Thai Food SMEs) เพ่ือเร่งพัฒนาการเติบโตของผู้ประกอบการ (หลักสูตร ๕ วัน) มีผู้เข้าร่วม
อบรม ๔๗ คน 

(๓) ผู้ประกอบการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Tenants @TSP and FI Network) 
เป็นหนึ่งในกลไกการให้สิทธิประโยชน์ Food Innopolis ที่ส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น ๓๑ ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการลงทุน
กิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย จ านวน ๑๔ ราย (เป้าหมาย ๒ ราย) 
และผู้ประกอบการที่ท ากิจกรรมวิจัยและพัฒนา ณ พ้ืนที่รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารของ 
SMEs (Future Food Lab: FFL) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๑๗ ราย (เป้าหมาย ๑๐ ราย) 
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รูปที่ ๑๑ แพลตฟอร์มให้บริการของ Food Innopolis 

 

(๔) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (FI Network) คือ การเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารในภาคหน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย และเอกชน (U-G-I) ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนา 
การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี ตลอดจนการเข้าถึงโรงงานต้นแบบอาหารและบริการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงจาก
หน่วยงานชั้นน าของประเทศและระดับโลก เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech 
Startups) รวมทั้งผู้ประกอบการอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารและขยายสู่
ตลาดโลกได้ โดยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร
ส่วนขยายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพ่ิมขึ้น จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย รวมทั้งสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
ในอนาคต โดยอาศัยกลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ที่จ าเป็นและมีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด 
วทน. ของครู รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และ
การสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของ
ต่างประเทศ โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา 
วทน. ที่จ าเป็นและมีความต้องการในอนาคต รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากรท างานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือตอบโจทย์
อุตสาหกรรมและประเทศ ในไตรมาสที่  ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา  
(ใหม-่ต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
ตรี-โท-เอก) จ านวน ๔๕๓ คน (รูปที่ ๑๒) ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพ่ือการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (STEM 
Workforce) โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) และโครงการ Thailand Alliances of Institutions of 
Science and Technology-Japan Advanced Institutes of Science and Technology (TAIST-JAIST)  
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา (๒๕๖๐-๒๕๖๑) มีบุคลากรจบการศึกษาทั้งสิ้น ๓๓๘ คน โดยมีบุคลากรที่ประกอบ
อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒๗๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของบุคลากรที่จบการศึกษา 
และยังสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พนักงานหรือ
พนักงานโครงการ สวทช. เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติรวม ๔๒๐ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย  
๔๓ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๕๓ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๓๒๔ คน 
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รปูท่ี ๑๒ จ านวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ สวทช. รวมทั้ง

ดึงดูดนักวิจัยไทยที่ท างานในต่างประเทศให้กลับมาท างานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านกลไกทุน
นักวิจัยเยี่ยมเยือน (Visiting Professors) โดยสนับสนุนนักวิจัยที่มีความช านาญในสาขาที่ต้องการในพ้ืนที่ EEC 
ปัจจุบันสนับสนุนทุนนักวิจัยเยี่ยมเยือนแล้ว จ านวน ๘ คน และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) 
โดยพิจารณาจากนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศที่จบการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี และให้ความส าคัญกับนักวิจัย 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ิมก าลังคนให้กับพื้นที่ EEC ต่อไป
ในอนาคต ปัจจุบันสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกแล้ว จ านวน ๑๙ คน 
 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕๔ ครั้ง มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม ๔,๗๘๗ คน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enrichment Program) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาท าโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ 
สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยของต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาท ิ

 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชส าหรับเยาวชนไทย  เพ่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ภายใต้ Enrichment Program โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจหรือมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษา

JSTP
74

TGIST
113

TAIST 
159

STEM
82

FEPs
19

TAIST-JAIST
6
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ของนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช  
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๕ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๘ 
คน จาก ๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนจากกิจกรรมดังกล่าวเข้าร่วมน าเสนอ
โครงงานระดับนานาชาติ ในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๖ (International 
Conference of Young Scientists: ICYS2019 )  ร ะหว่ า ง วั นที่  ๑๙ -๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โครงงานที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โครงงานการศึกษา
เปรียบเทียบยีนเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างพืชในวงศ์โกงกาง (Rhizophoraceae) โดยได้รับรางวัล
การน าเสนอโปสเตอร์ดีเด่นจากงาน ICY2019 
 

  
 

 โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ ปี ๒๕๖๒ เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายภูมิภาค จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๒ (The 12th Robot Design Camp 2019: RDC 
2019) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรมให้กับเยาวชน ผ่าน
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ เพ่ือพิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาค
ตะวันออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตั้งแต่เดือน
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ านวน ๘๘ คน  
จาก ๓๒ สถาบันการศึกษา โดยเก็บตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 
ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร โดยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest RoBoCon 2019 (IDC RoBoCon 
2019) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology: MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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๓.๘.๓ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวันอีกทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สวทช. จึงใช้กลไกการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต สวทช. ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จของการวิจัยและพัฒนา และ
กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเสริมสร้างพ้ืนฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ่งใช้ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
ไตรมาสที ่๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จของการ
วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยน าคณะสื่อมวลชน 
เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของนาโนเทค สวทช. ที่ด าเนินการร่วมกับ บริษัทบานตะไท จ ากัด ในการพัฒนา
นวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น ที่ชุติกาญจน์ฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งต้นแบบของบริษัทไทยยู
เนี่ยน แฮชเชอรี่ จ ากัด ที่ใช้สูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งดังกล่าว โดยทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารส าคัญใน
โครงสร้างแบบเจล เพิ่มความสามารถดูดซึมให้กับลูกกุ้ง ยืดอายุให้อาหารไม่เน่าเสียเร็ว และกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ าได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารตามข้อก าหนดสหภาพยุโรป ที่ลดการใช้ปลาป่นเป็น
อาหารสัตว์น้ า พร้อมเดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมช่วยเกษตรกรไทยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เข้าถึงตลาดใหม่ และ
ขายได้ในราคาสูงขึ้น กิจกรรมดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสื่อ (PR Value) เท่ากับ ๘.๔๙ ล้านบาท 
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๔. ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร 

สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตราก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๒ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๒๕๐ คน อัตราก าลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่องมา
ตลอด นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจ านวนเริ่มต้นหลักร้อยคน เป็นจ านวนพันกว่าคน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๙๖๒ คน ดังรูปที่ ๑๓ 

 
รูปที่ ๑๓ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จ านวน ๒,๐๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๔ ต่อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน 
๙๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๖ ต่อบุคลากรทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายที่ไม่ใช่สายวิจัย
และวิชาการเท่ากับ ๒.๒๕ : ๑ ดังรูปที่ ๑๔ 
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รปูท่ี ๑๔ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มต าแหน่ง 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
และโท คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๑๕ 

 
รูปที่ ๑๕ อัตราก าลังคนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๓%

๔๓%

๓๔%

ปริญญาเอก

๖๖๘ คนปริญญาตรี

และต ่ากว่า

๑,๐๐๔ คน

ปริญญาโท 

๑,๒๙๐ คน 
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นอกจากนี ้หากจ าแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) พบว่า 
สวทช. มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๖๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๘๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๖ 

 
รูปที่ ๑๖ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ส าหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เทา่กับ ๒.๗๗ ดังรูปที่ ๑๗ เมือ่เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓.๑๒) ในระยะเวลาเดียวกัน 
พบว่า turnover rate ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงร้อยละ ๐.๓๕ 

 
รูปที่ ๑๗ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ 

๑๐%

๙๐%

๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓
๒,๙๖๒

๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๘๒

๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐

๖.๓๘
๕.๖๕

๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๕๕
๒.๗๗

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

จ านวนบุคลากรแต่ละปี (คน) จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนักงานโครงการ 

๒๘๙ คน 

พนักงาน 

๒,๖๗๓ คน 
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ภาคผนวก  
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ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี SCIE จ านวน ๑๑๑ ฉบับ 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง 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 

๒.๐๒ 

๒ ACS APPL MATER INTER Dual Promotional Effects of TiO 2 -Decorated Acid-Treated MnOx Octahedral 
Molecular Sieve Catalysts for Alkali-Resistant Reduction of NOx 

๘.๑๐ 

๓ ACS Applied Materials & 
Interfaces 

Optics of Perovskite Solar Cell Front Contacts ๘.๑๐ 

๔ ACS Applied Materials & 
Interfaces 

Self-Assembled Three Dimensional Bi2Te3 Nanowire-PEDOT:PSS Hybrid Nanofilm 
Network for Ubiquitous Thermoelectrics 

๘.๑๐ 

๕ ACS Medicinal Chemistry 
Letters 

Hybrid Inhibitors of Malarial Dihydrofolate Reductase with Dual Binding Modes 
That Can Forestall Resistance 

๓.๗๙ 

๖ Agronomy-Basel Exogenous foliar application of glycine betaine to alleviate water deficit 
tolerance in two indica rice genotypes under greenhouse conditions 

๑.๔๒ 

๗ Algal Research-Biomass 
Biofuels and Bioproducts 

Magnetic–cationic cassava starch composite for harvesting Chlorella sp. 
TISTR8236 

๓.๗๕ 

๘ Analytical Methods Visual colorimetric sensing system based on the self-assembly of gold nanorods 
and graphene oxide for heparin detection using a polycationic polymer as a 
molecular probe 

๒.๐๗ 

๙ Applied Catalysis A: General Simultaneous activation of copper mixed metal oxide catalysts in alcohols for 
gamma-valerolactone production from methyl levulinate 

๔.๕๒ 

๑๐ Applied Catalysis B: 
Environmental 

Methane dry reforming over boron nitride interface-confined and LDHs-derived 
Ni catalysts 

๑๑.๗๐ 

๑๑ Applied Engineering in 
Agriculture 

Mobile-device Based Image Processing for Rice Brown Planthopper Classification 
and Outbreak Monitoring 

๐.๕๐ 

๑๒ Applied Microbiology and 
biotechnology 

Identification and evaluation of novel anchoring proteins for cell surface display 
on Saccharomyces cerevisiae 

๓.๓๔ 

๑๓ Aquaculture Bifunctional clove oil nanoparticles for anesthesia and anti-bacterial activity in 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 

๒.๗๑ 

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

๒.๗๑ 

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

๒.๗๑ 



๑๑๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

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

๑๗ Archives of Virology Genomic characterization and pathogenicity of porcine deltacoronavirus strain 
CHN-HG-2017 from China 

๒.๑๖ 

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

๐.๒๑ 

๑๙ Asian-Australasian Journal of 
Animal Sciences 

Effects of dietary supplementation with different level and molecular weight of 
fungal β-glucan on performances, health and meat quality in broilers 

๑.๒๔ 

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

๐.๗๐ 

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

๑.๒๐ 

๒๒ Biosensors and Bioelectronics Point-of-Care Rapid Detection of Vibrio parahaemolyticus in Seafood using 
Loop-Mediated Isothermal Amplification and Graphene-based Screen-Printed 
Electrochemical Sensor 

๘.๑๗ 

๒๓ Brazilian Journal of Poultry 
Science 

Comparison of Physicochemical and Functional Properties of Chicken and Duck 
Egg Albumens 

๐.๔๖ 

๒๔ ChemCatChem Lewis Acid Catalysis of Nb2O5 for Reactions of Carboxylic Acid Derivatives in the 
Presence of Basic Inhibitors 

๔.๖๗ 

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

๑.๕๑ 

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

๐.๔๑ 

๒๗ Chiang Mai Journal of Science Identifying a DELLA Gene as a Height Controlling Gene in Oil Palm ๐.๔๑ 

๒๘ Clinical Genetics ADAMTSL1 and mandibular prognathism ๓.๕๑ 

๒๙ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

PMMA Particles Coated with Chitosan-Silver Nanoparticles as a Dual Antibacterial 
Modifier for Natural Rubber Latex Films 

๔.๐๐ 

๓๐ Computer Physics 
Communications 

Shift/collapse on neighbor list (SC-NBL): Fast evaluation of dynamic many-body 
potentials in molecular dynamics simulations 

๓.๗๕ 

๓๑ Current Microbiology Tyrosine-776 of Vip3Aa64 from Bacillus thuringiensis is Important for Retained 
Larvicidal Activity During High-Temperature Storage 

๑.๓๗ 

๓๒ Desalination and Water 
Treatment 

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

๑.๓๘ 

๓๓ Developmental and 
Comparative Immunology 

Litopenaeus vannamei heat shock protein 70 (LvHSP70) enhances resistance to 
a strain of Vibrio parahaemolyticus, which can cause acute hepatopancreatic 
necrosis disease (AHPND), by activating shrimp immunity 

๓.๑๒ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๓๔ European journal of lipid 
science and technology 

Conjugated Autoxidizable Triene-Based (CAT andApoCAT) Assays: Their Practical 
Application forScreening of Crude Plant Extracts with AntioxidantFunctions in 
Relevant to Oil-in-Water Emulsions 

๒.๒๐ 

๓๕ Experimental Biology and 
Medicine 

Acute toxicity and teratogenicity of α-mangostin in zebrafish embryos ๒.๔๑ 

๓๖ Expert Review of Vaccines Measles-vectored vaccine approaches against viral infections: a focus on 
Chikungunya 

๔.๒๗ 

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

๑.๗๔ 

๓๘ FEMS Microbiology Letters Sucrose-inducible heterologous expression of phytase in high cell density 
cultivation of the thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea 
thermomethanolica 

๑.๗๔ 

๓๙ FEMS Yeast Research The Suhomyces clade: from single isolate to multiple species to disintegrating 
sex loci 

๒.๖๑ 

๔๐ Fibers and Polymers Metal-free Dyeing of Cotton Fabric Using Mangrove Bark Polyphenols via Azoic 
Dyeing 

๑.๓๕ 

๔๑ Fish and Shellfish Immunology Molecular isolation and characterization of a spätzle gene from Macrobrachium 
rosenbergii 

๓.๑๙ 

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

๓.๑๙ 

๔๓ Fish and Shellfish Immunology The potential of mucoadhesive polymer in enhancing efficacy of direct 
immersion vaccination against Flavobacterium columnare infection in tilapia 

๓.๑๙ 

๔๔ Food Research International Dynamics of biogenic amines and bacterial communities in a Thai fermented 
pork product Nham 

๓.๕๒ 

๔๕ International Journal of 
Biological Macromolecules 

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

๓.๙๑ 

๔๖ International Journal of 
Environmental Analytical 
Chemistry 

Use of unmodified silver nanoparticles (AgNPs) as colorimetric Hg(II) sensor: A 
new approach to sensitive and high sample throughput determination of Hg(II) 
under high influence of ionic suppression 

๑.๓๗ 

๔๗ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Hydrogen storage performance of platinum supported carbon nanohorns: A DFT 
study of reaction mechanisms, thermodynamics, and kinetics 

๔.๒๓ 

๔๘ International Journal of 
Infectious Diseases (IJID) 

Aedes larvae surveillance system on smartphones and algorithms ๓.๒๐ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๔๙ Japanese Journal of Applied 
Physics 

A tunable thermal switching device based on Joule heating-induced metal– 
insulator transition in VO2 thin films via an external electric field 

๑.๔๕ 

๕๐ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Gold nanoparticles decorated zinc oxide nanorods as electrodes for a highly 
sensitive non-enzymatic electrochemical glucose detection 

๑.๔๕ 

๕๑ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Modification of a photoanode by means of localized surface plasmon resonance 
from Au nanoparticles decorated on ZnO nanorods for photoelectrochemical 
applications 

๑.๔๕ 

๕๒ Journal of Alloys and 
Compounds 

Stability of La dopants in NaTaO3 photocatalysts ๓.๗๘ 

๕๓ The Journal of Antibiotics Semisynthesis and antibacterial activities of nidulin derivatives ๒.๐๓ 

๕๔ 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 

๑.๙๐ 

๕๕ Journal of Biomaterials 
Applications 

Analysis of sequential dual immobilization of type I collagen and BMP-2 short 

peptides on hydrolyzed poly(buthylene succinate)/β-tricalcium phosphate 
composites for bone tissue engineering 

๒.๐๘ 

๕๖ Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

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

๒.๐๒ 

๕๗ Journal of Electronic Materials Size-Independent Unipolar and Bipolar Resistive Switching Behaviors in ZnO 
Nanowires 

๑.๕๗ 

๕๘ Journal of Enzyme Inhibition 
and Medicinal Chemistry 

Computational screening of chalcones acting against topoisomerase IIα and 
their cytotoxicity towards cancer cell lines 

๓.๖๔ 

๕๙ Journal of Fish Diseases Mortality from scale drop disease in farmed Lates calcarifer in Southeast Asia ๒.๐๐ 

๖๐ 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 

๑.๒๘ 

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

๑.๖๐ 

๖๒ Journal of Materials Science: 
Materials in Electronics 

Silver–indium–sulfide quantum dots in titanium dioxide as electron transport 
layer for highly efficient and stable perovskite solar cells 

๒.๓๒ 

๖๓ Journal of Molecular Liquids Encapsulation of alpha-mangostin and hydrophilic beta-cyclodextrins revealed 
by all-atom molecular dynamics simulations 

๔.๕๑ 

๖๔ Journal of Physical Chemistry C Understanding Effects of Cesium in CH(NH2)2PbI3 for Stabilizing 
CH(NH2)2PbI3/CsPbI3 Interface under UV Illumination 

๔.๔๘ 

๖๕ Journal of Sol-Gel Science 
and Technology 

Structural characterization and antibacterial activity of hydroxyapatite 
synthesized via sol-gel method using glutinous rice as a template 

๑.๗๕ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๖๖ 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+) 

๒.๑๘ 

๖๗ Journal of Vinyl and Additive 
Technology 

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

๑.๑๓ 

๖๘ Materials Letters Effect of Ag Mixing in Thermoelectric Ge2Sb2Te5 Thin Films ๒.๖๙ 

๖๙ Materials Science and 
Engineering: B 

Electrowetting-on-dielectric chip with integrated screen-printed electrochemical 
sensor for rapid chemical analysis 

๓.๓๑ 

๗๐ Materials Science and 
Engineering: C 

Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating for drug 
controlled release and magnetic hyperthermia application 

๕.๐๘ 

๗๑ Microchimica Acta A gold coated polystyrene ring microarray formed by two-step patterning: 
construction of an advanced microelectrode for voltammetric sensing 

๕.๗๑ 

๗๒ Microchimica Acta Dually functional polyethylenimine-coated gold nanoparticles: a versatile 
material for electrode modification and highly sensitive simultaneous 
determination of four tumor markers 

๕.๗๑ 

๗๓ Microelectronic Engineering Fabrication of MEMS-based capacitive silicon microphone structure with staircase 
contour cavity using multi-film thickness mask 

๒.๐๒ 

๗๔ Microporous and Mesoporous 
Materials 

Amino Acid as a Biodegradation Accelerator of Mesoporous Silica Nanoparticles ๓.๖๕ 

๗๕ Molecular Crystals and Liquid 
Crystals 

Development of highly soluble perylenetetracarboxylic diimide derivative for n-
type monolayer field-effect-transistor 

๐.๖๓ 

๗๖ Molecules Biological evaluation and molecular dynamics simulation of chalcone derivatives 
as epidermal growth factor-tyrosine kinase inhibitors 

๓.๑๐ 

๗๗ Mycological Progress A novel species and a new combination of Daldinia from Ban Hua Thung 
community forest in the northern part of Thailand 

๑.๙๑ 

๗๘ New Journal of Chemistry A colorimetric sensor for protamine detection based on the self-assembly of 
gold nanorods on graphene oxide 

๓.๒๐ 

๗๙ 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 

๐.๖๕ 

๘๐ Organic Electronics Improved photovoltaic performance and device stability of planar 
heterojunction perovskite solar cells using TiO2 and TiO2 mixed with AgInS2 
quantum dots as dual electron transport layers 

๓.๖๘ 

๘๑ Peer J Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides 
WJ11 identified by genome-scale modeling approach 

๒.๑๒ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

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

๒.๑๒ 

๘๓ Physica Status Solidi (a) – 
Applications and Materials 
Science 

Growth and Photoluminescence Properties of InSb/GaSb Nano‐Stripes Grown by 
Molecular Beam Epitaxy 

๑.๘๐ 

๘๔ Physiology and Molecular 
Biology of Plants 

Evaluation and clustering on salt-tolerant ability in rice genotypes (Oryza sativa 
L. subsp. indica) using multivariate physiological indices 

๑.๑๕ 

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

๑.๕๘ 

๘๖ Phytotaxa Tamhinispora saraburiensis sp. nov. (tubeufiaceae, dothideomycetes) on 
bamboo in Thailand based on morphology & phylogenetic analysis 

๑.๑๗ 

๘๗ Pigment and Resin 
Technology 

High temperature dyeing of PET fabric with natural colourants extracted from 
annatto seeds 

๐.๔๙ 

๘๘ PLoS Neglected Tropical 
Diseases 

Rapid and Sensitive Detection of Chlamydia Trachomatis Sexually Transmitted 
Infections in Resource-Constrained Settings in Thailand at the Point-of-Care 

๔.๓๓ 

๘๙ PLoS One Growth enhancement of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) in Vero E6 cells 
expressing PEDV nucleocapsid protein 

๒.๗๗ 

๙๐ Polymers Cavity closure of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: Replica exchange molecular 
dynamics simulations 

๒.๙๔ 

๙๑ Polymers Low-Temperature Processed TiOx/Zn1−xCdxS Nanocomposite for Efficient 
MAPbIxCl1−x Perovskite and PCDTBT:PC70BM Polymer Solar Cells 

๒.๙๔ 

๙๒ 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 

๙๓ Rice Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper 
resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population 

๓.๐๔ 

๙๔ Rice Science Molecular Markers and Candidate Genes for Thermo-Sensitive Genic Male Sterile 
in Rice 

๑.๕๒ 

๙๕ RSC advances Aza-BODIPY based polymeric nanoparticles for cancer cell imaging ๒.๙๔ 

๙๖ RSC Advances Aza-BODIPY probe for selective visualization of cyclooxygenase-2 in cancer cells ๒.๙๔ 

๙๗ RSC Advances Preparation and electrochemical performance of nitrogen-enriched activated 
carbon derived from silkworm pupae waste 

๒.๙๔ 

๙๘ Scientia Horticulturae Regulation on anthocyanins, α-tocopherol and calcium in two water spinach 
(Ipomoea aquatica) cultivars by NaCl salt elicitor 

๑.๗๖ 

๙๙ Scientific Reports Multigene phylogenetics of Polycephalomyces (Ophiocordycipitaceae, 
Hypocreales), with two new species from Thailand 

๔.๑๒ 

๑๐๐ Sensors and Actuators B: 
Chemical 

Facile method for decorations of Au nanoparticles on TiO2 nanorod arrays 
toward high-performance recyclable SERS substrates 

๕.๖๗ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๐๑ Speech Communication Development of a Thai phonetically balanced monosyllabic word recognition 
test: Derivation of phoneme distribution, word list construction, and response 
evaluations 

๑.๕๙ 

๑๐๒ Sugar Tech Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial 
Fabrics 

๐.๘๑ 

๑๐๓ surface and interface analysis Effect of thermal treatment on hydrophilicity and corrosion resistance of Ti 
surface 

๑.๒๖ 

๑๐๔ Tetrahedron Antimicrobial activity of cyathane derivatives from Cyathus subglobisporus 
BCC44381 

๒.๓๗ 

๑๐๕ Tetrahedron Letters Application of deuterated THENA for assigning the absolute configuration of 
chiral secondary alcohols 

๒.๑๓ 

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

๒.๑๓ 

๑๐๗ The Journal of Antibiotics Antimicrobial anthraquinones from cultures of the ant pathogenic fungus 
Cordyceps morakotii BCC 56811 

๒.๐๓ 

๑๐๘ Toxicology Letters Alterations of mineralized matrix by lead exposure in osteoblast (MC3T3-E1) 
culture 

๓.๑๗ 

๑๐๙ Viruses-Basel A single V672F substitution in the spike protein of field-isolated PEDV Promotes 
Cell–Cell fusion and replication in Vero E6 cells 

๓.๗๖ 

๑๑๐ Viruses-Basel Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) ORF3 Interactome Reveals Inhibition of 
Virus Replication by Cellular VPS36 Protein 

๓.๗๖ 

๑๑๑ Zoonoses and Public Health Quantification and rep-PCR characterization of Salmonella spp. in retail meats 
and hospital patients in Northern Thailand 

๒.๖๙ 
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ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๓๑ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ที่ยึดวัตถุทรงกระบอก ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๒๐๐๔๘๕๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

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

ไบโอเทค 

ไตรมาสที ่๒ 

๓ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๒๕๑ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และคณะ 

เนคเทค 

๔ อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบส่งผ่าน 
สองช่องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๒ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์ 
และคณะ 

เนคเทค 

๕ อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดสเปกตรัมแบบสะท้อน 
สองช่องวัด 

๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๕๗๑ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์ 
และคณะ 

เนคเทค 

๖ กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวของแข็งที่มีคาร์บอเนต 
เป็นองค์ประกอบส าหรับดูดซับซัลเฟต 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๓๙๖ ไทย กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล 
และณัฏฐพร พิมพะ 

นาโนเทค 

๗ ชุดสายอากาศก้นหอยทรงกรวยซ้อนทับแบบพกพา
ส าหรับรบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับ 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๕๔๗ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ์  
และคณะ 

NSD 

๘ นิ้วมือหุ่นยนต์อ่อนนิ่มส าหรับหยบิจับ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๒๕๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ เตาปลูกผลึกไฮโดรเทอร์มอล ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๑๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 

CPS 

๑๐ เครื่องคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๐ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑ อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์ค่าพื้นที่ผิวจ าเพาะของวัสดุ
และเซลล์บรรจุตัวอย่างส าหรับใชก้ับอุปกรณ์ดังกล่าว 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๑๒๖๓ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น และ
คณะ 

นาโนเทค 

๑๒ บรรจุภัณฑ์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๑๒๑ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน ์ 
และคณะ 

A-MED 

๑๓ เครื่องปรับเอนเก้าอี้รถเข็น ๑๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๐๙๐๖ ไทย ประสิทธิ์ จ าปา  
และคณะ 

เนคเทค 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๔ เครื่องอ่านค่าสีของสารละลายหรือของเหลวชนิด 
โปร่งแสง 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๑๓๒๙ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๕ ฐานรองขยายสัญญาณรามานชนิดดูดซับสารตรวจวัดได้
ในตัวและกระบวนการสร้างฐานรองขยายสัญญาณ 
รามานดังกล่าว 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๒๗๖ ไทย พิทักษ์ เอีย่มชัย  
และคณะ 

เนคเทค 
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ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖ ระบบช่วยแปลภาษามอืส าหรับบรกิารลา่มภาษามือ ๓/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๗๒๒ ไทย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
และคณะ 

A-MED 

๑๗ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกักเกบ็อนุพันธ์ของเอซา-
บอดิปี ้(Aza-BODIPY) ส าหรับเป็นวัสดุปลดปล่อย
ออกซิเจนแบบซิงเกลต (singlet) เมื่อถกูกระตุ้น 
ด้วยแสง และกรรมวธิีการเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๘๒๑ ไทย กันตพัฒน ์จนัทรแ์สนภักดิ ์ นาโนเทค 

๑๘ อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสเปกตรัมของวตัถุแบบ 
หลายช่อง 

๓/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๗๒๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

๑๙ วิธีการตรวจจบัการล้มด้วยสัญญาณความกดอากาศ
สัมพัทธ ์

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๙๘๗ ไทย สุรภา เทียมจรัส A-MED 

๒๐ เครื่องปิ้งย่าง ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๑๒๗ ไทย สุวรรณ ยานุวงศ์  
และคณะ 

DECC 

๒๑ กรรมวิธีการผลิตชุดตรวจส าหรับการตรวจวัดสารบ่งชี้
โรคไข้เลือดออกในซีรัม อาหารเลี้ยงเซลล์ หรือบัฟเฟอร ์
วิธีการตรวจ รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัดดังกล่าว 

๗/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๐๘๑๖ ไทย พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช ไบโอเทค 

๒๒ วิธีการปลูกฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เป็นผลึก 
มีรูพรุนสูงและมีโครงสร้างต่อเนื่อง 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๘๔๘ ไทย ธีระ บุตรบุรี และคณะ นาโนเทค 
NCTC 

๒๓ ระบบสร้างหุ่นลองเส้ือผ้าจากเครื่องสแกนสามมิต ิ 
และวิธกีารดังกล่าว 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๔๐๔ ไทย ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๔ ระบบจ าลองและปรับขนาดแบบหุ่นลองเส้ือผ้า  
และวิธกีารดังกล่าว 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๐ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๕ วิธีการเตรียมเส้นลวดนาโนของเงินและโลหะทอง
ส าหรับเป็นซับสเตรทที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๓ ไทย กุลวดี การอรชัย และ
รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

นาโนเทค 

๒๖ วิธีการประมาณค่าขอบเขตแปลงพื้นที่เพาะปลูก
อัตโนมัต ิ

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๔๐๕๔ ไทย ปฏิพัทธ ์ตุ้มสังข์ทอง 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๗ อุปกรณ์วัดความสูงที่มีเซ็นเซอร์ส าหรับการตรวจสอบ
ท่ายืนแบบสัมผัส 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๔๐๓ ไทย ดุษฎี ตรีอ านรรค และ
คณะ 

เนคเทค 

๒๘ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส าหรับ 
การฝึกอบรมชว่ยชวีิต 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๕๓๙ ไทย ชญานุตม์ โฆษิตานนท์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๙ อุปกรณ์รองรับศีรษะที่มีกลไกปรับระดับ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๓๘๔๙ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ เอ็มเทค 

๓๐ โรงเรือนเพาะปลูก ๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๒๒๙๕ ไทย ชัยวิวัฒน ์เกยูรธ ามรงค์ 
และคณะ 

สท. 
DECC 

๓๑ วัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนผสมของซิลิกา (silica) และ
คาร์บอนกัมมันต์ (activated carbon) และกรรมวิธี
ผลิตวัสดุดังกล่าว 

๓๐/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๐๖๒๑ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

นาโนเทค 
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ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๕๔ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ระบบและกรรมวธิีตัดแบ่งประโยค
ส าหรับภาษาที่มีรอยต่อประโยคไม่ชัดเจน 

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

เนคเทค 

๒ ตัวก าเนิดคลื่นอัลตร้าโซนิกรูปร่างสปริง
ส าหรับด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๖๙๕ ไทย พิทักษ ์เหล่ารัตนกุล เอ็มเทค 

๓ อุปกรณ์วัดความชื้นเมล็ดธัญพืช ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๒๖/๑๐/๒๕๖๑ ๖๕๘๕๓ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ์  
และคณะ 

สท. 
DECC 
CPS 

เนคเทค 

๔ ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์
เก็บสายแบบเป็นร่อง 

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

DECC 
CPS 

เนคเทค 

๕ ระบบการเคลือบฟิลม์บางโลหะออกไซด์
ผสมโลหะแบบโค-สปัตเตอร์ที่ติดต้ัง
อุปกรณ์ส าหรับกระจายก๊าซ 

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

เอ็มเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๖ กรรมวิธีการผลิตแผ่นขัดโลหะผสมที่มี
ความสม ่าเสมอของโครงสร้างจุลภาค 

๗/๑๐/๒๕๕๓ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๖๖๐๐๑ ไทย เจษฎา วรรณสินธุ ์ ทีเอ็มซ ี
RDI 

๗ ชุดถอดรหัสไวเธอร์บ ีVITERBI ขนาดเล็ก
ส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่

๖/๐๕/๒๕๔๗ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๙๒๑ ไทย เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ เนคเทค 

๘ การพัฒนาล าดับนวิคลีโอไทด์และล าดบั
กรดอะมิโนของยีนเดลต้า 6- ดแีสททูเรส 
(delta 6-desaturase) ชุดที่ 2 ของ 
เช้ือรามิวคอร์ รอคซิไอ (Mucor rouxii) 
สายพันธุ์ ATCC 24905 

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง ไบโอเทค 

๙ กระบวนการในการท าเม็ดเถ้าแกลบเพือ่
ท าเป็นเม็ดวัสดุรูพรุน 

๗/๐๙/๒๕๕๒ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๖๗๐๓๕ ไทย ผกามาศ แซ่หว่อง  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๐ วิธีการและอปุกรณ์วัดความชื้นของเมล็ด
ธัญพืชที่ใช้วธิีดังกล่าว 

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

เนคเทค 

๑๑ ระบบปฏกิรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดส าหรับ
ก าจัดสารอินทรยี์ในน้ าเสียด้วยการดูดซับ
ของถ่านกัมมันต์ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพ
ถ่านกัมมันต์ด้วยสารละลายโอโซน 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๓ ไทย ประธาน วงศ์ศริเวช  
และพรศิริ ทองเปรม 

นาโนเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๑๒ เครื่องเติมอากาศ ๒/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๕ ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท์  
และคณะ 

นาโนเทค 



๑๒๓ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓ อุปกรณ์ส าหรับถอดชิ้นสว่น ๑๑/๐๕/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๔ ไทย นพดล สิทธิพล และ
คณะ 

เนคเทค 

๑๔ อุปกรณ์ส าหรับขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๗/๑๒/๒๕๖๑ ๖๖๗๖๑ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๕ วิธีการชักน าการผลิตท่อนพันธ์ขนาดเลก็ ๑๘/๐๑/๒๕๔๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี ไบโอเทค 

๑๖ เครื่องท าน้ าร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน 

๙/๐๖/๒๕๔๓ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๕ ไทย ชาตรี ตั้งอมตะกุล และ
พอพนธ ์สิชฌนุกฤษฏ ์

เนคเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๑๗ วิธีการสอบเทียบไมโครโฟนดว้ยรูปแบบ
ฟิลเตอร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา 

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ ๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๘๐๗ ไทย ภาคภูมิ บุญญานันต ์
และสุรพล ตันอร่าม 

เนคเทค 

๑๘ วิธีการบ าบัดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน
ที่เสื่อมประสิทธิภาพจากการเก็บรักษา 
ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิมด้วยการ 
ใช้ไอออนของก๊าซ 

๗/๐๖/๒๕๕๕ ๒๕/๐๑/๒๕๖๒ ๖๗๗๑๕ ไทย พงศ์พันธ์ จินดาอุดม  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๙ วิธีการปลูกฟิล์มออกซีไนไตรด์โดยการ
ควบคุมเวลาก๊าซในระบบรีแอคทีฟอาร์
เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง 

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

๒๐ การพัฒนาและการผลิตชุดการตรวจ
วินิจฉยัโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี 

๒/๐๗/๒๕๔๔ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๓๐๗ ไทย ธารารัชต์ ธารากุล และ
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

นาโนเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๒๑ อุปกรณ์วัดความหนืดของของเหลว 
ขณะกวนแบบเรียลไทม์ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๓ ไทย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 
และไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ 

เอ็มเทค 

๒๒ ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปลูก
จากมวลชีวภาพดว้ยกระบวนการ 
ไบโอไฮโดรคอนเวอร์ชัน 

๒๖/๐๙/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๖๘๐๔๒ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ แป้นคีย์สัมผัสที่อาศัยเทคนิคการกั้นแสง 
และการแบ่งล าแสง 

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

เนคเทค 

๒๔ วิธีการตรวจวัดความขนาน ความตั้งฉาก 
และรูปร่างของวัตถุแบบไม่สัมผัส  
และแบบไม่ท าลาย 

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร เนคเทค 

๒๕ วิธีการและอปุกรณ์ส าหรับตรวจจับ 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต 

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร เนคเทค 

๒๖ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้เรื่องการ 
ถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์พืช โดยวิธกีารยิง
อนุภาค 

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

ไบโอเทค 



๑๒๔ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๗ กระบวนการผลิตท่ออะลูมินาเซรามิก ๒๔/๑๑/๒๕๔๙ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๙ ไทย ภาวด ีอังค์วัฒนะ  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒๘ กรรมวิธีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 
PMRAB๗ ในยีสต์ และการน าไปใช้ใน
การป้องกันการติดไวรัสดวงขาวในกุ้ง 

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๖ ไทย กัลยาณ์ แดงติ บ  
และลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 

ไบโอเทค 

๒๙ วิธีการสร้างภาพเอก็ซ์เรย์ตัดขวางแบบ
สามมิติโดยใช้ล าแสงแบบกรวย 

๗/๑๑/๒๕๕๑ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๖ ไทย เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 
และคณะ 

เนคเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๓๐ วิธีการสร้างเลนส์เว้าระดับจุลภาคโดย
อาศัยการโก่งตัวของชั้นฟิล์ม 

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๗ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ เนคเทค 

๓๑ กรรมวิธีการคัดเลือกตัวยบัยั้งที่ดีจากกลุม่
ห้องสมุดตัวยับยั้งเชิงรวม โดยใช้เอ็นไซม์
ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเช้ือมาลาเรีย 

๑๕/๐๙/๒๕๔๒ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๗ ไทย สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๒ กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากกาก
ตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่สามารถช่วยลด
ปริมาณการใช้สารเคมีและปริมาณการใช้
น้ าในโรงงาน 

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๙ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๓ วิธีการค านวณปริมาณไขมันแทรกใน
เนื้อสัตว์ เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๙๑๕ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย ์ 
และเอกชยั เจนวิถีสขุ 

ไบโอเทค 
RDI 

๓๔ ระบบและวธิีการตรวจจบัต าแหน่ง
ช่วงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจ
ชั่วคราวในขณะนอนหลบัจากสัญญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

๑/๐๗/๒๕๕๓ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๕ ไทย สุรพล ตันอร่าม และ
คณะ 

เนคเทค 

๓๕ วิธีการวิเคราะหห์าปริมาณเนื้อยางในน้ า
ยางธรรมชาติโดยการปั่นเหวี่ยงผ่าน
หลอดแคปิลลารี ่

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ ๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๗๗๘ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๖ โมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อ NA,K 
ATPase beta3 ซับยูนิต กดการ
ตอบสนองของทีและบี ลิมโฟซัยท ์

๕/๐๘/๒๕๔๕ ๑/๐๓/๒๕๖๒ ๖๘๔๗๘ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๗ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสไข้หวัดนก
โดยใช้ล าดับเบสของเช้ือไวรัสไข้หวัดนก 
ที่จ าเพาะตอ่สายพันธุ ์H5,H7 และ H9 

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๖๙๐๙๔ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสที ่๓ 

๓๘ ระบบจัดเก็บภาพและเล่นภาพย้อนหลัง
ส าหรับกล้องที่ใช้พอร์ทยูเอสบ ี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๕๐๐ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร เนคเทค 



๑๒๕ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๙ ดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อจุลินทรยี์ใน
กลุ่มเมธาโนเจน 

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๒ ไทย ภาวิณี ชยัประเสริฐ และ
สมเกยีรต ิเตชกาญจนารักษ ์

ไบโอเทค 

๔๐ กรรมวิธีการตรวจและคัดกรองเอนไซม์
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

๑/๐๖/๒๕๕๐ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๐ ไทย ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๔๑ ชุดทดสอบการเก็บเกีย่วพลังงานด้วย
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกโดยใช้การ
สั่นสะเทือน 

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ ๕/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๒๓๒ ไทย อารี ธนบุญสมบัติ  
และคณะ 

เอ็มเทค, 
HRD 

๔๒ การพัฒนารอยต่อระหว่างตัวน าไฟฟ้า
โปร่งแสงกับฟิล์มบางชนิดพ ี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๔๙๙ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

เนคเทค 
ส านักงาน

กลาง 

๔๓ กรรมวิธีการปรับปรุงสายพันธุ์ชิงเฮาที่มี
สารอาร์ทิมิซินินสูง 

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๕๑ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี ไบโอเทค 

๔๔ วิธีการค านวณปริมาณไขมันแทรกใน
เนื้อสัตว์ เพื่อการวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพแบบสุ่ม
ภาพย่อย 

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ ๑/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๑๔๙ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย์ 
และเอกชัย เจนวิถีสขุ 

ไบโอเทค 
RDI 

๔๕ สารผสมของพอลิแซคคาไรด์ท่ีมีสมบัติ
ห้ามเลือดและคงสภาพความหนืด 

๒๘/๐๙/๒๕๕๕ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๕๐๑ ไทย บุญล้อม ถาวรยุตกิารต์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๖ แม่แบบขึ้นรูปเข็ม ๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๓๘๔ ไทย อรรณพ คล้ าชื่น  
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 

๔๗ อุปกรณ์ตรวจสอบการกัดกร่อนจากของ
ไหล 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๓๘๕ ไทย ปิติชน กล่อมจิต  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๘ อุปกรณ์แขนกลจบัชิ้นงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ ๖๙๔๙๘ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๙ วิธีการเพิ่มความจขุองอุปกรณ์ส าหรับ 
เก็บข้อมูลแบบหน่วยความจ าแฟลช 

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๙๐๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้  
และคณะ 

เนคเทค 

๕๐ วิธีการจ าลองใบหนา้ด้านขา้ง หลังการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดใน
ระบบดิจิตอล 

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ ๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๖๗๒ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และวิศรุต พลสิทธิ์ 

เนคเทค 

๕๑ ระบบตรวจหาเช้ือจากภาพเม็ดเลือดบน
แผ่นฟิล์มโลหิตบางแบบสุ่มวิเคราะหแ์ละ
วิธีการดังกล่าว 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๖๙๙๐๔ ไทย เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
และคณะ 

ไบโอเทค 
เนคเทค 

๕๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๔ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๓ แผ่นปิดผิวหนัง ๑๐/๐๑/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๖ ไทย จักรพงศ์ ศุภเดช  
และคณะ 

นาโนเทค 
เนคเทค 



๑๒๖ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๔ ขาตั้งส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ ๒๑/๐๗/๒๕๖๐ ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๗๐๕๒๕ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และคณะ 

เนคเทค 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๗๐ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคนด้วยแผ่น
แถบโปรตีนจ าเพาะรว่มกับวิธีอินไดเร็คอิไลซ่า 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๓๗๔ ไทย สารดี วาฤทธิ ์ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒ ชุดตรวจหากลุ่มเชื้อก่อโรคเป้าหมายแบบหลายเช้ือใน
ครั้งเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๓ ชุดตรวจหาโปรตีนเป้าหมายในเซลล์ด้วยเทคนิคอิมมูโน
โครมาโตกราฟแีละอนภุาคซิลิกานาโน 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๔๑๓ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔ ซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปั้นได้ที่มี 
รูพรุนขนาดใหญ่และกระบวนการเตรียมซีเมนต์
ดังกล่าว 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๕ ไทย กันนาพร พู่พุฒ เอ็มเทค 

๕ กระบวนการคัดพันธุ์ออ้ยชวีมวลทนเค็มในระบบ 
กระบะทรายภายใต้สภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๖ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต์ 
ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ที่ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรมให้มีระบบควบคุมการแสดงออก
ด้วยอาหารที่มีน้ าตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบ 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๗๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ กรรมวิธีกระตุ้นการงอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนของ
เมล็ดพืชโดยใช้การให้อากาศร่วมกับการได้รับแสง 
ชนิดจ าเพาะ 

๓๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๙๗ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ ชุดตรวจส าหรับตรวจหาเช้ือไวรัสท่ีกอ่ให้เกิดกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๕๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

นาโนเทค 

๙ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงที่ติดฉลาก
ด้วยไบโอตินและถูกตรึงโครงสร้างบนบีดส์ด้วยการจับ
โปรตีนสเตรปตาวิดิน 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๕ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๐ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและกรรมวิธี
การเตรียม 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๘๔๖ ไทย ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๑ กระบวนการกระตุ้นการพัฒนารากสะสมอาหารของ 
มันส าปะหลังผ่านระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบ
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งพลังงานหลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๙๖๐ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๒ กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ 
ก๊าซธรรมชาต ิ

๒๘/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๓๐๔๐ ไทย สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 
และคณะ 

เอ็มเทค 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๓ เส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์และแผ่น 
เมมเบรนซ่ึงขึ้นรูปจากเส้นใยดังกล่าว ที่ถูกตกแต่งด้วย
อนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์ และกรรมวิธกีารเตรียม 
เส้นใยและแผ่นเมมเบรนดังกล่าว 

๓๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๒๕๙ ไทย วรล อินทะสันตา และ
นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี 

นาโนเทค 

๑๔ แผ่นติดกระตุ้นหัวใจฝกึหัดจากยางพาราส าหรับเครื่อง
ฝึกหัดการฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนดิอัตโนมัติ  
และวิธกีารเตรียมแผ่นติดกระตุ้นหัวใจฝกึหัดดังกล่าว 

๑๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๕๗ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๕ ชุดตรวจนาโนเซนเซอร์แบบก าหนดทิศทางในการ 
ติดฉลาก 

๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๑๒๖ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ 
และณัฐปภัสร วิริยะชัย

พร 

นาโนเทค 

๑๖ เครื่องปฏิกรณ์บดด้วยลูกบดพร้อมอัลตราโซนิคก าลังสูง ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๐๖ ไทย อนุชา วรรณก้อน และ
สมัญญา สงวนพรรค 

เอ็มเทค 

๑๗ พลาสมิดที่มีการแสดงออกของชุดยีนที่สร้างโปรตีน
โครงสร้างเพื่อผลิตอนุภาคไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ชนิดที่
ติดเชื้อได้หนึ่งรอบในเซลล์ยุง 

๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๖๖ ไทย สุธา เสง่ียมบุตร ไบโอเทค 

๑๘ น้ ายาส าหรับเตรียมชุดตรวจ และกรรมวิธีการใช้น้ ายา
ดังกล่าว 

๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๑ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร นาโนเทค 

๑๙ ชุดตรวจหายาหรือโมเลกุลเป้าหมายที่มปีระจุ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๔๓๒ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ 
และณัฐปภัสร วิริยะชัย

พร 

นาโนเทค 

๒๐ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัดจาก 
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea) และ 
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๐ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

นาโนเทค 

๒๑ สูตรต ารับเครื่องส าอางในรูปโทนเนอร์ที่ประกอบดว้ย
สารสกัดสมอไทย 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๑ ไทย วลีวัลย ์เอกนยัน ์และ
อรทัย ล้ออุทยั 

นาโนเทค 

๒๒ กรรมวิธีการผลิตกรดแลคติกจากน้ าตาลไซโลสด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวธิพันธ์ออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน
บนตัวรองรับอะลูมินา 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๔ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ  
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๓ สูตรการเตรียมแผ่นฟิล์มอิเล็กโทรไลต์แบบใส และ
กระบวนการเตรียมแผ่นฟิล์มอิเล็กโทรไลต์แบบใส
ดังกล่าว 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๗๓ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ และ
นพดล อรุณยะเดช 

นาโนเทค 

๒๔ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อวณัโรคก่อโรคใน
คนด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้า 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๒ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์  
และคณะ 

ไบโอเทค 
NSD 



๑๒๘ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๕ อิเล็กโทรไลต์ชนิดบัฟเฟอร์สถานะเจล และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลต์ชนิดบฟัเฟอร์สถานะ
เจลดังกล่าว 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๕๒ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ นาโนเทค 

๒๖ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับต าแหน่งของยีน ROS1 
ในเซลล์มะเร็ง 

๑/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๔๒ ไทย วิชัย พรธนเกษม  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๗ กรรมวิธีการตรวจแหล่งที่มาของข้าวด้วยวิธีลิควิด 
โครมาโตกราฟีชนิดออบิแทรป 

๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๙๗ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิร ิ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๒๘ ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก 
ต้นบัวบก 

๒๒/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๗๒๑ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

นาโนเทค 

๒๙ ชุดตรวจหาเช้ือกอ่โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วยเทคนิค
ลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน 

๑๖/๐๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๐๘๒ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และจันทนา ค าภีระ 

ไบโอเทค 

๓๐ กระบวนการสกัดอินูลินจากแก่นตะวัน ๒๐/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๗๐๖ ไทย ศศิธร พงษ์ส าราญกุล RDI 

ไตรมาสที ่๓ 

๓๑ กรรมวิธีการสร้างเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรมที่มีความ
บกพร่องในการสังเคราะห์สารและปราศจากยีน
เครื่องหมาย 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๓๒ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๒ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลขิงให้ทนต่อ 
โรคแง่งเน่า 

๑๑/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๘๔ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๓ กรรมวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกาก 
มันส าปะหลัง 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๓๐ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๓๔ ไพรเมอร์ส าหรับตรวจหาเช้ือเอพีพีในสุกร และวิธีการ
ตรวจหาเช้ือโดยใช้ไพรเมอร์นั้น 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๒๙ ไทย วรางคณา สงสังข์ทอง 
และอุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 

ไบโอเทค 

๓๕ กรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์เสริมด้วยกรดไขมัน 
ไม่อิ่มตัว 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๙๒๘ ไทย พนิดา อุนะกุล  
และคณะ 

ไบโอเทค  
NBT 

๓๖ กระบวนการดัดเเปรลิกนินที่ไม่เป็นพิษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๘๐๓ ไทย จักรพล สุนทรวราภาส ไบโอเทค 

๓๗ ขนมปังปราศจากกลูเตนโดยใช้แป้งลูกเดือยร่วมกบั
โปรตีนไข่ขาวที่ผ่านการดัดแปรด้วยเอนไซม์โปรติเอส
และกรรมวิธกีารผลิต 

๑๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๖๗๗ ไทย วัลลภ ชนะสัตรู ไบโอเทค 

๓๘ ผงสีสะท้อนความร้อนที่สังเคราะห์จากแร่ลูโคซีน และ
กรรมวิธีผลิตผงสีสะท้อนความร้อนดังกล่าว 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๕ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๙ องค์ประกอบนาโนอิมัลชันส าหรับตา้นเช้ือราที่ผิวหนัง
ของสัตว์เล้ียง ที่มีส่วนผสมของสารสกัดทองพันชั่ง 
(Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) และซาโปนิน 
(Saponin) 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๑ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๐ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๖ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๑ กรรมวิธีตรวจหาสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
อาร์จินีน ดีอิมิเนส 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๔ ไทย สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 
และสุรศักดิ์ เจียมทรัพย์ 

ไบโอเทค 
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๔๒ พลาสมิดมินิจีโนมของไวรัสพีอีดีที่ไม่มีและมียีนนิวคลีโอ
แคปซิด และระบบตรวจวัดการจ าลองตัวเองของไวรัส
ด้วยพลาสมิดมินจิีโนมดังกล่าว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๓ ไทย นพพร ชุติวิทูรชัย และ
คณะ 

ไบโอเทค 
NBT 

๔๓ เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าที่มีขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรงุด้วยวัสดุนาโน
คาร์บอนและพอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๒ ไทย นพดล อรุณยะเดช และ
รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

นาโนเทค 

๔๔ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปส าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์ 
มะเขือเทศ และกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ 
ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๖ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

NOC 

๔๕ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลประเภทสนิปส าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์
แตงกวา และกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ชุดไพรเมอร์
และดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๗ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

NOC 

๔๖ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปส าหรับตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์
แตงโมลูกผสมเอฟวันและกระบวนการตรวจสอบโดยใช้
ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบนั้น 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๘ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม และ
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

NOC 

๔๗ อนุพันธ์ของเอซา-บอดิปี ้(Aza-BODIPY) และกรรมวธิี
การสังเคราะห์อนุพันธ์ดังกลา่ว 

๑๐/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๑๖๒ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ นาโนเทค 

๔๘ อนุภาคนาโนกลวงที่มีรูพรุนติดฉลากส าหรับการเพิ่ม
ความไวของเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๓ ไทย นพดล อรุณยะเดช  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๙ กระบวนการผลิต 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล  
(5-hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลฟรุกโตส 
(fructose) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ที่เป็น
กรดอินทรีย์ (organic acids) 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๔ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๐ กระบวนการผลิต 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล  
(5-hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลกลูโคส 
(glucose) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวธิพันธว์ัสดุ
โครงข่ายโลหะอินทรีย์ (metal-organic frameworks: 
MOFs) 

๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๒๕๕ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ นาโนเทค 

๕๑ ฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่สามารถยอมให้ก๊าซผ่านเข้า
ออกและป้องกันกลิ่นได ้

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๗ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๒ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคนด้วยวธิี 
อินไดเร็คอิไลซ่า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๓๒๔ ไทย สารดี วาฤทธิ์ และคณะ ไบโอเทค 

๕๓ วิธีการเตรียมเม็ดบีดส์รูพรุนจากโซเดียมอัลจิเนตและ
พอลิเมอร์ผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์-โซเดียมอัลจิเนต 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๑๘ ไทย สินีนาฏ ไทยบญุรอด นาโนเทค 

๕๔ ชุดยีนที่มีการติดอะวิแทคที่ปลาย 5’และพลาสมิด
พาหะดัดแปลงที่มีชุดยีนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๔๙ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๕ ชุดยีนที่มีการติดอะวิแทคที่ปลาย 3 ไพร์ม และ 
พลาสมิดพาหะดัดแปลงที่มีชุดยีนดังกลา่ว 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๐ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๕๖ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะ 

๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๘๖ ไทย ภัทรพร โกนิล และ 
วรายุทธ สะโจมแสง 

นาโนเทค 

๕๗ กรรมวิธีการลอกกาวไหมโดยใช้เอนไซม์โปรติเอส ๑๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๓๗๙ ไทย ไว ประทุมผาย ไบโอเทค 

๕๘ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคทีก่ระตุ้น 
การเจริญเติบโตของเซลล์รากผม 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๒ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๙ สูตรน้ าสเลอรีเซรามิก ๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๕๑ ไทย กฤชแกว้ สมตน  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๖๐ กรรมวิธีการผลิตสารประกอบลาโนสเตนไตรเทอร์ 
ปีนอยด ์(Lanostane triterpenoid) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง
เช้ือก่อโรคมาลาเรีย จากเช้ือรา Ganoderma 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

ไบโอเทค 
NBT 

๖๑ กรรมวิธีการผลิตสารประกอบอะโรมาตกิ โพลีคีไทด์ 
(Aromatic Polyketide) ที่ออกฤทธิย์ับยั้งเช้ือก่อโรค
มาลาเรียจากเช้ือรา Orbiocrella 

๖/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๗๘ ไทย สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖๒ กระดาษพลาสโมนิคส าหรับตรวจหายาและ/หรือ
โมเลกุลเป้าหมายและกรรมวิธกีารเตรียมกระดาษ 
พลาสโมนิคนั้น 

๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๔๘๗ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย ์ นาโนเทค 

๖๓ เชื้อราดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถเพิ่มการสังเคราะห์
ไขมันและกรรมวิธีการสร้างเชื้อราดัดแปลงพันธุกรรมนั้น 

๑๓/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๕๔๘ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖๔ องค์ประกอบของเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีถา่นหิน 
แอนทราไซต์เผาไหม้ร่วม 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๘๑ ไทย ฐานิตย์ เมธยิานนท์ 
และคณะ 

RDI 

๖๕ กรรมวิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุน ภายใต้
บรรยากาศของอากาศที่จ ากัดและอุณหภูมิต่ า  
ด้วยเกลือไฮดรอกไซด์ผสม 

๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๑๖๑๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอ า

พล 

นาโนเทค 

๖๖ อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่มีสารออกฤทธิ์ไล่ยุง และ
กรรมวิธีการผลิต 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๖ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ นาโนเทค 

๖๗ สูตรอาหารส าหรับการผลิตเอนไซม์จากเชื้อรา ๑๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๖๔๔ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๖๘ สูตรเอนไซม์ผสมจากเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรมและ
กรรมวิธีการผลิตสูตรเอนไซม์ผสมดังกล่าว 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๘๐๓๐๐๒๙๘๑ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

ไบโอเทค 
NBT 

๖๙ อนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ที่มีสารออกฤทธิ์
ต้านการอกัเสบ และกรรมวิธกีารผลิต 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๗ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 

๗๐ ผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นที่มีสารออกฤทธิไ์ล่ยุงและ 
ต้านการอกัเสบ 

๔/๐๓/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๐๕๕๘ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 
และคณะ 

นาโนเทค 
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๕๙ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กรรมวิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ 

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

นาโนเทค 

๒ แผ่นกรองโปรตีนแบบนอนวูฟเวนเคลือบ
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ 

๔/๐๘/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๙๕ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสทีถู่ก
ดัดแปลงโครงสร้างด้วยอะมิโนแอลคิลอมิิดา
โซลส าหรับการดูดซับและจ าแนกประเภท
ของโลหะหนกั 

๒๗/๐๗/๒๕๖๐ ๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๑๔๔๕๕ ไทย วรล อินทะสันตา  
และอัจฉรา แป้งออ่น 

นาโนเทค 
A-MED 

๔ การเพิ่มประสิทธภิาพของวัสดุดูดซับพลงังาน
แสงอาทิตย ์

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

นาโนเทค 
เนคเทค 

๕ กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนที่ต้องการโดยตรง
จากหอ้งสมุดแบคและฟอสมิดที่ถกูเก็บรกัษา
ไว้ในสต๊อกกลีเซอรอลแช่แข็งด้วยวธิีพีซีอาร์ 

๒๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๓ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
และสุธาสิน ีสมยง 

NOC 

๖ ไพรเมอร์ต่อไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพน้ธุ์ 
และการตรวจหาไวรัสหวัเหลืองทั้งหกสาย
พันธุ์พร้อมกันครั้งเดียว 

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๕ ไทย แสงจันทร ์เสนาปิน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ ยูนิเวอร์แซลไพรเมอร์ที่จ าเพาะตอ่นิวคลีโอ 
แคปสิดยีนของทอสโพไวรัสชนิด CaCV, 
MYSV, TNRV และ WSMoV 

๓๐/๐๗/๒๕๕๖ ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๖๔ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๘ กรรมวิธีการวัดปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอโดย
ใช้ดีเอ็นเอแม่แบบปลายเปิดร่วมกับการยับยั้ง
การส่งสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ของกราฟีน
ออกไซด์ 

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

นาโนเทค 

๙ อนุภาคพอลิเมอร์เรืองแสงย่านไกล้อินฟราเรด 
และกระบวนการเตรียมอนภุาคเรืองแสง
ดังกล่าว 

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

นาโนเทค 

๑๐ ระบบจัดสรรร่มเคลื่อนที่ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๖ ไทย นิธิภัทร ว่องชิงชัย  
และคณะ 

เนคเทค 

๑๑ ผ้าผืนที่ขึ้นรูปจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกบั 
เส้นใยผสมสังเคราะห์โดยการทอหรือถัก 

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

นาโนเทค 

๑๒ ผ้าผืนที่ขึ้นรูปจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกบั 
เส้นใยผสมสังเคราะห์โดยการทอ 

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

นาโนเทค 

๑๓ อุปกรณ์รับภาพมุมกวา้ง ๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๖๓๐ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และอัชฌา กอบวิทยา 

เนคเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔ กระบวนการสังเคราะห์ซีเรียผสมออกไซต์ของ
โลหะทรานซิชันขนาดนาโนเมตรด้วยวิธกีาร
เติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธีเซอร์แฟกแทนท์
แอสซิสเทดเทมเพลตทิง 

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

๑๕ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูลสอง
ชั้นจากพอลิเมอร์ชีวภาพเพคตินและโปรตีน
สกัดจากขา้วไรซ์เบอร์รี่ ส าหรับห่อหุ้มสาร
สกัดจากมะระขี้นก 

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

๑๖ กรรมวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในกระบวนการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ
พืช ด้วยการใช้โพวิโดน-ไอโอดีนร่วมกับคลื่น
ความถี่อุลตร้าโซนิก 

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

ไบโอเทค 

๑๗ แผ่นเส้นใยไม่ถักทอส าหรับการใช้งานเป็น
วัสดุปลูก และกรรมวธิีการเตรียมแผ่นเสน้ใย
ไม่ถักทอดังกล่าว 

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

เอ็มเทค 

๑๘ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกาย 

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

๑๙ ชุดตรวจหาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในช้าง 
และกรรมวิธกีารตรวจหาอินเตอร์เฟอรอน
แกมมาด้วยชุดตรวจดังกลา่ว 

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

ไบโอเทค 

๒๐ อุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และ
คณะ 

เนคเทค 

๒๑ อุปกรณ์น าทาง ๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๖๖๒ ไทย เกียรติศักดิ์  
ศรีพิมานวัฒน์ 

เนคเทค 

๒๒ ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ์ของผู้
ขับขี่ยานพาหนะ 

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

เนคเทค 

๒๓ ระบบควบคุมไดโอดเปล่งแสง ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๒๐ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 
และคณะ 

นาโนเทค 

๒๔ ระบบวัดปริมาณน้ าฝนสะสม ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๗๑๗ ไทย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์  
และคณะ 

เนคเทค 

๒๕ กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์  
ที่มีสมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผล 
ของพืช 

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

เอ็มเทค 

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

๒๗ องค์ประกอบของอนภุาคลิโพนโิอโซมทีก่ัก
เก็บสารสกัดทับทิม และกรรมวธิีการเตรียม
อนุภาคดังกล่าว 

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

นาโนเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๒๘ ระบบเลือกเซลล์ส าหรับการแฮนโอเวอร์
ระหว่างเฟมโตเซลล์ในเครือข่ายสื่อสารไร้สาย 

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

เนคเทค 

๒๙ องค์ประกอบของสารเซริซินที่คอนจูเกตกับไบโอติน 
และกรรมวิธกีารเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว 

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

นาโนเทค 

๓๐ แผ่นแปะสเปรย์สารผสมสูตรต ารับที่่มีสารสกัด
จากธรรมชาติส าหรับใช้ลดฝา้ กระ จุดดา่งด า 

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

นาโนเทค 

๓๑ เส้นใยผสมสังเคราะห์แบบแยกสว่น 
(Segment pie) จากพอลิโพรพิลลีน 
คอมพอสิทและกระบวนการเส้นใยดังกล่าว 

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

๓๒ เรือดูดเลนและซ้อนตักขยะผิวน้ า ๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๔/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๗๘๖ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓๓ เครื่องควบคุมการจ่ายปุย๋อัตโนมัติที่แปรผัน
ตามพืชและสภาพธาตุอาหารในดิน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๑๔๘๔๐ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๓๔ ชุดไพรเมอร์และโพรบเพื่อใช้กับดีเอ็นเอชิพที่
สามารถจ าแนกชนิดเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และจ าแนก
สายพันธุ์ของเชื้อก่อวัณโรคในระดับโมเลกุล 

๑๓/๐๖/๒๕๕๖ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๖ ไทย เทอดศักดิ์  
พราหมณะนันทน ์

ไบโอเทค 

๓๕ ไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อเชือ้ 
Listeria monocytogenes และดีเอนเอ
ตรวจสอบการเกิดปฏกิิริยาเรียวไทม์พีซีอาร์
โดยสมบูรณ์ 

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

ไบโอเทค 

๓๖ ระบบระบุคุณสมบัติสัญญาณไฟฟ้าจาก 
ขอบเหตุการณ์ 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๔ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย และ
สุภรณ์ เหมือนหน ู

เนคเทค 

๓๗ ระบบควบคุมการให้น้ าอัตโนมัติส าหรับ 
มันส าปะหลัง 

๒๑/๐๔/๒๕๖๐ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๓ ไทย ประโยชน์ ค าสวัสดิ ์ 
และคณะ 

RDI 

๓๘ ระบบติดตามข่าวแบบทันตอ่เหตุการณ์ด้วย
การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ของชุดค า
ส าคัญ และการสืบค้นแบบจ ากัดขอบเขต 

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

เนคเทค 

๓๙ องค์ประกอบของวัสดุจโีอพอลิเมอร์ 
คอมโพสิตส าหรับป้องกันแบคทีเรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๓ ไทย ปัตมาภรณ์ ธิมากุล และ
พิมพพ์รรณ เห็นประเสริฐแท ้

เอ็มเทค 

๔๐ ข้อเข่าเทียมแบบสี่จุดหมุน ๒๒/๐๖/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๒๗ ไทย จักรพงศ์ พิพธิภักด ีและ
วันทนีย์ พันธชาติ 

เนคเทค 

๔๑ สูตรอาหารเจลส าหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๒/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๙๕๔ ไทย ศิริกาญจน ์วิเศษสวุรรณภูม ิ
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔๒ กรรมวธิีการผลิตเอทานอลจากชวีมวลด้วย
กระบวนการย่อยเป็นน้ าตาลพร้อมหมักในขัน้ตอน
เดียวโดยใชก้ารใช้ซ้ าของเอนไซม์และยีสต ์

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๘/๐๓/๒๕๖๒ ๑๔๙๙๒ ไทย พรกมล อุ่นเรือน  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๓ ตู้ก าเนิดแสงยูว ี ๑๖/๐๓/๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๐ ไทย ชูชาติ วารินทร์  
และคณะ 

นาโนเทค 

๔๔ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุทดแทนกระดกูที่ตัด
ตกแต่งได ้จากคอมพอสิทระหวา่งคอลลาเจน
และไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต 

๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ ๑๕๐๖๑ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน ์
และอัจฉราพร ศรีอ่อน 

เอ็มเทค 

๔๕ อนุภาคนาโนซิลเวอร์คอมโพสิตในรูปแบบ
อนุภาคขนาดเล็ก และ กรรมวธิีการเตรยีม
คอมโพสิตดังกล่าว 

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

นาโนเทค 

๔๖ ชุดของยีนส าหรับท าลายยีน Ags พลาสมิด
ลูกผสมและเชื้อราเส้นใยดัดแปลงพันธกุรรมที่
มีชุดของยีนส าหรับท าลายยีน Ags ดังกล่าว 
รวมถึงกรรมวิธีการผลิตเชื้อราเส้นใยดัดแปลง
พันธุกรรม 

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

ไบโอเทค 

๔๗ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อเชือ้แบคทีเรีย 
แล็กโทบาซิลลัส จอห์นโซนอิ และกระบวนการ
ตรวจจ าแนกเชือ้แบคทีเรยีดังกล่าว 

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

ไบโอเทค 

๔๘ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส และ
กระบวนการตรวจจ าแนกเช้ือแบคทีเรีย
ดังกล่าว 

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

ไบโอเทค 

ไตรมาสที ่๓ 

๔๙ กระบวนการสร้างตัวจ าแนกประเภทจากการ
ย่อยแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
และข้อมูลฝึกสอน 

๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๕/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๐๘๑ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต เนคเทค 

๕๐ องค์ประกอบของตัวพาไขมันโครงสร้างนาโน
ที่ประกอบไปด้วยไขเมล็ดเงาะส าหรับเปน็
ส่วนประกอบของเครื่องส าอางหรือ 
เภสัชภัณฑ์ 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๑/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๐๘๐ ไทย พรธิดา เรียงจนะพาธ ี นาโนเทค 

๕๑ กระบวนการเคลือบผิวเหล็กดว้ยสารประกอบ
เชิงโลหะ (Intermetallic compound)  
ของอะลูมิเนียมส าหรับป้องกันการกัดกร่อนที่
อุณหภูมิสูง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๑๑๒ ไทย จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์ 
และสินธุ จันทพันธ ์

เอ็มเทค 

๕๒ ระบบลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๐๒/๑๑/๒๕๖๑ ๑๔๕๔๑ ไทย ชัญชณา ธนชยานนท์ 
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๓ กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกและล าต้นขา้วโพด 

๙/๑๒/๒๕๕๙ ๑๑/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕๐๙๔ ไทย ลัดดา สิทธิโสภาค และ
สมรัฐ เกิดสุวรรณ 

RDI 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๔ เรือกรองและเก็บตะกอนเลนส าหรับเรือ 
ดูดเลน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๖๕ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๕๕ องค์ประกอบส าหรับเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ซับ
น้ าคอมพอสิทส าหรับน ามาใช้ในทาง
เกษตรกรรมเพื่อดูดซับสารฮอร์โมนพืชและ
ชะลอการปลดปล่อยของสารดังกล่าวออก
จากฟิล์ม 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๕ ไทย ลัพธ์พร วยาจุต  
และคณะ 

นาโนเทค 

๕๖ อุปกรณ์แยกน้ าขิงใสด้วยไฮโดรไซโคลนแบบ
ต่อขนานร่วมกบัการกรองและการเหวี่ยงแยก 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๗ ไทย พิชัย สร้อยสน และ 
วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

นาโนเทค 

๕๗ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๕๑๘๖ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม  
และคณะ 

เนคเทค 

๕๘ ระบบและวธิีการส าหรับสืบค้นราคาสินค้า ๑๗/๐๖/๒๕๕๙ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕๒๗๗ ไทย อัศนีย์ ก่อตระกูล  
และคณะ 

เนคเทค 
RDI 

๕๙ กรรมวิธิการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย  
V. parahaemolyticus ก่อโรคตับตาย
เฉียบพลันในกุ้ง 

๒๖/๐๒/๒๕๕๙ ๗/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕๒๓๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
และคณะ 

ไบโอเทค 

 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จ านวน ๒๐ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กรรมวิธีการผลิตสารตั้งต้นส าหรับท าวัสดุทดแทน
กระดูก 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00147 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๒ ส่วนผสมส าหรับท าวัสดุทดแทนกระดูกและ
กระบวนการท าสว่นผสมดังกล่าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00148 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๓ กรรมวิธีการท าวัสดุทดแทนกระดูก ๒๕/๑๐/๒๕๖๑ TS61MT00149 ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๔ กรรมวธิีการปรับสภาพต้นออ่นปาล์มน้ ามันจากการ
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชวีติในสภาพโรงเรือน 

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00143 ไทย ยี่โถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

๕ การใช ้Tryptophan ในการชกัน าให้เกดิรากสมบรูณ์ในต้น
อ่อนทีพ่ัฒนาจากระบบ somatic embryogenesis  

๑๙/๑๑/๒๕๖๑ TS61BT00144 ไทย ยี่โถ ทัพภะทัต  ไบโอเทค 

๖ กระบวนการท าแห้งด้วยวิธแีช่เยือกแข็ง ส าหรับการคง
สภาพเซลล์มีชีวิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซลล์ยีสต์ 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00158 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๗ ใบกวนแนวนอนอเนกประสงค์ ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00159 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

ไบโอเทค 
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ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘ ถังหมักแนวนอนแบบมีใบกวน ส าหรับใช้ใน
กระบวนการหมักจุลินทรีย์แบบแข็ง 

๒๔/๑๒/๒๕๖๑ TS62BT00160 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

ไบโอเทค 

๙ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย (T2) ส าหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง 

๒๙/๑๒/๒๕๖๑ TS61BT00145 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน  
และคณะ 

ไบโอเทค 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๐ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม CMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00151 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๑ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม GMS ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00152 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๒ พันธุ์พริกขีห้นูผลใหญ่สายพันธุแ์ท้กลุ่ม C line ๒๒/๐๑/๒๕๖๒ TS61CO00155 ไทย บุบผา ใจเที่ยง RDI 

๑๓ อุปกรณ์บดมะพร้าวอบกรอบ ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00159 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท ์ 
และคณะ 

นาโนเทค 

๑๔ ระบบลดความชื้นในกระบวนการบดแบบเยือกแข็ง ๓/๐๑/๒๕๖๒ TS61NN00160 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท ์ 
และคณะ 

นาโนเทค 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๕ กระบวนการหมักน้ าส้มสายชูจากสับปะรด ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100101 ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และคณะ 

ไบโอเทค 

๑๖ ฟิล์มที่มีสมบัติสะท้อนรังสีอินฟราเรดแบบใกล้  
กรองรังสียูวี และกระจายแสงดี 

๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100100 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๗ ฟิล์มที่มีสมบัติกรองรังสียูวีและกระจายแสงดี ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100099 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๘ มาสเตอร์แบทสารเติมแต่งที่มีสมบัติกรองรังสียูวี ๒๙/๐๓/๒๕๖๒ TS0100098 ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข  
และคณะ 

เอ็มเทค 

๑๙ คอมเปาด์โพลีโพรพีลีนที่มีคุณสมบัติชอบน้ าส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูป 

๖/๐๕/๒๕๖๒ TS0100102 ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ
กิตติพงษ์ หริ่มฉ่ า 

เอ็มเทค 

๒๐ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(TM-130) 

๔/๐๖/๒๕๖๒ TS0100103 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

เอ็มเทค 

 

ช. รายช่ือผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ยื่นจดในและต่างประเทศ จ านวน ๑ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๓ 

๑ วงจรรวมซีมอส ESD IO pads ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๙๐๔๐๐๐๐๐๑ ไทย อภิรด ียอดเทียน  
และคณะ 

เนคเทค 
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ซ. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จ านวน ๒๒ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑ ถั่วเขียว KUML1 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ ไทย นพพล เล็กสวัสดิ์ และคณะ RDI 

๒ ถั่วเขียว KUML2 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๒/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๓ ถั่วเขียว KUML3 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๓/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๔ ถั่วเขียว KUML4 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๔/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๕ ถั่วเขียว KUML5 ๒๐/๑๒/๒๕๖๑ ๑๔๑๕/๒๕๖๑ ไทย พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
และประกิจ สมท่า 

RDI 

๖ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 1 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๖/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๗ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 2 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๗/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๘ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 3 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๘/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๙ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 4 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๐๙/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๐ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 5 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๐/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๑ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 6 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๑/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๒ ฟักทอง พันธุ์ทองล้านนา 7 ๘/๐๑/๒๕๖๒ ๐๕๑๒/๒๕๖๒ ไทย จานุลักษณ ์ขนบด ี RDI 

๑๓ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-24-1-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๕/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๔ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-24-17-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๖/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๕ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-30-17-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๗/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๖ แตงกวา พันธุ ์H1-2-31-30-25-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๘/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๗ แตงกวา พันธุ ์H1-10-34-18-1-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๒๙/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๘ แตงกวา พันธุ ์H3-50-51-11-1-21 ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๐/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๑๙ แตงกวา พันธุ ์H4-48-15-2-2-B ๘/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๑/๒๕๖๒ ไทย ฉันทนา วิชรัตน์ RDI 

๒๐ ไม้ดอกสกุลขมิ้น สวีท ดรีม (Sweet Dream) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๔/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ RDI 

๒๑ ไม้ดอกสกุลขมิ้น สวีท แฟลร์ (Sweet Flare) ๑๔/๐๒/๒๕๖๒ ๑๔๓๕/๒๕๖๒ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ RDI 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๒ มันส าปะหลัง พิรุณ 4 ๘/๐๔/๒๕๖๒ ๑๔๓๙/๒๕๖๒ ไทย กนกพร ไตรวิทยากร RDI 
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ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จ านวน ๔๓ รางวัล 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๑๘ รางวัล 

๑ ได้รับการคัดเลือกเป็น Young Affiliate ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของ The World Academy of Sciences (TWAS)  
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น  
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานประชุม TWAS 
14th General Conference and 28th general meeting 
เมือง Trieste ประเทศอิตาลี 

- ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ไบโอเทค 

๒ ได้รับการคัดเลือกจาก Clarivate Analytics ให้เป็น ๑ 
เปอร์เซ็นต์ของนักวิจัยทั่วโลกที่มีการอ้างอิงผลงานถึงมาก
ที่สุดในปี ๒๕๖๑ (Highly Cited Researchers 2018)  
ในกลุ่มของวิทยาศาสตร์ด้านพืชและสัตว์ (Plant and 
Animal Science) 

- สาทินี ซ่ือตรง ไบโอเทค 

๓ ได้รับทุนวิจัย Royal Society-Newton Advanced 
Fellowship 2018 ซ่ึงเป็นทุนร่วมสนับสนุนระหว่าง  
The Royal Society สหราชอาณาจกัร และส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ประเทศไทย 

การพัฒนาเทคโนโลยีสาหร่ายเซลล์เดียว
เพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการใช้ควบคุม
โรคกุ้งอย่างยั่งยืน 

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม ไบโอเทค 

๔ รางวัลชนะเลิศ (best pitch award) การแข่งขัน business 
pitching จากการเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

ชุดตรวจดีเอ็นเอเพื่อการทดสอบ
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
พืชผัก 

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

๕ ได้รับทุนฝึกอบรมภายใต้โครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก Newton Fund 
และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
ระหว่างวันที ่๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร 

PlantBead Kit รัฐพล เฉลิมโรจน์ ไบโอเทค 

๖ รางวัล Best Presentation ภายใต้ Session ด้าน Data 
Encryption and Information Security จากงานประชุม
วิชาการ IEEE International Conference on Computer 
and Communication Systems ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Nanyang Technological 
University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร์ 

Security Implementation for 
Authentication in IoT Environments 

ชาลี วรกุลพิพัฒน ์
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ 
พิทักษ์ แท่นแกว้ 

เนคเทค 

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

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพย์สินทางปัญญา อรกนก พรรณรักษา ส านักงาน
กลาง 

๘ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจ าป ี๒๕๖๒ (Nagai 
Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical 
Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, Chairman of 

Thermo-responsive Bacteriophage 
Nanocarrier as a Gene Delivery 

ธีรพงศ์ ยะทา นาโนเทค 
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Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo 
ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual 
Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and 
CU-MPU International Collaborative Research 
Conference เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน 
มักกะสัน กรุงเทพมหานคร 

Vector targeted to Mammalian 
Cells 

๙ ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม (Certificate of 
Appreciation) จากสถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงาน 
“Contribution and commitment to partnership with 
National Agriculture and Forestry Research Institute 
on the NAFRI 20th anniversary” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

The “Community of Practices” 
Community outreach in Mekong 
region: Dissemination of new 
improved Mekong rice varieties to 
farmers via farmer participatory 
selection and sustainable farmer 
seed production 

ธีรยุทธ ตู้จินดา ไบโอเทค 

๑๐ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

อุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษา 
จอประสาทตา 

ชูศักดิ์ ธนวัฒโน A-MED 

๑๑ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

จมูกอิเล็กทรอนิกสแ์ละการเฝ้าระวังกลิน่
อันตรายในที่พักอาศัยดว้ยปัญญาประดษิฐ์ 

อดิสร เตือนตรานนท์ NSD 

๑๒ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) สาขา Protection of 
environment-energy ในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low 
Ammonia Natural Rubber Latex for 
Mixing with Asphalt Cement in Road 
Construction  

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

เอ็มเทค 

๑๓ รางวัล Special Prize สาขา Protection of 
environment-energy จาก China Delegation ในงาน 
The 47th International Exhibition of Inventions 
Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low 
Ammonia Natural Rubber Latex for 
Mixing with Asphalt Cement in Road 
Construction 

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

เอ็มเทค 

๑๔ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) สาขา 
Agriculture-Horticulture-Gardening ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

BeThEPS: New Alternative 
Preservative for Extending Shelf Life 
of Fresh Natural Rubber Latex for 
Rubber Sheet Production  

สุริยกมล มณฑา 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
นันทินา มูลประสิทธิ ์
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

เอ็มเทค 

๑๕ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
นายอภิชาติ อินทรพานิช 

เนคเทค 
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ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 

๑๖ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

MuTherm: มิวเทอร์มระบบคัดกรอง
ผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส 

อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ เนคเทค 

๑๗ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ในงาน The 47th 
International Exhibition of Inventions Geneva 
ระหว่างวันที ่๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม 
Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

SugarAL GO sensor: ชุดตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อ
ติดตามเบาหวาน  

เดือนเพ็ญ จาปรุง 
ขุนเสก เสกขุนทด 
ปรีดี ปิ่นประดับ 
ชยาชล อภิวาท 
เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล 

นาโนเทค 

๑๘ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the 
Congratulations of the Jury) และรางวัล Special 
Award จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิารและวิทยาศาสตร์แห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

สารเคลือบดูดซับความร้อนด้วยอนภุาค
นาโนกราฟีน-ซิลิกา ส าหรับแผงพลังงาน
รวมแสงอาทิตย์แบบราง 

พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว 
ธันยกร เมืองนาโพธิ ์
คฑาวุธ โลหะเวช 
ทิพวรรณ สดใส 

นาโนเทค 

ระดับชาติ ๒๕ รางวัล 

๙๙ ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจยั ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษากระบวนการตอบสนองของ
ปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ าทะเล
และการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปะการังในน่านน้ าไทยเพือ่
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้อง
ทะเลอย่างยั่งยืน 

วิรัลดา ภูตะคาม ไบโอเทค 

๒๐ ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจยั ลอรีอัล ประเทศไทย  
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๑  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เมื่อวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะส าหรับสนับสนนุ
การดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วย 

สุรภา เทียมจรัส เนคเทค 

๒๑ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ าป ี๒๕๖๑ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิ แอทธิน ีโฮเทล 
แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการ
ผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ไบโอเทค 

๒๒ PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ในงาน PTT 
SPRIRIT-D Day 2018 เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒  
ณ อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

PTT Microbial Displaying Enzyme on 
Cell Surface Technology Platform 

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ  
สุริษา สุวรรณรังษี  
พิษณุ ปิ่นมณี  
อภิสัณต์ เพียรลุผล 

ไบโอเทค 
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๒๓ นักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประเภทอุตสาหกรรม ประจ าป ี
๒๕๖๐ จากการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11) ภายใต้หัวข้อ "Metallurgy for 
Thailand 4.0” ระหว่างวันที ่๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี

ชุดทดสอบการกัดกรอ่นแบบเร่งส าหรับ
หลากหลายสภาวะการใช้งาน 

ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน เอ็มเทค 

๒๔ รางวัล The Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ
ทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (TMETC11) 
ภายใต้หวัข้อ "Metallurgy for Thailand 4.0” ระหว่างวันที ่
๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ 
พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุร ี

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

อัศสฎาวุฒิ ปาทาค า 
มนภาส มรกฎจินดา 
นาตยา ต่อแสงธรรม 
เรืองเดช ธงศรี 
เพ็ญนภา ผวิอว้น 
วราพร วงค์ค าผุย 
เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ 

เอ็มเทค 

๒๕ ได้รบัใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ในการ
สนับสนุนและให้ความรู้ด้านการกู้ชพีฉุกเฉิน  
จากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมกรรมาธกิาร อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

- ทิพย์จักร ณ ล าปาง เอ็มเทค 

๒๖ 
 

รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวจิัย ระดับด ีสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพบชิ้นส่วนสารพันธกุรรมไวรัส 
ไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุ้งกุลาด า
ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุ้ง 
ไอเอชเอชที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 
ณรงค์ อรัญรุตม์ 
สโรชา จิตรากร 

ไบโอเทค 

๒๗ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชวีวิทยา ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

คลีน (KLEAN): นวัตกรรมใหม่เพื่อ 
การจับตัวน้ ายางแบบประหยัดน้ าและ 
ลดน้ าเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น 
(รมควัน) 

ภูริพงษ์ วรรณวิไล 
ธงศ กดิ์ แกว้ประกอบ 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

เอ็มเทค 

๒๘ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี ๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เครื่องช่วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณสมอง พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา 
อนุกูล น้อยไม้ 
ธราพงษ์ สูญราช 
สังวรณ์ สีสุทัศน์ 
กริช จั่นอาจ 

เนคเทค 

๒๙ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เซ็นเซอร์กระดาษอัจริยะส าหรับตรวจ 
วินิจฉันดีเอ็นเอของโรคติดต่อ 

อดิศร เตือนตรานนท์ ส านักงาน
กลาง 

๓๐ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

แพลตฟอร์มส่ือสารเพื่อเชื่อมตอ่ 
ทุกสรรพสิ่ง (NETPIE) 

พนิตา พงษ์ไพบูลย ์
ชาวีร์ อิสรยิภัทร ์

เนคเทค 
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ประจ าป ี๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที ่๒–๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล  
อนันท์ ปัญญา 
ชัยวิทย ์แสนทวีสุข  
สิรวิชญ์ มูลรินต๊ะ 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน ์
กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 
อรรถกร ศิริสุวรรณ 
วัลภา สูญราช 
สาธิต มุกดา 
วิชชุดา เอกพันธ ์

๓๑ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส ส าหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล 

วีรวัฒน์ รังกุพันธุ ์
กนกกาญจน์ คชรินทร์ 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
วิภารัตน์ ศิริพงษ ์

ไบโอเทค 

๓๒ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุล 
สนิปเพื่อการตรวจเอกลักษณ์และความ 
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช 

วิรัลดา ภูตะคาม 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
ชุติมา สนธิรอต 
ดวงใจ แสงสระคู 
นุกูล จอมชยั 
วาสิฏฐี คงคาชนะ 

ไบโอเทค 

๓๓ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

โครงเล้ียงเซลล์กระจกตาที่เหนียวและ
แข็งแรงท าจากคอมโพสิตไฮโดรเจล
เสริมแรงเส้นใยส าหรับการผ่าตัดเปลีย่น
กระจกตา 

ข้าว ต้นสมบูรณ์ ไบโอเทค 

๓๔ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับดีมาก 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ จากงานวันนกัประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่ง
วันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาโลหะออกไซต์ที่มีโครงสร้า 
งนาโนเพื่อใช้เป็นโฟโต้อิเล็กโทรดและ
ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาการแยกน้ า
ด้วยแสงอาทิตย ์

ปองกานต์ จกัรธรานนท์ นาโนเทค 

๓๕ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานพินธ์ ระดับด ีสาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าป ี๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด าเนินธุรกจิ 
Remanufacturing: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมไทย 

จิรพรรณ เชาวนพงษ ์ เนคเทค 

๓๖ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากงานวันนกั
ประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒–๖ กุมภาพันธ์ 

น้ ายางพาราเกรดพิเศษส าหรับผสมกับ
แอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อท าถนน 

สุริยกมล มณฑา 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 
ภิพัฒชา รกัดี  
อรุณ คงแก้ว  

เอ็มเทค 
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๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

นันทินา มูลประสิทธิ ์ 
ฉวีวรรณ คงแก้ว 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

๓๗ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ าป ี๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

ทันระบาด: ชุดซอฟต์แวรสนับสนุนการเฝ้า
ระวังและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

นัยนา สหเวชภัณฑ์  
วิศิษฐ์ วงศ์วิไล 
วัชรากร หนูทอง 
สุริยะ อุรุเอกโอฬาร  
นิธิภัทร ว่องวิชยั  
อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์  
ลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม  
ค ารณ อรุณเรื่อ  
จักรพงค์ พลหาญ  
พรทิวา โชคสูงเนิน  
พิรุณ พานิชผล  
มโนชญ์ รัตนเนนย์  
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  
ดารินทร์ อารียโ์ชคชัย 
พงศกร สดากร 

เนคเทค 

๓๘ รางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ: รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ าป ี๒๕๖๒  
จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหวา่งวันที่ ๒–๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่
มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์สสาธิตผ่านระบบ
พิพิธภัณฑ์อัจริยะ 

คทา จารุวงศ์ เนคเทค 

๓๙ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเภทบุคคล จากมูลนธิิ
โทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม ดิ แอทธิน ี 
โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพมหานคร 

ผู้บุกเบิกงานวจิัยจุลภาคด้านไมโครและ 
นาโนเซนเซอร์ 

อดิสร เตือนตรานนท์ ส านักงาน
กลาง 

๔๐ รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจ าป ี๒๕๖๒ ประเภท
งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้
หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: 
Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธกิรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ระหว่างวันที ่๑๘-๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค 
ฟอรั่ม เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุร ี

อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อ 
การวินิจฉัยพรอ้มรักษาโรคมะเร็ง 
ต่อมน้ าเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

ณัฏฐิกา แสงกฤช นาโนเทค 

๔๑ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘ (NACC Integrity 
Awards) จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรโปร่งใส - สวทช. 
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ณ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี 

๔๒ ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพ 
ดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ประจ าปี ๒๕๖๒ ) ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

MuEye: กระบวนการผลิตเลนส์โดยอาศัย
แรงตึงผิวที่ชั้นรอยต่อของเหลว 

อัชฌา กอบวิทยา เนคเทค 

๔๓ ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประเภทผลงานตีพิมพ์คุณภาพ 
ดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ประจ าปี ๒๕๖๒ ) ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

New Understanding of Crystal 
Control and Facet Selectivity of 
Titanium Dioxide Ruling 
Photocatalytic Performance 

ธีระ บุตรบุร ี นาโนเทค 

 

ญ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๙๘ เทคโนโลยี ๑๔๗ ราย 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

ไตรมาสที่ ๑ 

เชิงพาณิชย ์

๑ จมูกอิเล็กทรอนิกส์  นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทซีพีแรม จ ากัด  ๑ 

๒ สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิค
แพร่)  

๑ 

๓ อุปกรณ์ระบุต าแหน่งด้วยเทคนิคจีเอ็นเอสเอสอาร์ทีเค เนคเทค 
RDI ทีเอ็มซี 

บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ ากัด  ๑ 

๔ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงส าหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์ สท. ทีเอ็มซี บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด  ๑ 

๕ นาโนอิมัลชนัในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด  ๑ 

๖ อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ไล่ยุง นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด * - 

๗ องค์ประกอบของนาโนอิมัลชันส าหรับไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ ามัน
หอมระเหยชนิดน้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันแมงลัก และน้ ามันหญ้าแฝก 

นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด * - 

๘ เม็ดพลาสติกเข้มข้นผลงานวิจัยฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ดัดแปลง 
ที่สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดและ
ผลงานวิจัยองค์ประกอบฟิล์มพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติป้องกัน 
การเกิดฝ้าและไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนสีของฟิล์มระหว่างการเก็บ 
(EMA-1+) 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ ากัด  ๑ 

๙ วัสดุชีวภาพ (Aspergillus aculeatus BCC 199) ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๑๐ เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก สท. ทีเอ็มซี บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด * - 

๑๑ องค์ประกอบของอนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกาย 

นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทโว อินโนเวชั่น จ ากัด * - 

๑๒ เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยื่น (Joey-
Active Bed) 

เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษทัเอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ ากัด  ๑ 

๑๓ ระบบส าหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากสัญญาเซ็นเซอร์ต่อเนื่องและการแจ้งเตือน
ตามเวลาจริง 

เนคเทค 
RDI 

ทีเอ็มซี 

บริษัทเอเมทเวิร์คส์ จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๑๔ ระบบติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิ เนคเทค สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙  
จังหวัดพิษณุโลก 

๑ 

๑๕ เว็บเซอร์วิสส าหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญและเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

เนคเทค สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๖ ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ 
https://www.thaischoollunch.in.th/lunchtracking/ 

เนคเทค สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๑๗ เครื่องมือส ารวจการบริโภคอาหารออนไลน์ และระบบสารสนเทศ เนคเทค ส านักงาน พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ๑ 

๑๘ แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระยะที่ ๓ (๒๕๕๗-๒๕๖๐) เนคเทค 
RDI 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑ 

๑๙ ระบบจัดการแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต ส าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า (ระยะที่ ๑) 

เนคเทค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑ 

๒๐ ระบบบริการความรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล จากองค์ความรู้
เรื่องข้าวเวอร์ชัน ๓ 

เนคเทค ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  ๑ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๒๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ไบโอเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

เชิงพาณิชย ์

๒๒ สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มี
น้ ามันหอมระเหยจากการพลูเป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๑) 

ไบโอเทค 
RDI 

ทีเอ็มซี 

บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จ ากัด  ๑ 

๒๓ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมส าหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจาก
กระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร 

RD 
ทีเอ็มซีI 

บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด  ๑ 

๒๔ ผงมันเทศสีม่วงและผงสังขยามันเทศมีม่วง ไบโอเทค บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที.จ ากัด  ๑ 

๒๕ โปรแกรมระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย พาที ไบโอเทค 
เนคเทค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๒๖ องค์ประกอบของนาโนอิมัลชันกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุ่ง นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด  ๑ 

๒๗ เชื้อรา Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ BCC 4849 ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด  ๑ 

๒๘ เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC2660 ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเอส.วี.การเกษตร จ ากัด * - 

๒๙ เฟิร์มแวร์สั่งการเซ็นเซอร์วัดฝุ่นและค่าสถาพแวดล้อมพร้อมการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการท าซ้ า 

ไบโอเทค 
เนคเทค 

บริษัทไอดีไดรฟ์ จ ากัด  ๑ 

๓๐ Collaborative Research and License Agreement (Phytase) ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd  ๑ 

๓๑ สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มี
น้ ามันหอมระเหยจากการพลูเป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๒) 

ไบโอเทค 
RDI 

ทีเอ็มซี 

บริษัทคนดี กรุ๊ป จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๓๒ การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑ 

สท. เกษตรกร ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น 

๑ 

เกษตรกร ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑ 

เกษตรกร ต าบลวังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี 

๑ 

๓๓ เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา สท. เกษตรกร บ้านผาคับ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๓๔ e-Museum และ Museum Pool สท. 
เนคเทค 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
บ้านศาลาชัย ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง บ้านศาลาชัย ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

๓๕ การประยุกต์ใช้เครื่องอัดก้อนฟางอัดเศษซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สท. วิสาหกิจชุมชน แม่นาจร ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน แม่หลุ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน ป่าแดด ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๓๖ การป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สท. เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านแม่เหาะ ต าบลแม่สะเรียง 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ชุมชนกลางเวียง ต าบลจองค า 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านพะนอคี ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ 

๓๗ การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยง
โคเนื้อ 

สท. เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สันติสุข ต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ผ่านศึกเขต ๒ ต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ประสานมิตร ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค คลองบัว ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค เขาวัง ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พัฒนานิคมพัฒนา ต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๑ 

๓๘ เทคนิคการเลี้ยง “หนอนแม่โจ้” แหล่งโปรตีนใหม่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ สท. เกษตรกร ป่าแงะ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร ทุ่งโป่ง ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร แม่ก๋อน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร ทุ่งข้าวพวง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร ฝายกวาง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๓๙ การสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี สท. 
นาโนเทค 

ผู้ประกอบการสิ่งทอ บ่อสร้าง ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๔๐ การเพิ่มคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี สท. กลุ่มทอผ้า บ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

๑ 

๔๑ โปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้มารับบริการด้านสาธารณสุข สท. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จ ากัด ๑ 

๔๒ การสร้างแนวกันไฟให้กลายเป็นปุ๋ย (ดอยตุง Model) โดยการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร (กลุ่ม Trichoderma sp. 
ร่วมกับ Bacillus sp.) 

สท. ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน จังหวัดล าปาง 

๑ 



๑๔๘ | ส ว ท ช .  

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

๔๓ การผลิตปุ๋ยจากวัสดุปลูกเหลือใช้ และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ 
ย่อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต่อต้านเชื้อสาเหตุ 
โรคพืช และการใช้ประโยชน์เพื่อลดการเกิดโรคส าหรับการผลิตไหล 
สตรอว์เบอร์รี 

สท. เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์ร ีทรายมูล ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์ร ีแม่ยางห้า ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๔๔ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไรม้อด ปลอดกลิ่นหืน ไม่
ต้องใช้ถุงสญุญากาศ 

สท. 
RDI 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว วอแก้ว 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

๑ 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว หล่ายทุ่ง 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

๑ 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว ทุ่งหก  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

๑ 

๔๕ การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ปัถวี
โมเดล) 

สท. 
RDI 

เกษตรกร อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ 

๔๖ เทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปพืชหลังนา: งา สท. RDI เกษตรกร อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ 

๔๗ เทคโนโลยีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ระดับมาตรฐาน สท. 
ไบโอเทค 

RDI 

เกษตรกร ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

เกษตรกร ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

๑ 

๔๘ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ สท. 
ไบโอเทค 

RDI 

เกษตรกร โพธิ์ศรีส าราญ ต าบลหัวนา  
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภ ู

๑ 

เกษตรกร ท่าแดง ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑ 

เกษตรกร หนองฟานสะเดา ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 

เกษตรกร หนองมัง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑ 

เกษตรกร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ 

รับจ้างวิจัยจบ (เอกชน) 

๔๙ เซ็นเซอร์วัดความดันระดับต่ ามากด้วยซิลิคอนเวเฟอร์มาตรฐาน เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๐ เซลล์แสงอาทิตย์สีสันสวยงามแบบโค้งงอได้ เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๑ กระบวนการสร้างโพรงซิลิกอนส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรมเซนเซอร์ 

เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๓ บริษัท ๓ 

๕๒ การประเมินความแข็งแรงของระบบท่อที่ได้รับภาระความเค้นเนื่องจาก
อุณหภูมิ 

เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๓ การปรับปรุงแบบของถังบรรจุสารไครโอเจน เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๔ การพัฒนา food structuring agent เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ low-fat 
pork frankfurter 

เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๕๕ การพัฒนาชั้นฟิล์มโครงสร้างนาโนส าหรับอุปกรณ์แว่นตา เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๖ การศึกษาและออกแบบการทดสอบชุดอุปกรณ์เชื่อมและวิเคราะห์รอย
เชื่อมแบบ Thermit 

เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๗ การตรวจวัดกระแสและแรงดันเชลล์แสงอาทิตย์ เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๘ การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคนิค 
Electroluminescence (EL)  

เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๙ อุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อม Handy Sense เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

เชิงพาณิชย ์

๖๐ เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน้ าแบบอัจฉริยะ (ChemEye) เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทมารีน ลีดเดอร์ จ ากัด  ๑ 

๖๑ แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) ส าหรับบุคคลที่
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

เนคเทค 
RDI ทีเอ็มซี 

บริษัทกูรูสแควร์ จ ากัด  ๑ 

๖๒ เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุน้ ามันหอมระเหย นาโนเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทบี แล็บ จ ากัด  ๑ 

๖๓ ชุดตรวจแลมป์ส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณข์องเชื้อ Vibrio Cholerae, 
V.parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ O157:H7 ที่ปนเปื้อนใน
อาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาด
พกพา 

ไบโอเทค 
RDI ทีเอ็มซี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ  ๑ 

๖๔ ครีมบ ารุงผิวสูตรต ารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิแคริเออร์กักเก็บ
สารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวดังกล่าว 

นาโนเทค 
RDI แลมป์ 

บริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ ากัด  ๑ 

๖๕ เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน สท. 
RDI แลมป์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลัคกี้ซีดส์อโกร ๑ 

๖๖ กระบวนการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในชั้นตอนเดียวและ
สูตรจุลินทรีย์ MV-F1 

ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ ากัด ๑ 

๖๗ Dental Platform ส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุใช้ 
Wheel Chair 

เนคเทค, 
ทีเอ็มซี 

บริษัทบี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  ๑ 

๖๘ น้ ายางเกรดพิเศษส าหรับท าผลิตภัณฑ์โฟมยาง (น้ ายาง ParaFIT) เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ ากัด  ๑ 

๖๙ ระบบควบคุมในโรงงานปลูกพืชขนาดเล็ก เนคเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตร ี(1997) จ ากัด  ๑ 

๗๐ สูตรผสมจากฟลาวมันส าปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ า ไบโอเทค 
เอ็มเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ ากัด  ๑ 
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๗๑ สูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มีน้ ามันหอมระเหยจากอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและก าจัดไรฝุ่นที่มี
น้ ามันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก (บริษัทที่ ๓) 

ไบโอเทค 
ทีเอ็มซี 

บริษัทไทยเฮิร์บ เทค จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๗๒ การใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่ สท. 
RDI 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดน่าน บ้านห้วยปูด  
ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดน่าน บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ 
ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

๑ 

๗๓ การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพด สท. เกษตรกร ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑ 

๗๔ การผลิตมะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สแนคสลิมในระบบโรงเรือน
พลาสติก 

สท. เกษตรกร หนองสมณะ ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

๑ 

เกษตรกร นางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย  
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

เกษตรกร นาหวาย ต าบลท่าก้อน อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

๑ 

๗๕ เทคโนโลยีผ้าทอพื้นเมือง สท. เกษตรกร บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ๑ 

๗๖ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา บวบเหลี่ยม และถั่วฝักยาว สท. เกษตรกร ปางวัว ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๗๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพื่อการ
เตือนภัยน้ าท่วม 

สท. เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพทย์บุญเรือง ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบึง ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลต  าพระ และต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร้อง ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑ 
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เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโทกหวาก ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่มโพธิ์ ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยฮุง ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลใหม่ร่มเย็น ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งติ้ว ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุญเจริญ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลข่วงแก้ว ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาลาดใหม่ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชียงค า  
จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกว้าน ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหล่มใหม่ ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๗๘ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เนคเทค ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  ๑ 

๗๙ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์: แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร เนคเทค ส านักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๘๐ การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืช 
ไร้ดิน และเป็นปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจ 

สท. เกษตรกร บ้านสิบสองพัฒนา ต าบลผาช้างน้อย  
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านแม่คะ ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

๑ 

๘๑ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากมูลหนอนไหมอีรี่ สท. เกษตรกร ป่าซาง ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย 

๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ราย) 

เกษตรกร บ้านศรีดอนมูล ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๘๒ โครงสร้างและก าหนดความหมายข้อมูลหลักของกรมสรรพสามิต
ส าหรับสินค้ากรมสรรพสามิต ระยะที่ ๒ และพัฒนาระบบสืบค้นหา
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากข้อมูลคุณลักษณะสินค้า 

เนคเทค กรมสรรพสามิต  ๑ 

๘๓ แบบจ าลองส าหรับการประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

เนคเทค กรมสรรพากร  ๑ 

๘๔ แผนที่น าทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ เนคเทค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค * - 

๘๕ ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เนคเทค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑ 

รับจ้างวิจัยจบ (เอกชน) 

๘๖ ตัวถังชิปต้นแบบ เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๗ กล่องควบคุมส าหรับรถเกี่ยวนวดข้าวและรถขุดจ าลอง เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๘ Plug-Ins บนแพลตฟอร์มส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ (BigStream) 

เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๙ การทดลองผลิตต้นแบบหัวฉีดน้ าเซรามิกส าหรับงานฉีดล้างเยื่อ
กระดาษ 

เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๙๐ การศึกษาคุณสมบัติทางความล้าของวัสดุที่ใช้ท าถังบรรจุสารไครโอเจน เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๙๑ การพัฒนาระบบนับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพลาสติก เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๙๒ ระบบ Dynamic DNS (Dynamic Domain Name System) เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้ค าปรึกษา 

๙๓ การศึกษาระบบส่งก าลังยานยนต์ไฟฟ้า เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๙๔ การพัฒนาระบบควบคุมป้อนกลับของเครื่องผสมยาง เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๙๕ Coating Prototype 2017 เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑๐ บริษัท ๑๐ 

๙๖ การตรวจสอบความเสียหายจากการกัดกร่อนของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ บริษัท ๒ 

๙๗ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ เอ็มเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๙๘ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ เนคเทค สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๗ 

หมายเหต:ุ *รายชื่อซ้ า 
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ฎ. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ส านักงบประมาณ 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๓ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. จ านวนผูป้ระกอบการที่ใช้ประโยชน์ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ราย ๑๕๐ ๑๕๔ 
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. จ านวนผลงานวิจยัที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลงาน ๓๕ ๓๕ 
๒. เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ ชุมชน ๖๐ ๔๐ 

ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ราย ๒,๕๐๐ ๒,๔๔๙ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ ๓๐๕,๐๐๐ ๒๐๓,๒๗๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง ราย ๑๐ ๑๓ 

๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม 
        หรอืมีการรับถา่ยทอดเทคโนโลย ี

โครงการ ๒๐ ๑๖ 

๓. การให้บริการทดสอบและวิจยัเทคโนโลยีขั้นสูงแกภ่าคอุตสาหกรรม รายการ ๑๒๐ ๑๓๙ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร    

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)    
๑. ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตามแผนการบูรณาการ 

        ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระบบ ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI)    
๑. จ านวนผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์ที่เขา้ร่วมโครงการ ราย ๖ - 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (ITAP)    

๑. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย ๑,๒๐๐ ๑,๒๗๒ 

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)    

๑. ธุรกิจที่เขา้สู่กระบวนการเร่งการเจรญิเติบโต กิจการ ๖๔ ๖๘ 

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม กิจการ ๒๐ ๒๗ 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น ศูนย์ ๕ - 
๒. พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนกัลงทุนและธุรกิจ คน ๒๕ - 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๓ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการวจิัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย    

๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๒๕ ๓๑ 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
        หรอืต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์

เร่ือง ๖ ๖ 

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ    

๑. ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน กิจกรรม ๑๐ ๑๐ 

๒. ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมีพื้นที่พร้อมส าหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง แห่ง ๑ - 

๓. ศูนย์วิจยัและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา 
        รับค าปรกึษาดา้นระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 

หน่วยงาน ๑๐ ๗ 

โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ    

๑. ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
        หรอืต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์

เร่ือง ๘ ๕ 

๒. บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวางแผนระบบโครงสร้าง คน ๘๐ ๓๔ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ    

๑. บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ ฉบับ ๑๘๒ ๑๑๖ 

๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ค าขอ ๗๔ ๔๗ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ เร่ือง ๖๐ ๑๔ 

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

๑. พัฒนาบัณฑิตและนักวิจยั คน ๑๕๐ ๕๓ 

โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย    
๑. จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบยีนในบญัชีนวัตกรรมไทย ผลงาน ๘๔ ๗๗ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก    

๑. นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A ร้อยละ ๑๕ ๔.๕๕ 

๒. ความกา้วหนา้การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ด้านคุณภาพและ 
         มาตรฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการด้าน BIOPOLIS 

ร้อยละ ๓๐ ๑๐ 

๓. จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอตัโนมัติ หุ่นยนต ์และระบบอัจฉรยิะ (ARIPOLIS) ที่ถูก 
         น าร่องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ EEC 

รายการ ๑ - 

๔. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ชุมชน ๔๐ ๓๒ 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มกีารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอยา่งเป็นระบบ    

๑. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ชุมชน ๒๐ ๒๕ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์    

๑. จ านวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ครอบครัว ๒,๐๐๐ ๙๙๓ 
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๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่๓ 

พัฒนาก าลังคน และสรางความตระหนักดาน วทน. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของประเทศ    

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) คน ๑,๓๘๙ ๑,๖๓๙ 
๒. จ านวนนกัวจิัยที่มกีารแลกเปลีย่นกับต่างประเทศ คน ๓๐ ๔๘ 
๓. จ านวนบุคลากรวจิัยและพัฒนาของ วท. ที่มีชื่อเสียงระดับภูมภิาค (IMD) คน ๙ ๖ 
๔. จ านวนหลักสูตรด้าน วทน. ที่ วท. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ 
ดาน วทน. 

   

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ล้านบาท ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๘๑๕.๔๘ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

๔.๔ ๓.๐๙ 

๓. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ล้านบาท ๑๔,๐๐๐ ๒,๔๓๓.๔๔ 
๔. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ เร่ือง ๕๘๐ ๑๑๖ 
๕. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ ๒๕ ๘.๒๗ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
     จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแลว้ 

ผลงาน ๓๕๔ ๒๒๑ 

๗. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 
๘. จ านวนเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหวา่งประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑๓ 

๙. มูลคาโครงการวิจยัที่ผานการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เพื่อยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลส าหรับรายจาย เพือ่การวิจยัและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ล้านบาท ๑,๔๐๐ ๑,๔๔๒.๐๖ 

สรางและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. จ านวนผูป้ระกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๘๕ ๙๕ 

๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ล้านบาท ๒๔๐ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

๓. จ านวนผลงานดา้นนวัตกรรมที่เกิดขึน้ในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๒๐ ๑๖ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม    

๑. การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ 
    ภาคสังคมชุมชน 

รายการ ๒๗๐ ๙๑ 

๒. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศมีจ านวน 
    เพิ่มขึ้น ๑ เท่าตัว 

ผลงาน ๑ ๒ 

๓. จ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน ๑๐๐ ๙๗ 

๔. จ านวนผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราย ๑,๒๐๐ ๑,๑๑๒ 
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๓. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน)  

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๓ 

ด้านที ่๑ การเงิน    

๑. รายได้จากความสามารถ ล้านบาท ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๖๗.๗๓, 
    - รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ   ๙๗๐.๕๔ 
    - รายได้จากหน่วยงานภาคเอกชน   ๓๙๗.๑๙ 
๒ รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จา่ยด าเนินงาน* เท่า ๐.๔๒ ๐.๓๕ 

ด้านที ่๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุนหมนุเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้บริการด้านวิจยัและพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบ ร้อยละ ๙๖ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์** เท่า ๔.๖๐ ๒.๓๕ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. จ านวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้ทีน่ าไปประยุกต์ใช้ รายการ ๒๖๖ ๙๘ 

๒. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย ค าขอ/ 
๑๐๐ คน/ปี 

๒๔ ๑๑.๒๑ 

๓. จ านวน SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอด วทน. ราย ๙๐๐ ๘๐๒ 

๔. จ านวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค โครงการ ๑๕ ๑๓ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 
๒. การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง    

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

ด้านที ่๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 
๒. การรายงานทางการเงิน ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

๓. การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ๕ รายงานสิ้นไตรมาสที่ ๔ 

หมายเหตุ: * ค่าใช้จ่ายด าเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
** ค่าใชจ้่ายรวมเฉลี่ยของ สวทช. ในปบีัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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ฏ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชีของ
กองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่
กองทุน (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) ก าหนดแนวทาง และให้
ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกลั่นกรอง 
เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีก าหนดจัดประชุม
เป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงาน
ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) พร้อมให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ 
กวทช. 
 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ก าหนดแผนการด าเนินการโดยให้
เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจ าปี รวมทั้งก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้ก าหนดรายการความเสี่ยง โดยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (๓) รายงานผลการด าเนินงาน
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ของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  ยังด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานปัจจัยภายในภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๘ รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง 
๔ ประเภท ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) RES-4 การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย ไม่สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช. 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) RES-6 องค์กรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
(๕) RES-7 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 ไม่สามารถสร้างให้มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้วยกลไก/เครื่องมือด้านการเงิน  

(Tech Financing) ที่ครบและด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๗) REF-1 รายรับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารกิจการหรือจากสื่อมวลชน 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ที่ประชุมได้พิจารณาผลด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการความ
เสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๔ รายการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า 
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๔ รายการ มีคะแนนลดลง ประกอบด้วย RES-5, RES-6, REF-1 และREO-
6 รวมทั้งรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๔ รายการ ก็มีคะแนนลดลง ได้แก่ RES-1, RES-4, RES-7 และREC-1 
ดังรูปที่ ๑๘ 
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รูปที่ ๑๘ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการ
จัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กลั่นกรองประเด็นที่ส าคัญด้านนโยบายก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน กลยุทธ์ในการจัดหา และจัดสรรทรัพยากร
และก าลังคน รวมถึงก าหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ (๓) ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) รับทราบรายงานผลตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard (BSC) รายงานงบการเงิน สวทช. และรายงานข้อ
ร้องเรียน สวทช. (๒) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการก ากับ
ดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิดในการติดตามการเข้าฝึกอบรมหรือปฐมนิเทศด้านความปลอดภัยส าหรับนิสิต นักศึกษา
ที่มาฝึกงานวิจัยกับ สวทช. เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและให้เกิดความปลอดภัยกับนิสิต นักศึกษา (๓) รับทราบรายงาน
การด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ( ISO 9001:2015) พร้อมเห็นชอบการปิด CAR จ านวน ๒ รายการ  
(๔) รับทราบการด าเนินงานคาร์บอนฟุตพรินต์ของ สวทช. (๕) รับทราบสรุปการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. 
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ประจ าปี ๒๕๖๒ (NAC2019) และ (๖) รับทราบการบรรยาย “เทคโนโลยี ภัยคุกคาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
การก ากับดูแลที่ดี” รวมทั้งรับทราบโครงการส ารวจความต้องการภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC 
 

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช. ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามค าสั่ง 
กวทช. ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 
๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ได้ก าหนดการประชุม ๒ เดือน 
ต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน  
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยในไตรมาสที่ ๓ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ประชุมหารือร่วมกับ สตง. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินเพ่ือให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนไป  
หรือหลีกเลี่ยงการท าสัญญา สวทช. ควรหามาตรการหรือก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือลดโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในเรื่องการรับประกันความช ารุดบกพร่องกรณีจัดซื้อเครื่องมือ ควรดูแล
เรื่องการก าหนดระยะเวลาการรับประกันให้มากกว่า ๑ ปี โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับมูลค่าของจ านวน
เงินที่จะต้องจ่าย ในเรื่องรายงานการตรวจรับพัสดุของ สวทช. ควรเพ่ิมรายละเอียดหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และเรื่องการส่งมอบและการตรวจรับครุภัณฑ์  
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามสัญญา ควรรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบแก้ไขสัญญา ทั้ งนี้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับข้อเสนอแนะ และได้มอบหมายต่อฝ่ายบริหารไปด าเนินการทบทวน 

(๒) ให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ การสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจัดหาในวันเดียวกัน จากบริษัท
เดียวกัน ประเภทสินค้าลักษณะเดียวกัน ควรก าหนดขั้นตอนในการกลั่นกรองเพ่ือให้สามารถจัดหาในครั้งเดียวและ
ป้องกันการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในเรื่องการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการแต่ละคณะให้ถูกต้ องตามต าแหน่งหน้าที่ 
ที่ได้รับอนุมัติ ควรปรับระบบให้แสดงข้อมูลถูกต้องและพร้อมใช้ได้ทันทีแทนการจัดท าด้วย manual และเรื่องการ
ตรวจรับกรณีที่ส่งมอบเกินก าหนดเวลา ควรแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ภายใน ๗ วันท าการ 
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นับถัดจากวันครบก าหนด ทั้งนี้ ต้องสร้างระบบและกลไกในการท างานที่ดีเพ่ือให้สามารถสอบยันการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 

๒.๒ การตรวจสอบด้านวิจัยและพัฒนาของเอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค และด้านสารสนเทศ 
ส านักงานกลาง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องการตรวจสอบ 
การคัดลอกและลอกเลียน สวทช. ควรหาวิธีการป้องกันและสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยและทีมงานมากกว่า  
การแก้ไขปัญหา ในเรื่องการบันทึกผลงานวิจัยในระบบ myPerformance ควรให้นักวิจัยและทีมงานบันทึกผลงาน
ที่ตนมีส่วนร่วมเอง เพ่ือให้ข้อมูลผลงานวิจัยมีความถูกต้องครบถ้วน และเรื่องการพิจารณาระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL) ของผลงาน ควรเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของผลงาน และควร
พิจารณาระดับ TRL ไปพร้อมกับการพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการวิจัยฯ เพ่ือให้บรรลุถึง
ระดับ TRL ที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้บริบทที่ก าหนดร่วมกัน 

๒.๓ การทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. กฎบัตรส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งการทบทวนกฎบัตรทั้ง ๒ 
ฉบับในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๔ การติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบฯ และส านักตรวจสอบ
ภายใน ตามแผนด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๕ รายงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 
จ านวน ๑๗ ข้อ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๕ ข้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ ข้อ ทั้งนี้ ได้เร่งรัด
ให้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีก าหนดจัด
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการการจัดหา
ซอฟต์แวร์โครงการแพลตฟอร์มการวิจัยและการผลิตอัจฉริยะ รวมถึงการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจด้านไอซีที (IT BCP) ของ สวทช. และการซ้อมแผน IT BCP ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นต่อ
พระราชบัญญัติด้านไอซีทีที่ประกาศใช้และมีผลกระทบต่อ สวทช. รวมทั้งรับทราบการรายงานผลการทดสอบเจาะ
เว็บไซต์ สวทช. ผลการจัดหาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที (การจัดหาระบบสื่อสารและการปฏิบัติงานร่วม
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แบบบูรณาการ และการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก สวทช.) และผลการด าเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ 
๒ และ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อ 
ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ื อ
พิจารณาตามล าดับเป็นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตัวชี้วัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ระบุ ให้รายงานผลด าเนินการ 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล  
หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
รายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ที่มีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน
ที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และ
ไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 

ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ก ากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้
ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช. ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ 
ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจ า
ทุก ๓ เดือน ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ได้รายงานผลการการด าเนินงานฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผลด าเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผน 
ซึ่งทีป่ระชุมผู้บริหารของส านักงานฯ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงเวลา
การประเมิน competency ในช่วงกลางปี เพ่ือสะท้อนความคิเห็นของบุคลากรที่ชัดเจน และไม่รีบเร่งระยะเวลา
ในช่วงปลายปีที่ต้องเร่งส่งผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอให้มีการประเมิน engagement โดยไม่ต้องจ้างบริษัท
ภายนอกมาด าเนินการ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของส านักงาน 
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ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 

  มิถุนายน ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑,๐๔๑.๑๒  ๕๗๐.๓๖  
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๑,๙๙๐.๔๔  ๒,๙๙๔.๔๗  
   ลูกหนี้การค้า  ๖๕.๓๔  ๗๖.๒๑  
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดินค้างรับ  ๐.๐๑  ๐.๐๑  
   เงินทดรองจ่าย  ๑๘.๓๘  ๑๗.๘๐  
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ๑๙๙.๖๗  ๑๖๖.๔๘  
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๓,๓๑๔.๙๖  ๓,๘๒๕.๓๓  

    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๓๕๐.๙๒  ๓๒๔.๑๒  
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๒๕๖.๒๓  ๒๕๐.๐๔  
   เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน  ๔.๕๑  ๔.๔๓  
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๘๑๒.๖๓  ๑,๘๒๕.๗๕  
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  ๓,๙๓๑.๑๔  ๓,๖๓๒.๙๒  
   สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)  ๗๙.๗๑  ๘๒.๙๐  
   สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (สุทธิ)  ๑๔๐.๖๗  ๑๔๐.๓๗  
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๕๖  ๐.๗๒  
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๖,๕๗๗.๓๘  ๖,๒๖๑.๒๕  

รวมสินทรัพย ์  ๙,๘๙๒.๓๔  ๑๐,๐๘๖.๕๘  
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  มิถุนายน ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หนี้สินและกองทนุ    
หนี้สินหมุนเวียน    
   เจ้าหนี้การค้า  ๑๕๖.๙๓  ๑๓๑.๘๕  
   เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๐.๐๑  ๐.๐๑  
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๕๗.๓๙  ๖๕.๗๘  
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๔๕๙.๓๓  ๔๖๔.๖๐  
   รวมหนี้สินหมนุเวียน  ๖๗๓.๖๗  ๖๖๒.๒๔  

    
หนี้สินไม่หมนุเวียน    
   ผลประโยชน์พนักงาน  ๗๕๓.๓๔  ๗๕๓.๐๖  
   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ๗๙.๗๑  ๘๒.๙๐  
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๗๐.๐๐  ๗๐.๓๘  
   รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  ๙๐๓.๐๕  ๙๐๖.๓๔  

รวมหนี้สิน  ๑,๕๗๖.๗๒  ๑,๕๖๘.๕๘  

    
ส่วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๙๕.๑๗  ๘๙๕.๑๗  
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๖,๐๐๘.๘๐  ๖,๐๐๘.๘๐  
   บวก ปรับปรุงรายการรายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตน้งวด    
   บวก รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยในงวดนี้  ๑,๓๑๑.๓๕  ๑,๕๒๐.๕๒  
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  ๗,๓๒๐.๑๕  ๗,๕๒๙.๓๒  
   บวก ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๑๐๐.๓๐  ๙๓.๕๐  
รวมส่วนของกองทนุ  ๘,๓๑๕.๖๒  ๘,๕๑๗.๙๙  

รวมหนี้สินและเงินกองทนุ  ๙,๘๙๒.๓๔  ๑๐,๐๘๖.๕๘  
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  มิถุนายน ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รายได้    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๓,๕๐๕.๐๒  ๓,๒๘๒.๖๗  
   เงินอุดหนุนอื่น  ๑,๘๐๙.๑๒  ๑,๗๔๓.๕๕  
   รายได้ค่าบริการและขายสินค้า  ๔๘๗.๗๘  ๔๓๒.๗๓  
   รายได้อื่น ๆ  ๕๔.๗๘  ๔๖.๑๖  

   รวมรายได้  ๕,๘๕๖.๗๐  ๕,๕๐๕.๑๑  

    
ค่าใช้จ่าย    
   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ๑,๗๐๕.๖๘  ๑,๕๑๒.๐๒  
   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๒,๑๔๙.๑๒  ๑,๘๖๑.๘๒  
   ค่าเสื่อมราคา  ๖๙๐.๕๕  ๖๑๐.๗๕  
   รวมค่าใช้จ่าย  ๔,๕๔๕.๓๕  ๓,๙๘๔.๕๘  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    
    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย  ๑.๒๙ ๑.๓๘ 
    
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-    
   รายไดร้ะหว่างกัน  ๒๙๙.๓๔  ๒๖๑.๐๓  
   ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๒๙๙.๓๔) (๒๖๑.๐๓) 
   รวมรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน      

   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  ๑,๓๑๑.๓๕  ๑,๕๒๐.๕๒  
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๑-๕  
https://www.nstda.or.th 
E-mail: info@nstda.or.th 


