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ณ ปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาที่  สวทช.มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม สร้างการเชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิ ภาคภาคี 
สถาบันการศึกษา ในการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปขยายผลในภูมิภาค สร้าง showcase  
ของประเทศในพื้นที่ EECi ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ตลอดจนเพิ่มสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัด Objective and Key Results (OKRs) สวทช. ก าหนดตัวชี้วัด 
ให้สอดคล้องกับ ๔ แพลตฟอร์ม ภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  
เพื่อการพัฒนา ดังนี้ แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ได้แก่ (๑) จ านวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill เท่ากับ ๘๔ หลักสูตร ผู้เข้าอบรม ๓,๑๒๕ คน-วัน (๒) จ านวนนักศึกษา 
ปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. มีความก้าวหน้าการด าเนินงานเทียบแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
แพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  ได้แก่ (๓) สัดส่วนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ ๑.๘๙ ค าขอ/๑๐๐ คน แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ได้แก่ (๔) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เท่ากับ ๑๒๔.๓๔ ล้านบาท  
(๕) มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ ๑๗๘.๖๐ ล้านบาท (๖) จ านวนผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอนาคต ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เท่ากับ ๓๔ ราย (๗) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล จ านวน ๑,๗๘๗ รายการ (๘) นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ มีจ านวน active license สะสม 
๒๖๔ รายการ และแพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ได้แก่ 
(๙) การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
จ านวน ๓ เร่ือง มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๑,๑๒๘ คน  

 กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบ่งการด าเนินงานออกเป็น (๑) การพัฒนา
ขีดความสามารถด้าน วทน. ของ ๕ หน่วยวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญของ สวทช. (Research Pillars) ซึ่ง
ประกอบด้วย ๘ Research Sub Pillars และ ๒๘ Research Groups และ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ที่มุ่งเน้น (Focus Center) ซึ่งจากการด าเนินงาน สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี SCIE 
๒๑ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๒๕ ค าขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง  ๆ ๑๒ รางวัล  
(๒) การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NSTI) ของ  
๕ หน่วยงาน ตัวอย่างการให้บริการ ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์แสดงความหลากหลายทางพันธกุรรมจีโนมของ
ประชากรไทย การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสกัดดีเอ็นเอเมล็ดพันธุ์  การบริการ
วิทยาศาสตร์การค านวณประสิทธิภาพสูงและปัญญาประดิษฐ์ การให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบ 
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ไซเบอร์-กายภาพ/Internet of Things (IoT )ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ยุค ๔.๐ การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลวัฏจักร
ชีวิต และการคัดเลือกกลุ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เป็นต้น และ  
(๓) การพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๔ ศูนย์บริการ โดยให้บริการ 
วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบรวม ๑๒,๐๗๘ รายการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๒,๐๐๐ ราย  
ตัวอย่างการด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาวิธีทดสอบขอบข่ายใหม่ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านหุ่นยนต์ 
แ ล ะ ด้ า น  IoT ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต ต้ น แ บ บ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  อ า ทิ   
การปรับปรุงโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะให้มีความแข็งแรงและเหมาะสมต่อการปลูกสร้าง และต้นแบบชุดอุปกรณ์ 
street food mobile เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

 กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) สวทช. 
สนับสนุนและบริหารงานวิจัยที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  ใน ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (10 TDGs) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ผลักดันให้เกิดการใช้
นวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ให้กับ ๘ หน่วยงาน พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/บริษัทข้ามชาติ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ เร่ือง สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านพลังงาน รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. ได้แก่ความร่วมมือกับรัฐบาลไต้หวัน NARLabs (NSTDA-NARLABS Joint 
Funding Program (JFP) Framework) พัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย  จัดท าแนวทาง 
การบริหารคุณภาพการวิจัยในการวางแผนจัดการข้อมูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ 

 กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
ลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคการผลิตและบริการ ๓๖ รายการ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๔๓ หน่วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมแล้ว จ านวน
ทั้งสิ้น ๓๕๙ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการรับรอง ๑๑๓ โครงการ มูลค่า ๔๕๓.๒๓ ล้านบาท โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุน SMEs จ านวน ๒๗๙ ราย และพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ๑,๘๓๕ คน นอกจากนี้ สวทช ยังมีการพัฒนากลไกใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. การ
พัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม การพัฒนากลไก Thailand Technology Rating System (TTRS) เพื่อ
ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนา Supply 
Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน  สวทช. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ 
เข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. โดยมีกลุ่มมีเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ๖ กลุ่มเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ใน ๑๐ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๑,๑๒๘ คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนน า 
จ านวน ๓๐๓ คน พัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) พัฒนาพื้นที่น าร่อง Smart Tambon Model  
๗ พื้นที่ สร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานีสาธิต 
ทดสอบ เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Training Hub & Learning Station) จ านวน ๖ แห่ง 

 กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะท างานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวน 
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๑๓๘ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก 
ของ BIOPOLIS และ ALIPOLIS โดย สวทช.ได้พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และมีการเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับ BIOPOLIS 
และการเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับ ARIPOLIS สวทช.มีการด าเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่าน ๙ แพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอ านวยความ
สะดวกผู้ประกอบการในการท าธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จ านวน ๓๕ ราย 

 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย  สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) รวม จ านวน ๔๙๑ คน และสนับสนุนนักศึกษาและ 
บุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จ านวน ๔๘๓ คน รวมทั้งสร้าง 
แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๒ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๙๐๘ คน อาทิ “ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์”และประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔,๒๒๘.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๖ ของแผนรายจ่าย ๙,๕๗๗ 
ล้านบาท มีรายได้ที่เกิดจากความสามารถ จ านวน ๕๑๔.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๖ ของแผน โดยรายได้
ส่วนใหญ่มาจากเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน สวทช. มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  
๓,๐๓๖ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๒,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๓ ต่อบุคลากรทั้งหมด  
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๙๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๗ ต่อบุคลากรทั้งหมด 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงาน

โดยภาพรวมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ | สวทช. 

 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติ งาน  ให้บรรลุ วัตถุประสงค์การจัดตั้ งองค์กรได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ  
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ก ากับ ดูแลทิศทางการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ 
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน  
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อส าคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที่ดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับค ามั่นสัญญาที่มีร่วมกันกับพันธมิตร ในการด าเนินการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ก่อให้เกิด ความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ  
และพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้  สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ 
ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้  
ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จ ากัด 

 

 

๑. วสัิยทศัน์ ค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวทช. 
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ค่ านิ ยมหลั กของ  สวทช .  “NSTDA”  ประกอบด้ วย  N : Nation First , S : Science and 
Technology Excellence , T : Teamwork , D : Deliverability และ A : Accountability and Integrity 

สวทช. ยังคงใช้หลัก (principles) ๔ เรื่อง ได้แก่ Impact, Visibility, Relevance และ Excellence 
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ น าไปสู่ 
การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  
และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การด าเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
(relevance) ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
(visibility) และเกิดผลกระทบทั้ งด้านเศรษฐกิจ  ความสามารถในการแข่งขัน สั งคม คุณภาพชีวิต  
และสิ่งแวดล้อม (impact) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ สวทช.  

เป้าหมายการด าเนินการของ สวทช.  เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ได้มากยิ่งขึ้น จึงมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดไว้ 
๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ของ สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 
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๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถ  
ด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีในอนาคต ผ่านกลไกการบริหารงานวิจัย กลไกการสร้างความร่วมมือกับทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และกลไกสื่อสารด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
ด้ ว ยก า รปรั บป รุ ง กล ไ กสนั บ สนุ น ก า รล งทุ น ใ นด้ า น นวั ต ก ร ร ม  อ าทิ  ก ล ไก  startup/spin-off,  
holding company, ITAP,TTRS, กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย, กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ 
ของภาครัฐ, กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทในเขตนวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และ BOI 

๓. เชื่อมโยงพันธมิตรในภูมิภาคภาคี สถาบันการศึกษา ในการน า วทน. ไปขยายผลในภูมิภาค  
สร้าง showcase ของประเทศในพ้ืนที่ EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research laboratory ในภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่าง ๆ (EECi, TSP, SWP, RSPs, FI) การเชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกพัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔. เพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การบริหารงบประมาณ
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย ระบบการประเมินผลให้เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้างงาน การเตรียมก าลังคน 
การสร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และการมีส่วนร่วม 
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๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด OKRs (Objective and Key Results) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ ๔ แพลตฟอร์ม ภายใต้ยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือการพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดตาม OKRs ทั้งสิ้น ๙ ตัว 
ดังนี้ 

แพลตฟอร์มท่ี ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

OKR-1 จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๒๐ หลักสูตร และ ๑๓,๐๐๐ คน-วัน) 

การยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น 
(Upskill/Reskill) เป็นหนึ่งในหัวข้อภายใต้แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ซึ่งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ให้ความส าคัญ สวทช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้
กระทรวง อว. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว โดยบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับการ Reskill หมายถึง ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
เพ่ือสร้างอาชีพในอนาคต ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวน
หลักสูตรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill รวมทั้งสิ้น ๘๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘ ของเป้าหมาย 
และมีจ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill รวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๕ คน-วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๐๔ ของเป้าหมาย 

OKR-2 จ านวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. (เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๒๐ คน) 

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการท างานร่วมกันระหว่าง สวทช.  
กับมหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยของ สวทช. ดูแลบุคลากรวิจัย และพัฒนาก าลังคนวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ  
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนและส่งเสริม 
ให้มีจ านวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. ผ่านศูนย์แห่งชาติ และศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง (Focus Center) นอกจากนี้ยัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านทางเว็บไซต์  JAIST, 
TAIST-Tokyo Tech เพ่ือเตรียมโจทย์วิจัย ความต้องการรับนักศึกษาร่วมวิจัย และการขอรับการสนับสนุนทุน 
โดยมีความก้าวหน้าผลการด าเนินงานคิดเปน็ร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมาย 

 

 

๓. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) 
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แพลตฟอร์มท่ี ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

OKR-3 สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ต่อบุคลากรวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๗ ค าขอ/๑๐๐ คน/ปี) 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า การคุ้มครอง 
พันธุ์ พืช และผังภูมิวงจรรวม เพราะถือเป็นภารกิจหนึ่ งที่มีความส าคัญขององค์กรวิจัยและพัฒนา  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น ๒๕ ค าขอ 
แบ่งเป็น สิทธิบัตร ๑๔ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๘ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช 
๒ ค าขอ เมื่อค านวณสัดส่วนเทียบกับจ านวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๑ คน คิดเป็นสัดส่วน
ทรัพย์สินทางปญัญาต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน เท่ากับ ๑.๘๙ ค าขอ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมาย 

แพลตฟอร์มท่ี ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ 
๓๔,๘๐๐ ล้านบาท) 

สวทช. มุ่งเน้นน าความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้าง
ผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้  
ของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน หรือต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช.
มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๑๒๔.๓๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ ของเป้าหมาย 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เท่ากับ ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท) 

สวทช. น าผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิด  
ความเชื่อมั่น และตัดสินใจเพ่ิมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า  
และบริการของตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้
ผลงานวิจัยของ สวทช. เท่ากับ ๑๗๘.๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของเป้าหมาย 

OKR-6 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เท่ากับ ๒๐๐ ราย) 

สวทช. ให้ความส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ด้วยการกระตุ้นให้มีการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการใน ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพ่ือ
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อุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ทั้ งนี้  ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ สวทช.  
มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต จ านวน ๓๔ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของเป้าหมาย 

OKR-7 การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เท่ากับ ๓,๕๐๐ รายการ) 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศนับเป็นฐานส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงพัฒนาการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมิน เพ่ือให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการที่ได้
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ 
รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้วทั้งสิ้น จ านวน ๑,๗๘๗ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖ ของเป้าหมาย 

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓๐๐ 
active licenses) 

สวทช. ให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการน าทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคสังคมชุมชน ที่ผ่านมา สวทช. มีจ านวน active licenses สะสมถึงปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น จ านวน ๒๕๐ รายการ 
และในปี ๒๕๖๓ สวทช. มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม active licenses เป็น ๓๐๐ รายการ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวน active licenses สะสม จ านวน ๒๖๔ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๘๘ ของเป้าหมาย 

แพลตฟอร์มท่ี ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

OKR-9 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๘๐ เรื่อง และ ๘,๐๐๐ คน) 

ภาคเกษตรกรรมและสังคมเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของ สวทช. ในการน าผลงานวิจัยและ  
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ และน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
เกษตรกร ชุมชน และสังคม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้น าผลงานวิจัย 
และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน ๓ เรื่อง  
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และมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๑,๑๒๘ คน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
คิดเปน็ร้อยละ ๘.๙๓ ของเป้าหมาย 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปตัวชี้วัด OKR ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แพลตฟอร์ม 
ตัวชี้วัดของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาก าลังคน 
และสถาบันความรู ้

OKR-1 จ านวนบุคลากร 
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ 
Reskill 

๒๒๐ หลักสูตร 
๑๓,๐๐๐ คน-วัน 

๘๔ หลักสตูร 
๓,๑๒๕ คน-วัน 

OKR-2 จ านวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก ที่
ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. 

๒๒๐ คน 
- 

(ร้อยละ ๑๐)* 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

OKR-3 สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP) ต่อบุคลากรวิจัย 

๒๗ 
ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี

๑.๘๙ 
ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ 

การแข่งขัน 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

๓๔,๘๐๐ ล้านบาท ๑๒๔.๓๔ ล้านบาท 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท ๑๗๘.๖๐ ล้านบาท 
OKR-6 จ านวนผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอนาคต 
๒๐๐ ราย ๓๔ ราย 

OKR-7 การให้บริการวเิคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล 

๓,๕๐๐ รายการ ๑,๗๘๗ รายการ 

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย ์
๓๐๐  

active licenses 
๒๖๔  

active licenses 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่และ 

ลดความเหลื่อมล้ า 

OKR-9 การน าผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในภาคเกษตรกรรมและสังคม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

๘๐ เรื่อง 
๘,๐๐๐ คน 

๓ เรื่อง 
๑,๑๒๘ คน 

หมายเหต:ุ *วัดความก้าวหนา้การด าเนินงานตาม Action Plan 
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๓.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจ านวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจ านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๒๔๑ ฉบับ  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
ตามรายชื่อของ SCIE จ านวน ๒๑ ฉบับ ในจ านวนดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม 
(Intramural) จ านวน ๑๙ ฉบับ (หรือคิดเป็น ๑.๔๔ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) แสดงดังรูปที่ ๑  
โดยมีรายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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จ านวนบทความ 

ปีงบประมาณ 
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๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนา ทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ 
สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๔๓๐ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ จ านวน ๒,๓๔๗ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จ านวน ๘๓ ค าขอ) ได้รับคู่มือ
สิทธิบัตรแล้วจ านวน ๓๙๕ ค าขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จ านวน ๓๔๗ ค าขอ และต่างประเทศ 
จ านวน ๔๘ ค าขอ)  ซึ่งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจ านวน ๑,๑๙๒ ค าขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร
แล้ว จ านวน ๗๗๐ ค าขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม 
ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. 
มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น ๒๕,๑๓๙ และ ๑๗๗ ค าขอ ตามล าดับ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๒๕ ค าขอ (หรือคิดเป็น ๑.๘๙   
ค าขอ ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๑๔ ค าขอ  อนุสิทธิบัตร ๘ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑  
ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ ค าขอ แสดงดังรูปที่ ๒ โดยมีรายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด 
และได้รับคู่มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช 

 

 

 
รูปที่ ๒ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.  
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จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งสิ้น ๑๒ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๒ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๑๐ รางวัล รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 

 นักวิจัย  BIOTEC  ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรี อัล ประเทศไทย “เพื่อสตรี ในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยกลุ่มวิจัย
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์  ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพ่ือสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand 
Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอด เอราวัณ กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนอีช (ENZease) : 
เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวันส าหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” งานวิจัยนี้เป็นผลงานวิจัย
ร่วมระหว่าง BIOTEC   MTEC  และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนไพศาล คิดค้นเทคโนโลยีเอนไซม์จาก
เชื้อจุลินทรีย์ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเอนไซม์ที่มีศักยภาพสูง และน าไปสู่การพัฒนา
เอนไซม์สัญชาติไทยที่สามารถน าไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ได้ เอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวันส าหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่สามารถลอกแป้ง และก าจัด
สิ่งสกปรกได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว โดยสูตรเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ โดยใช้
ปริมาณน้ า เวลาและอุณหภูมิ น้อยกว่ากระบวนการผลิตผ้าแบบเดิมถึง 2 เท่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตผ้าฝ้ายให้
น้อยลง ผ้าฝ้ายที่ได้ยังมีคุณภาพดีกว่าทั้งด้านความแข็งแรง การย้อมติดสี สามารถน าเข้าสู่กระบวนการย้อมสี 
และพิมพ์ลายเพ่ือน าไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอนอีซที่คิดค้นได้โดยทีมวิจัยนี้
ยังสามารถเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของผ้าไทยทั้งในระดับอุตสาหกรรมและสิ่งทอพ้ืนเมือง  และเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คน โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลต่อไปในอนาคต  ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์ 
เอนอีชได้ถูกถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตเอนไซม์ในประเทศไทย เพ่ือท าการผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  

 นักวิจัย NECTEC , MTEC และ A-MED ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒  
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒  
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรง 
เสด็จพระราชด าเนินเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบล ารังสีทรงกรวย”
โครงการนี้เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากการรวมตัวของคณะวิจัยน าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ,  
ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป และคณะวิจัยจาก NECTEC ,  MTEC  และ  
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A-MED รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน งานวิจัยนี้จะช่วยลดการเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้น
สูง ยกระดับคุณภาพของคนไทย ส่งเสริมให้มีการฝังรากเทียมกับผู้ยากไร้ และการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง  
เพดานโหว่ พร้อมลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ประหยัดเงินตราของประเทศไปได้กว่า ๒๗๐ ล้านบาท 
รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์จากงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ และสร้างระบบ
นิเวศน์ให้เกิดการหมุนเวียนในเชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ตลอดจนสร้างเครือข่าย   
ทันตแพทย์ขนาดใหญ่ในระดับประเทศ เกิดมูลค่าทางทันตแพทย์ในการท ารากฟันเทียม ๙๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ตอบโจทย์การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ต่อไป 

 นั ก วิ จั ย  NECTEC  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  Merits Award สาขา  Public Sector - Digital 
Government Category ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และคณะ นักวิจัยกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ได้รับ
รางวัล Merits Award สาขา Public Sector - Digital Government Category จากการประกวดผลงานด้าน
ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards หรือ APICTA Awards 2019 เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม จากผลงานวิจัยเรื่อง “Traffy Waste : ระบบ
ติดตามและบริหารการเก็บขยะ” งานวิจัยนี้เป็นระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่โครงการ โดยการบริหารและจัดการตั้งแต่จุดทิ้งขยะจาก  
เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณขยะ และโมบายแอปพลิเคชันรายงานขยะเกลื่อนกลาด รถขยะอัจฉริยะติดตั้งระบบ
ติดตามความละเอียดสูง ระบบแดชบอร์ดแสดงภาพรวมพร้อมท านายและจัดเส้นทางการเก็บขยะ  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ ช่วยลดเวลาในการจัดการขยะล้นถัง ลดค่าใช้จ่ายด้านการ
จัดเก็บขยะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๑ ผลงาน 
เพ่ือประชันกับ ๓๑๖ ผลงาน จาก ๑๕ ประเทศ  

 
๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน ์
ต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคสาธารณะ โดยใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย
และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 

 

 



๒๐ | สวทช. 

 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๖ รายการ ให้แก่ ๔๓ หน่วยงาน แสดงดังรูปที่ ๓  โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัย
และพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น 
ตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถ
สร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

 
รูปที่ ๓ จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน ๑๔ รายการ ให้แก่ ๑๔ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน 
ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จ ากดั “น้ ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์”น้ ามัน       
ออริกาโน (oregano essential oils) เป็นน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบ 
ของออริกาโน ที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและยา 
เนื่องจากมีประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโรคบิด บรรเทา
การอักเสบ ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบว่า การใช้สารสกัด
น้ ามันออริกาโนมีฤทธิ์เทียบเท่ากับการใช้สารแอนติไบโอติก ซึ่งก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้สารแอนติไบโอติก อย่างไรก็ตาม 
น้ ามันออริกาโนนั้นสามารถเกิดการระเหยและสลายตัวได้ง่าย อีกทั้งยังมีค่าการ
ละลายน้ าที่ต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้งานและเก็บรักษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการควบคุมปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิ
ชีวภาพ ดังนั้น การพัฒนาระบบท่ีสามารถน าส่งสารส าคัญในน้ ามันออริกาโน จึง
เป็นแนวทางที่มีความน่าสนใจอย่างมากในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา
ระบบน าส่งอิมัลชันขึ้นและประยุกต์ใช้กับน้ ามันออริกาโนเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการละลายของสารน้ ามันออริกาโนซึ่งละลายน้ าได้ยาก และท าให้
การดูดซึมและประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
สารให้อยู่ในรูปแบบผงแห้งเพื่อให้ง่ายในการใช้งานและการจัดเก็บ 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย จ ากดั “ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมเฟิร์มแวร์และ
เว็บบริการข้อมูล Agritonics เพ่ือผลิตและขายผลิตภณฑ์” เป็นระบบควบคุม
เครื่องเติมอากาศส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aerator Control System for 
Aquaculture) เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง ท างานโดยการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ า
และเปิดปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน ผู้ ใ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลการท างานและการตรวจวัดผ่าน
อินเทอร์เน็ตเว็บบราว์เซอร์ และ แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้ โดยระบบฯ 
สามารถตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคจากการที่ระดับที่ออกซิเจนต่ ากว่าระดับที่เหมาะสม ควบคุม
เครื่องตีน้ าตามค่าออกซิเจนละลาย เพิ่มจ านวนการตีน้ าเมื่อออกซิเจนลดต่ าลง 
และลดจ านวนการตีน้ าเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยประหยัดพลังงานให้กับ
เครื่องตีน้ า สามารถก าหนดรูปแบบและเวลาการเปิดเครื่องตีน้ าในรูปแบบพิเศษ 
เช่น เปิดเมื่อมีการรวมตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ หรือควบคุมการ
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

หมุนเวียนของน้ าในบ่อ ค านึงถึงช่ัวโมงการท างานของเครื่องตีน้ าให้มีชั่วโมงการ
ท างานที่สมดุลย์เพื่อยืดอายุเครื่องตีน้ า และภาระการซ่อมบ ารุงระหว่างรอบการ
เลี้ยง มีการบันทึกข้อมูลการท างานและค่าการตรวจวัดท าให้สามารถวิเคราะห์
และปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัดๆไปได้อย่างสะดวก แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น ค่า
ออกซิเจนละลายต่ า เครื่องตีน้ าตัดการท างานจากกระแสเกิน สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
เช่น กล่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาด า ปลากะพง รวมถึงสถาบันวิจัย 
นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ า 

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทสยามรับเบอร์ จ ากัด ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ระบบจัดการการเก็บขยะ
อัจฉริยะได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บขยะ
ในพื้นที ่โดยการบริหารและจดัการตัง้แต่จุดทิ้งขยะจากการตรวจวัดโดยเซ็นเซอร์
ตรวจวัดปริมาณขยะผ่านโมบายแอปพลิเคชันรายงานขยะเกลื่อนกลาด รถขยะ
อัจฉริยะมีการติดตั้งระบบติดตามความละเอียดสูง ระบบแดชบอร์ดแสดง
ภาพรวมพร้อมท านายและจัดเส้นทางการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
จุดเด่นของเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลาในการจัดการขยะล้นถัง ลดค่าใช้จ่ายด้าน
การจัดเก็บขยะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง 

ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด “องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์” เนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการ
ติดเช้ือแบคทีเรียในฟาร์มสัตว์จ าเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ในการ
รักษาซึ่งสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาคือ ควรเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามยาปฏิชีวนะมักมีข้อเสียคือ ระยะเวลาออกฤทธิ์ช้า  
อาจเกิดการดื้อยาของเช้ือแบคทีเรีย และการสะสมหรือตกต้างของยาซึ่งต้องใช้
ระยะเวลานานในการสลายตัว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ 
ซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ไอออน ที่จะพัฒนาโลหะในรูปของไอออนจ าก 
เกลือโลหะให้มีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากโลหะในรูปของไอออนมีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งเช้ือโรคต่างๆ ได้ดี แต่มีข้อเสียคือมีความเสถียรต่ ากว่าโลหะที่เป็น
อนุภาคนาโนมากเนื่องจากโลหะในรูปของไอออนสามารถท าปฏิกิริยากับแสง 
ออกซิเจน หรือจับตัวกับสารอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะประจุลบในสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ให้เกิดการตกตะกอนและท าให้โอกาสที่โลหะไอออนจะไปจับกับพื้นผิวของเช้ือ
แบคทีเรียลดลง จึงได้พัฒนาองค์ประกอบสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทีม่ีลักษณะเฉพาะ
คือสารประกอบไคโตซาน และกรรมวิธีเตรียมองค์ประกอบดังกล่าวโดยการใช้ 
ไคโตซานซิเตรตให้อยู่ในรูปของสารคีเลตเพื่อใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค 
ในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเติมสารเพิ่มความเสถียร (stabilizing agent) 
เพื่อเพิ่มความคงตัวของไอออนโลหะ (metal ion) ให้เสถียรต่อออกซิเจน หรือ
ต่อจับตัวกับสารอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะประจุลบซึ่งก่อให้เกิดการตกตะกอน  



๒๓ | สวทช. 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ฆ่าเ ช้ือจุลินทรีย์  เพื่อใช้เป็นสาร  
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ข้อดีของไอออนโลหะฆ่า
เช้ือจุลินทรีย์นี้คือมีความเป็นพิษน้อยกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้
เป็นธาตุอาหารรองของพืชและสัตว์ได้ มีราคาถูก เนื่องจากใช้เกลือของโลหะ 
ทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะในการระบาดของเช้ือ  มีความคงตัว ใช้ได้แม้น้ า
กระด้าง มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ เชื้อราได้หลากหลายชนิดรวมถึงไวรัส  

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ ากัด “เกมฝึกสมอง (MONICA)”ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการกระตุ้น
และฝึกสมอง พยายามคงระดับความสามารถของสมองในด้านต่างๆ รวมถึง 
สมาธิ  ความจ า การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง ถึงแม้ในตลาดจะมีผลิตภณัฑ์
เกมฝึกสมองอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ซึ่งใช้งานยากส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสือ่ม 
เกมกระตุ้นสมอง MONICA ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกม และอุปกรณ์ส าหรับ
ควบคุมไร้สาย ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูหิ้ว 
โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย จุดเด่นของ
เทคโนโลยี ได้แก่ ปุ่มมีขนาดใหญ่จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับล าตัว
ผู้สูงอายุ ท าให้สามารถวางอุปกรณ์บนตักได้มั่นคงไม่ต้องถือ วางมือบนปุ่ม 
ได้ถนัด และลดโอกาสเกิดการเมื่อยล้า ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยสมองเสื่อมในด้านสมาธิ ความจ า การเรียนรู้ การรับรู้ การตอบสนอง
การคิดวางแผน และการตัดสินใจ รวมถึงด้านภาษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจ 
ในความสามารถของตนเองด้วยการเอาชนะระดับความยากที่เพิ่มขึ้นของเกม 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ดูแล และครอบครัว เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล 

มูลนิธิ สากลเพื่อคนพิการ “แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับคนพิการทางการได้ยิน 
และคนพิการทางการพูด” ประกอบด้วยบริการทั้งหมด ๙ รายการประกอบดว้ย 
(๑) บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านข้อความสั้น (SMS) (๒) บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message (๓) บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
(๔) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์ (๕) บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์  (๖) บริการถ่ายทอด 
การสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video (๗) บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ (๘) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับ 
ผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ (๙) บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
แบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone ซึ่งใช้
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บริการผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชัน ตามแต่ละประเภทของ
บริการ 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด “แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิตวัสดุจากแม่แบบ
ร่างที่มีโครงสร้างพรุนด้วยความดันสุญญากาศที่มีอัตราการผลิตสูงและ
กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ผลิตโฟมโลหะเพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์”  
โฟมโลหะโดยเฉพาะโฟมอลูมิเนียมมีการน าเข้าจากต่างประเทศหรือจ าหน่าย 
ในประเทศในราคาสูง ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนวัตถุดิบทีม่ีราคาสูง ได้แก่ สารก่อฟอง 
สารเพิ่มความหนืด และผงอลูมิเนียม ขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้พลังงานสูง ได้แก่ 
การอบสารก่อฟองที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน เพื่อหน่วงการสลายตัวเป็นก๊าซ
ของสารก่อฟอง เป็นต้น ท าให้มีต้นทุนการผลิตโฟมอลูมิเนียมสูง ดังนั้น 
การผลิตโฟมอลูมิเนียมโดยตรงจากน้ าโลหะแทนการใช้ผงอลูมิเนียม และการใช้
สารที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าโลหะอลูมิเนียม ที่สามารถแยกออกด้วยการละลาย
ในตัวท าละลายเป็นสารที่ช่วยท าให้เกิดโพรงแทนการใช้สารก่อฟอง จะสามารถ
ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ และการผลิตของโฟมอลูมิเนียม จุดเด่นของเทคโนโลยี 
ได้แก่ ๑) สามารถก าหนดขนาดและการกระจายตัวของโพรง โดยการขึ้นรูป
แม่แบบร่างทรงกลมได้หลายขนาด หลายรูปทรง ๒) ลดต้นทุนวัตถุดิบและลด
พลังงานการผลิตโฟมโลหะ และ ๓) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บรรจุวัตถุ
ภายในโพรงเปิดได้ 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ สวทช. น าผลงานวิจัยและพัฒนาไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว  
ณ สิ้นไตรมาสที่  ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เ พ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงสาธารณประโยชน์ จ านวน ๓ รายการ ให้แก่ ๕ หน่วยงาน โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง “เคร่ืองหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาดเล็ก” 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อย
วัสดุจ าพวกแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก ส าหรับย่อยเศษ
วัสดุจากการท าแนวกันไฟที่อยู่ตามริมถนนบนพื้นที่ดอยตุงซึ่งในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุงมีวัชพืชตามแนวถนนเป็นจ านวนมาก คิดเป็นความ
ยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร กว้าง ๘ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๖๐,๐๐๐ ตรม. 
หรือ ๑๐๐ ไร่ และวัชพืชดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่มักท าให้เกิดไฟป่า
ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผล 
ต่อสุขภาพของคนในพ้ืนท่ี และส่งผลต่อการท่องเที่ยว หลักการท างานของ
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เครื่องหั่นย่อยฯ คือ น าวัสดุที่จะย่อยวางลงบนสายพานล าเลียงในปริมาณ
ที่พอเหมาะ สายพานล าเลียงจะล าเลียงวัสดุเข้าสู่ห้องย่อย เครื่องหั่นย่อยฯ
ประสิทธิภาพสูงสามารถย่อยวัสดุแนวกันไฟในอย่างรวดเร็ว เมื่อวัสดุถูก
ย่อยแล้ว จะถูกปล่อยออกทางด้านท้ายเครื่อ ง เพื่อรวบรวมน าไป 
ท าปุ๋ยหมักและวัสดุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อเพาะจ าหน่ายได้ โดยจากการ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้มีรายได้เพิ่มจากการจัดการ
ผลผลิตวัสดุแนวกันไฟโดยผ่าน เครื่องหั่นย่อยฯ ดังนี้ (๑) ท าปุ๋ยหมักเพื่อใช้
ในการเกษตร มีผลผลิต ๖๙,๐๐๐ กิโลกรัม (๒,๓๐๐ กระสอบ ๆ ละ ๓๐ 
กิโลกรัม) ราคาขาย ๕ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย ๓๔๕,๐๐๐ บาท  
(๒) การท าก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า มีผลผลิต ๑,๕๐๐ ก้อน (ให้ผลผลิตเห็ด ๑ 
กิโลกรัม/ก้อน) ราคาขาย ๖๐ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย ๙๐,๐๐๐ บาท 

 กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ  อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 

 กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

“การผลิตอาหารโคเพ่ือความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม แก่เกษตรกร จ.เชียงราย และจ.หนองบัวล าภู” AGRITEC
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ถ่ายทอดฯ 
นวัตกรรมการประกอบสูตรอาหารส าหรับการเลี้ยงโคที่ราคาถูก ที่เรียกว่า 
อาหารผสมส า เร็จรูป Total mixed ration (TMR) หรือ Complete 
Ration (CR) ซึ่ ง เป็นอาหารที่ ผลิตขึ้ นมาจากการน าอาหารหยาบ  
และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วน าไปเลี้ยงโค 
เนื่องจากราคาถูก และเกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัตถุดิบเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ให้กับเกษตรกรกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม ต.บ้านค้อ  
อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
รวมจ านวน ๗๔ คน เนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนค่าอาหารข้นในการ
เลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่น ามาผสมอาหารโคหายากขึ้น หลังจากการ
ถ่ายทอดฯ พบว่าโคมีการตอบสนองต่ออาหารค่อนข้างดี อัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และคุณภาพซากดีขึ้น ท าให้เกษตรกรใด้
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้น จากการลดต้นทุนค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท 
ส่ งผล ให้ กลุ่ มผู้ เ ลี้ ยง โคขุน  บ้ านหนองทุ่ ม  ต .บ้ านค้อ  อ . โนนสั ง  
จ.หนองบัวล าภู มีต้นทุนการผลิตลดลง เท่ากับ ๗๒,๕๐๐ บาท และกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มตี้นทุนการผลิตลดลง เท่ากับ ๕,๐๐๐ 
บาท 

 เกษตรกร ไร่เพื่อนคณุ ต าบลโคกมา้  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

 เกษตรกร สวนมังคุด ต าบลพลวง อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

“ระบบฟา ร์ม ไวมาก  ( Farm Wimac)”  AGRITEC ร่ วมถ่ ายทอด
เทคโนโลยี และติดตั้งระบบฟาร์มไวมาก ณ ไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย์ และสวนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อจัดท าเป็น 
จุดเรียนรู้และทดสอบเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ไม่เสถียรของสภาพแวดล้อม โดยการน าเทคโนโลยีง่าย ๆ ได้แก่ การวัด
อุณหภูมิ วัดความความช้ืนและการวัดค่าแสง มาช่วยในการมอนิเตอร์  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของเกษตรกร จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะท า
ให้เกษตรกรยุคใหม่เป็น Smart farmer ลดการสูญเสียอย่างที่ผ่านมา 
หลังจากการติดตั้งเทคโนโลยีท าให้เกษตรกรมีความแม่นย าในการบริหาร
จัดการแปลง จากเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดค่าความช้ืนในดิน 
เซนเซอร์วัดค่าความช้ืนสัมพัทธ์ เซนเซอร์วัดค่าความเข้มแสง อุปกรณ์วัด
ความเร็วลม และอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน ที่แสดงผลตามเวลาจริง (real 
time) และเก็บบันทึกในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศ แทนการใช้
ประสบการณ์ของตัวเองในการให้น้ า ปุ๋ย และสารเคมี ช่วยเพิ่มผลผลิต 
และรายได้ให้แก่เกษตรกร  ดังนี้ (๑) ไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
ติดตั้งระบบฯ ดังกล่าวในฟาร์มเมล่อนและแตงโม ซึ่งมีจ านวนผลผลิตที่ได้
หลังการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในฟาร์เมล่อนเพิ่มขึ้นจาก ๓๗๘ ลูก  
เป็น ๔๒๐ ลูก และมีน้ าหนักต่อลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ รายได้ เพิ่มขึ้น 
๒๗๗,๒๐๐ บาท ส าหรับผลผลิตแตงโม มีผลิตผลเพิ่มขึ้นหลังการติดตั้ง
เทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก ๓๒๔ ลูก เป็น ๓๖๐ ลูก และมีน้ าหนัก 
ต่อลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ๗๕,๖๐๐ บาท และ (๒) สวนมังคุด  
ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  ติดตั้งระบบฯดังกล่าวในโรงเรือน 
สวนมังคุด จ านวน ๓๐ หลัง ซึ่งหลังจากติดตั้งระบบฯดังกล่าวท าใหผ้ลผลติ
เพิ่มขึ้นรวมจาก ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็น ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ส่งผลให้
รายได้เพิ่มขึ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา 
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ
เกษตรกรรม ผลการด าเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
ด้านการลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๗๘.๖๐ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูล  
ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๑๒๔.๓๔ ล้านบาท  
แสดงดังรูปที่ ๔ โดยมีตัวอย่างผลงาน ในหน้าถัดไป 

 

 
รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของภาคการผลิตและบริการ 
 
 
 
 

๑๘,๙๐๐ ๑๙,๕๒๙

๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐
๔๘,๗๔๓

๑๒๔

๙,๕๘๐ ๑๑,๔๐๘
๙,๔๕๖

๑๓,๙๕๖ ๑๒,๑๗๙

๑๗๙

๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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(๑) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เป็นระบบ

แสดงผลข้อมูลน้ าทิ้งแบบเนียร์เรียลไทม์ (Near-real-time hydrological data monitoring) และระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือ “ระบบมอนิเตอร์น้ าทิ้ง” เป็น

ระบบบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และติดตามน้ าทิ้งที่ออกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถ

ติดตามสถานการณ์ระบบบ าบัดน้ าทิ้งได้เกือบ real-time และติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ประกอบกับมีระบบ Line Alert ท าให้ทราบข้อมูลทันทีที่มีปัญหา ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

แก้ปัญหาได้ทันที ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ จากการน า

ระบบดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินงานส่งผลให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพ  

การท างานของพนักงานทั้งในส่วนการติดตามข้อมูลประจ าวัน และกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ โดยสะท้อนจาก

ระยะเวลาการท างานและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ลดลงจากก่อนมีระบบฯ คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ ๑๙ ล้านบาทและระบบดังกล่าวยังช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดมูลค่าความเสียหาย รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งที่ระงับเหตุได้และไม่ได้ คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ๒๔ ล้านบาท รวมมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบมอนิ เตอร์น้ าทิ้ง ๔๓ ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการลงทุนเพ่ิมในการเชื่อมต่อระบบให้เป็นแบบออนไลน์ คิดเป็นมูลค่า ๐.๘๐ ล้านบาท 
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(๒) การจัดท ามาตรฐานและทดสอบซอฟต์แวร์ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ 

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตประเภทต่าง ๆ ต้องมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น ๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

NECTEC สวทช. จึงจัดท ามาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษา

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๑ ข้อก าหนด (มศอ.๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐) เพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคใช้อ้างอิง

ไม่ให้ถูกหลอกโดยผู้ขาย บริษัทผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์จึงให้ NECTEC สวทช. เป็นผู้ทดสอบ 

การท างานของผลิตภัณฑ์ฯ ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานฯดังกล่าวหรือไม่ จากการด าเนินงาน

ดังกล่าวบริษัทได้น าผลการทดสอบไปเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ข้างต้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้บริษัท 

มีก าไรเพิ่มขึ้น จากผลิตภัณฑ์ทีผ่่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมขึ้น คิดเป็นก าไร

ส่วนเพิ่มอันเกิดจากการได้รับการรับรองมาตรฐาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๖ ล้านบาท และเกิดการลงทุนเพ่ิม

จากการจัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (โปรแกรม) ให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไทย (อปท.) จ านวน ๑๐ ครั้ง มูลค่าประมาณ ๐.๓๖ ล้านบาท 
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๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ  ๕ หน่วยวิจัย 
(Research Pillars)  ได้ แก่  (๑ )  วิ ทย าศาสตร์ ชี ว ภ าพและ เทค โน โลยี ชี วภ าพ  ( Bioscience and 
Biotechnology) (๒) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Manufacturing Technology) 
(๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโน
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy 
Technology) ร่วมกับ ๒ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และ (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความ
มั่นคงของประเทศและการประยุกต์ เชิงพาณิชย์  (NSD) ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ 
Technology Development Groups (TDGs) ที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ 
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 ผ่านกลไกการสนับสนุนและบริหารงานวิจัย
ของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้านทรัพยากรชีวภาพ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๕) ด้านอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญตามกรอบวิจัย 
ดังนี้ 

(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เครื่องมือส าหรับตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาของข้าว (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Precision Agriculture) : ทีมวิจัยจาก NECTEC ประสบความส าเร็จในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
ส าหรับตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาของต้นข้าว เป็นเครื่องมือตรวจวัดฟีโนไทป์ทางด้านสัณฐานวิทยา 
(morphology) ที่ทางกรมการข้าวต้องการน ามาช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์ท าการประเมินได้อย่างละเอียดกว่า
การประเมินด้วยการสังเกตหรือด้วยมือ จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือ มีความแม่นย าในการตรวจวัดคุณลักษณะ
ต้นข้าวมากกว่าการตรวจวัดด้วยมือ โดยมีความแม่นย าประมาณร้อยละ ๘๕ การประเมินและตรวจวัดฟีโนไทป์
ของพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องมือตรวจวัดฯ มีประสิทธิภาพมากกว่าการวัดด้วยมือ ช่วยลดระยะเวลาในการออกข้าว
พันธุ์ใหม่ได้รวดเร็วกว่าเดิม (โดยปกติระยะเวลาการออกพันธุ์ข้าวใหม่ใช้ระยะเวลาขั้นต่ า ๑๐ ปี หากมีเครื่องมือ
นี้เข้ามาช่วยจะสามารถลดระยะเวลาการออกพันธุ์ข้าวลงต่ ากว่า ๑๐ ปี) มีการขยายผลไปสู่การศึกษาข้อมูลฟี
โนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมันส าปะหลัง เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า ปัจจุบันได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๓ เรื่อง และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการ
ข้าว น าเครื่องมือนี้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 
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ระบบบริหารจัดการปฏิทินการเพาะปลูกพืช (ชาวเกษตร) (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Precision Agriculture) : ทีมวิจัยจาก NECTEC พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ชาวเกษตร เพ่ือแนะน า

เกษตรกรถึงวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามกรอบเวลา  (crop calendar) และวิธีปฏิบัติงานในแปลงอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการน้ า ปุ๋ย หรือยารักษาโรคพืช โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลปฏิบัติ คลิปวิดีโอความรู้มาน าเสนอตามชนิดพืชที่ถูกก าหนดร่วมกับนักวิชาการเกษตรที่

เกี่ยวข้อง และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน สมาร์ตโฟนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายการดึงความสามารถจาก

เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการดัดแปลง ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้อีกแนวทางหนึ่ง เช่น การ

บันทึกพิกัดแปลง การจดบันทึกบัญชีฟาร์ม การแจ้งเตือนภัยโรคและศัตรูพืช  เฝ้าดูสภาพภูมิอากาศใกล้เคียง 

การแจ้งราคาตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรใกล้ต าแหน่งแปลงเพาะปลูก เป็นต้น  คุณสมบัติของระบบ ได้แก่ 

สามารถแนะน า/แจ้งเตือนแนวทางที่ถูกต้องส าหรับการเพาะปลูกพืชผ่านโทรศัพท์  สามารถประยุกต์ใช้แจ้ง

เตือนภัย/ปัญหาด้านการเกษตร/สภาพอากาศไปยังผู้ใช้แบบระบุชนิดพืชที่เพาะปลูก ต าแหน่งเพาะปลูก แบบ

รายบุคคลได ้สนับสนุนการจัดบัญชีฟาร์มเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมด้านการเงิน การธนาคาร สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับ (Tractability) การท าเกษตรกรรมผ่าน QR code ได้ สามารถรองรับอุปกรณ์ IoT เพ่ือตรวจสอบ

และรองรับข้อมูลผ่านเซนเซอร์ในแปลงได้  ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลด ชาวเกษตร เวอร์ชัน  ๑ .๗  

ได้ที่ Playstore และ AppStore  
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ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision 
Agriculture) : ทีมวิจัยจาก NECTEC ร่วมกับ ทีมวิจัยจาก BIOTEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการ
ข้าว พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ไลน์บอทโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ 
เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผสานไลน์บอท (Line Bot) โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันไลน์และ
สมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าวอยู่ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการลงทะเบียนแล้ว เมื่อเกษตรกร
พบต้นข้าวที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เกษตรกรสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่ง
รูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือท าการวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งค าวินิจฉัยตอบกลับมา 
พร้อมค าแนะน าในการแก้ไข ใช้เวลาประมาณ ๓-๕ วินาที โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ ใช้เทคนิค 
Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว ไม่ขึ้นกับรุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 
วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพแปลงธรรมชาติ ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม เกษตรกรหรือ
ผู้ใช้งานสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ติดตาม และเตือนภัยโรคข้าวในระดับประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ช่วยลดความเสียหายจากการท าลายของโรคข้าวในช่วงการเพาะปลูก  ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยโรคได้
แล้ว ๖ โรค ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง โรคไหม้ โรคใบขีดสีน้ าตาล โรคใบจุดสีน้ าตาล และ 
โรคใบหงิก 
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การพัฒนาไม้ดอกสกุลขม้ินเพื่อการค้าพันธุ์ใหม่ (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision 
Agriculture) : ทีมวิจัยจาก BIOTEC ประสบความส าเร็จในการพัฒนาลูกผสมปทุมมาพันธุ์ใหม่ และลูกผสม
กระเจียวพันธุ์ใหม่ เนื่องจากปทุมมาเป็นไม้ดอกท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับสอง
รองจากกล้วยไม้ อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมไม้ดอกสกุลขมิ้น 
(ปทุมมา (Curcuma alismatifolia G.) และกระเจียว (Curcuma sp.)) ซึ่งการพัฒนาพันธุ์ ไม้ดอกให้มี 
ความหลากหลายและแปลกใหม่อยู่ เสมอเป็นเรื่องส าคัญในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกไม้ประดับทั้ง  
ในระดับประเทศและระดับสากล ทีมวิจัยจึงพัฒนาพันธุ์โดยใช้พันธุ์อ้างอิงส าหรับลูกผสมกลุ่มปทุมมา ได้แก่ 
ปทุมมาพันธุ์ เชียงใหม่พิงค์ ส่วนพันธุ์ อ้างอิงของลูกผสมกลุ่มกระเจียว คือ พลอยทักษิณ ( Gingerstar  
Red Torch) และประเมินพันธุ์ทางการค้าในแปลงเกษตรต่อไป จากผลการด าเนินงานการปลูกทดสอบ  
สายพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวลูกผสม ที่แปลงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ซีดส์ อโกร จังหวัดเชียงใหม่ ทีมวิจัย
ได้ปลูกประเมินและเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของลูกผสมปทุมมาแล้ว จ านวน ๑๐ พันธุ์ ได้แก่  
(๑) ลูกผสมเชียงใหม่พิงค์ × ขาวปลายแดง (๒) ลูกผสมสโนไวท์ x บิ๊กเรด (๓) ลูกผสมสโนไวท์ x ซิลเวอร์  
(๔) ลูกผสมบิ๊กเรด x ขาวปลายแดง (๕) ลูกผสมบิ๊กเรด x กิโมโน (๖) ลูกผสมขาวปลายแดง x เชียงใหม่พิงค์  
(๗) ลูกผสมขาวปลายแดง x ซิลเวอร์ (๘) ลูกผสมขาวปลายแดง x บิ๊กเรด (๙) ลูกผสมกิโมโน x ขาวปลายแดง 
และ (๑๐) ลูกผสมกิโมโน x เชียงใหม่พิงค์ และลูกผสมกระเจียว จ านวน ๔ พันธุ์ คือ ลูกผสมพลอยทักษิณ 
 x พลอยทักษิณ ๒ พันธุ์ และ ลูกผสมพลอยไพลิน x พลอยทักษิณ ๒ สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้ปลูกแสดงพันธุ์
ลูกผสมปทุมมา (Field Day) ณ แปลงทดสอบ มีเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาเข้าร่วมคัดเลือกลูกผสมปทุมมาส าหรับ
ใช้เป็นไม้ตัดดอก จ านวน ๖-๘ พันธุ์ และลูกผสมปทุมมาส าหรับใช้เป็นไม้กระถาง จ านวน ๒ พันธุ์ โดย 
ได้ขยายพันธุ์ลูกผสมปทุมมาที่เกษตรกรคัดเลือก เพ่ือส่งมอบให้เกษตรกรทดสอบปลูกในฤดูถัดไป ปัจจุบันได้  
ขึ้นทะเบียนพันธุ์ลู กผสมกระเจียวแล้ว จ านวน ๒ พันธุ์  คือ พันธุ์สวีทดรีม (Sweet Dream) และ 
พันธุ์สวีทแฟลร์ (Sweet Flare) และอยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ลูกผสมปทุมมาสายพันธุ์ใหม่กับ 
กรมวิชาการเกษตร จ านวน ๘ พันธุ์  
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ถุงพลาสติกสลายตัวได้ส าหรับขยะอินทรีย์  : ทีมวิจัยจาก MTEC ร่วมกับ สมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และภาคเอกชน น าผลงานวิจัยถุงพลาสติกสลายตัวได้ส าหรับขยะอินทรีย์ 
มาใช้ในงานกาชาด ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินีเป็นงานแรก โดยมุ่งเป้าเป็น
ต้นแบบ “การกุศลสีเขียว” เพ่ือลดขยะ งดใช้โฟม ลดพลาสติก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคี
อุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่ บริษัทโททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทบีเอเอสเอฟ 
(ไทย) จ ากัด ผู้สนับสนุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติกชีวภาพ และบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สนับสนุนกระบวนการเป่าขึ้นรูปถุงพลาสติกสลายตัวได้ และบริษัทเอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด น า 
แป้งมันส าปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักผสมด้วยการใช้ความร้อนหลอมที่ทางทีมวิจัยของ MTEC มีการออกแบบ
กระบวนการผสมเทคนิค โดยหลอมนวดเนื้อวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดี ผลิตออกมาเป็นเม็ดคอมพาวด์ หรือ  
เม็ดพลาสติกผสมที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น และมีความแข็งแรง หรือเรียกอีกชื่อว่า TAPIOPLAST สามารถ 
เป่าขึ้นรูปได้ง่ายด้วยเครื่องจักร ผลิตถุงพลาสติก ๒ ขนาด คือ ถุงหน้ากว้าง ๑๘ นิ้ว ส าหรับใช้ตามร้าน 
ขายอาหาร และถุงหน้ากว้าง ๓๐ นิ้ว โดยน าไปวางตามจุดคัดแยกกว่า ๔๐ จุดทั่วงานกาชาด แจกจ่ายให้ใช้
ตามร้านขายอาหาร ๑๐,๐๐๐ ใบ มีต้นทุนการผลิต ๑๒-๑๓ บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งการใช้ TAPIOPLAST เป็น
ส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ นอกจากท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงผู้ประกอบยังสามารถ
แข่งขันด้านราคาได้มากข้ึน อีกท้ังยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้สามารถน าขยะในถุงนี้ไปทิ้งในพ้ืนที่ (หมัก
ขยะหรือหมักปุ๋ย) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน ๔ เดือน เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และปุ๋ยในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชต่อไป 
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(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
ระบบจ าลองการระบายน้ าส าหรับเขื่อนตามการปรับเปลี่ยนคู่มือการระบายน้ า : ทีมวิจัย

จาก NECTEC พัฒนาระบบประมวลผลเพ่ือคาดการณ์ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า และแสดงผลข้อมูลเป็นรายชั่วโมง 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการระบายน้ าผ่านอาคารระบายน้ าล้น เพ่ือให้ระดับน้ าในเขื่อนไม่สูงจนเกินไปจนกระทบ
ต่อความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อน และการระบายน้ าในแต่ละขณะไม่กระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน
ท้ายเขื่อน รวมถึงการมีน้ าที่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนที่ใช้น้ าจากเข่ือนนั้นๆ จุดเด่นของระบบจ าลอง
การระบายน้ าส าหรับเขื่อนคือ สามารถจ าลองการระบายน้ าเพ่ือคาดการณ์ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าส าหรับเขื่อน 
๓ ประเภท ได้แก่ เขื่อนคอนกรีต เขื่อนดินถมหินถม และเขื่อนดินดาดหน้า โดยระบบมีความทันสมัย สามารถ
ใช้งานได้ในลักษณะ web application สามารถปรับเปลี่ยนกฎการระบายน้ าของแต่ละเขื่อนได้โดยง่าย และ
ท าการจ าลองการระบายน้ าตามกฎดังกล่าวเพ่ือทดสอบและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานะการณ์น้ า  
ในปัจจุบัน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวม ๒ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) จ านวน ๖,๒๗๐,๙๘๓,๕๓๗ ล้านบาท 
(ผลกระทบรวมของโครงการงานระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน) ปัจจุบันได้จด
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๓ เรื่อง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน าไปใช้ประโยชน์ 
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พัฒนาเทคนิคเคลือบฟิล์มบาง เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Energy) : ทีมวิจัยจาก NANOTEC ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน ส าหรับการเคลือบฟิล์มบางสารกึ่งตัวน าไฟฟ้าแบบสารละลาย ช่วยจัดเรียงอนุภาคระดับ
ไมโครเมตรถึงนาโนเมตรของพอลิเมอร์และควอนตัมดอต ให้เก็บพลังงานจากแสงได้ที่ความยาวคลื่นกว้างขึ้น 
ปูทางพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงขึ้น เทียบเคียงชนิดซิลิคอน 
แต่ต้นทุนถูกกว่า สร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้งานภายในประเทศ ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคน าพา
การระเหยในการปรับปรุงสภาพพ้ืนผิว คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์มบางสารกึ่งตัวน าไฟฟ้า  
ในระหว่างการเคลือบ ซึ่งสามารถที่จะมาผสมผสานกับเทคนิคการเคลือบแบบสารละลายรูปวงเดือนส าหรับ
การเคลือบฟิล์มบางสารกึ่งตัวน าไฟฟ้าแบบสารละลาย เพ่ือปิดช่องว่างหรือข้อจ ากัดที่มีและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของฟิล์มบางที่ได้ ทีมวิจัยจึงได้ประยุกต์ข้อได้เปรียบของสองเทคนิค โดยเริ่มจากเทคนิคการเตรียม ฟิล์มแบบ
กระบวนการแข็งตัวแบบมีทิศทาง (Directional Solidification) โดยใช้สารละลายที่มีความเป็นผลึก  
1,3,5-trichlorobenzene (135-TCB) และเทคนิคน าพาการระเหย โดยการรวมตัวกันของสองเทคนิคนี้
ก่อให้เกิดกระบวนการเตรียมฟิล์มแบบใหม่ที่สามารถควบคุมคุณสมบัติของฟิล์มบางสารกึ่งตัวน าพอลิเมอร์ได้ 
ส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบพอลิเมอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีสารละลายที่มี
ความเป็นผลึก 135-TCB นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้เทคนิคน าพาการระเหยในการปรับปรุงชั้นขนส่ง
อิเล็กตรอนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยการผสมกับควอนตัมดอตซัลไฟด์อินเดียมเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง
สภาพพ้ืนผิวของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วไหลของกระแสจากชั้นเพอรอฟสไกต์ไปยัง
ขั้วไฟฟ้า FTO (fluorine doped tin oxide) จากการทดสอบเทคนิคดังกล่าวพบว่า ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของ
อิเล็กตรอนของชั้นขนส่งอิเล็กตรอน การน าส่งอิเล็กตรอนจากชั้นเพอรอฟสไกต์ผ่านชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ซัลไฟด์อินเดียมเงิน และเพ่ิมย่านความยาวคลื่นในการเก็บเกี่ยวแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ ท าให้ดูดกลืนแสง 
เก็บเกี่ยวพลังงานได้มากขึ้น และควอนตัมดอตซัลไฟด์ อินเดียมเงิน ยังมีการดูดกลืนแสงสูงในย่าน
อัลตราไวโอเลต จึงสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของชั้นเพอรอฟสไกต์จากแสงอัลตราไวโอเลตได้ ส่งผลให้
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ไม่มี
ชั้นควอนตัมดอตซัลไฟด์อินเดียมเงิน ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิกของเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยฟิล์มบางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ ท าการเตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือนของ ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักร ดร.พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว และศ.ทากาชิ ซากาว่า ได้รับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒  
จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ต้นแบบเทคนิคการให้แสงแบบทั่วพื้นที่และเฉพาะที่ (Task-Ambient Lighting) (ภายใต้
กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Energy) : สวทช. ประสบความส าเร็จในการพัฒนาต้นแบบเทคนิคการให้แสงแบบทั่ว
พ้ืนที่และเฉพาะที่ ที่เหมาะสมกับบริบทของอาคารส านักงานในประเทศไทย สามารถช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและยังรักษาคุณภาพของแสงให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยผู้ใช้ทุกกลุ่มอายุ โดยจ าลองภายใต้สภาพแสง
สว่าง ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) กรณีฐานหรือการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว ความส่องสว่างเฉลี่ย ๔๙๐ 
ลักซ์ (๒) การให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่ ความส่องสว่างเฉลี่ยทั่วพ้ืนที่ ๒๖๐ ลักซ์ และ (๓) การให้แสง
แบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่ ความส่องสว่างเฉลี่ยทั่วพ้ืนที่ ๓๐๐ ลักซ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับค่าความส่องสว่างจาก
โคมไฟเฉพาะที่บนโต๊ะได้ตามต้องการ จากนั้นประเมินคุณภาพของแสงสว่าง ๙ ด้าน เช่น ความชื่นชอบ  
ความสบายตา การมองเห็นงานได้ชัดเจน เป็นต้น จากผลการทดสอบพบว่า การให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และ
เฉพาะที่ทั้งสองกรณีใช้ค่าก าลังไฟฟ้า ๖.๒–๖.๕ วัตต์ต่อตารางเมตร สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ยร้อยละ ๒๒–๒๕ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐาน (๘.๕ วัตต์ต่อตารางเมตร) และผู้ใช้ร้อยละ ๘๓ ชื่นชอบ
การให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่มากกว่าการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ ๑๗) โดยเหตุผล
หลัก ได้แก่ สามารถปรับแสงสว่างได้สะดวก ความสบายตา และให้แสงเพียงพอส าหรับการท างาน จากการ
วิเคราะห์ค่าต้นทุนตลอดอายุวัฏจักร (Total cost of ownership) ของระบบแสงสว่างแบบกรณีฐานซึ่งเป็น
การให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว (General Lighting) โดยใช้โคมไฟสะท้อนแสง T5 และโคมไฟ LED 
เปรียบเทียบกับการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่พบว่า การให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่ด้วยโคมไฟ LED มี
ระยะเวลาคุ้มทุนที่ ๕.๕ ปี และการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่ทั้งสองกรณีมีระยะเวลาคุ้มทุนระหว่าง 
๘.๑–๘.๖ ปี โดยระยะเวลาคุ้มทุนนี้จะแปรผันตามราคาของโคมไฟเฉพาะที่และอัตราการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากการปรับหรี่ค่าความส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่ เช่น การใช้แสงธรรมชาติ การปรับลดค่าความส่องสว่าง
แบบทั่วพ้ืนที่ในช่วงเวลาพีค ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. (Demand-response) เป็นต้น ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้มี
การใช้เทคนิคการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่อย่างแพร่หลาย เพราะจะส่งผลต่อการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาพรวมและค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) โดยไม่กระทบต่อคุณภาพแสงสว่าง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้ประชากรวัย
ท างานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย 
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(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเยื่ อบุผิวกระจกตาที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค 

Cultivated limbal epithelial transplantation; CLET) ( ภ า ย ใ ต้ ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี เ ป้ า ห ม า ย 
Biopharmaceutical) : สวทช. ประสบความส าเร็จในการ “การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดผิวกระจกตาที่ผ่านการ
เพาะเลี้ยงด้วยระบบที่สนับสนุนการเพาะเลี้ยงระยะยาว” เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่มองไม่เห็นจากโรค 
LSDC กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสันซึ่งท าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและรุนแรงของเยื่อบุตาและกระจกตาติดเชื้อ 
ภาวะภูมิแพ้ และโรคอ่ืนหลายชนิด ดังนั้น สวทช. จึงได้ท าการศึกษาในผู้ป่วยโรคพร่องเซลล์ต้นก าเนิดผิว
กระจกตาจ านวน ๒๐ ราย ในเวลา ๓ ปี โดยใช้เซลล์ต้นก าเนิดผิวกระจกตาจ านวนน้อยๆ จากตาอีกข้างที่ไม่
เป็นโรคของผู้ป่วย หรือจากของผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว มาท าการเพาะเลี้ยงภายนอกร่างกายเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
เซลล์ ให้ได้เซลล์ต้นก าเนิดผิวกระจกตาปริมาณมากและยังคงคุณสมบัติความเป็นเซลล์ต้นก าเนิด  โดย
เทคโนโลยี cell suspension and seeding ลงบนเยื่อหุ้มรกร่วมกับการใช้สาร Small molecules ซึ่งเป็น
เทคนิคที่พัฒนาต่อยอดมาจากเทคนิคเดิม (Explant technique) ที่ทางทีมวิจัยเคยได้ท าการศึกษาทางคลินิค
ในผู้ป่วยจ านวน ๑๒ ราย และรอการปลูกถ่าย ๘ ราย ซึ่งผลการรักษาดีเป็นที่น่าพอใจและประสบความส าเร็จ
ในห้องทดลอง ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้ และใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทีมผู้วิจัยมีความต้องการที่จะน า
เทคโนโลยีนี้มาผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลความส าเร็จทางคลินิค ซึ่งนับว่าเป็นการ
พัฒนาการก้าวส าคัญและต่อยอดจากงานที่ได้ท า และนับว่าเป็นวิธีรักษาที่ต้นเหตุทดแทนการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตาที่อยู่ได้เพียง ๖ เดือน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของผลงานวิจัยนี้ในปี ๒๕๖๒ สามารถลดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ป่วย LSCD โดยการใช้การปลูกถ่าย stem cell ตาด้วยวิธี CLET นั้น มีค่าใช้จ่าย แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
(๑) ค่าเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ๒๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าผ่าตัดผู้ป่วยและค่าอยู่โรงพยาบาล 
ประมาณ ๒ สัปดาห์ ๘๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งการ
ผ่าตัดชนิดนี้ ปัจจุบันท าในสถาบันใหญ่ที่สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังนั้นในปี ๒๕๖๒ สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมได้ 
๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท 
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สเปรย์แก้ไอตราตะขาบห้าตัว : ทีมวิจัยจาก BIOTEC ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ยา
แก้ไอแบบสเปร์ยพ่น ให้กับแบรนด์ตะขาบห้าตัว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวกระบวนการ
อุตสาหกรรม (Industrial bioprocess technology) และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ยับยั้งจุลชีพมาพัฒนา
เป็นตัวยารูปแบบใหม่ที่คงสูตรตัวยาสมุนไพรเดิม จากการทดสอบพบว่า สเปรย์แก้ไอมีประสิทธิภาพในการออก
ฤทธิ์เทียบเคียงยาอมสูตรลูกกลอน สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุอาการคออักเสบ (Pharyngitis)  
ได้มากกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ภายในเวลา ๕ นาที อีกทั้งทีมวิจัยยังค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก 
โดยเน้นใช้กรรมวิธีและวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิต ไม่ใช้สารเคมี และไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ  
เพราะหากผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบตามปริมาณที่ก าหนดอาจท าให้เกิดการดื้อยา  ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาใน
อนาคตจ าเป็นต้องใช้ยาที่แรงขึ้น นอกจากนี้จุดเด่นของกระบวนการผลิตคือ การควบคุมไม่ให้ก่อมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตหลักส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีของคนไทย เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศอีกด้วย นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกก้าวที่ส าคัญของผู้ประกอบการไทยที่หันมาใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด  เพ่ือขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย โดยสเปรย์ 
แก้ไอตราตะขาบห้าตัวมีแผนขยายกลุ่มเป้าหมายใน ๑๔ ประเทศ และได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว 
ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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พัฒนาโบรอนอินทรีย์ เภสัชรังสีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Biopharmaceutical) : ทีมวิจัยจาก NANOTEC พัฒนาสารตั้งต้นเภสัชรังสีจากสารประกอบโบรอนอินทรีย์ 
ส าหรับใช้จับสัญญาณมะเร็งด้วยเครื่องเพทสแกน โดยวิจัยสารประกอบโบรอนอินทรีย์ส าหรับการประยุกต์ใช้
เป็นตัวรับฟลูออรีน (F18) เป็นการสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบโบรอนอินทรีย์ชนิดใหม่  ที่
ถูกออกแบบเ พ่ือใช้ เป็นตัวรับฟลูออรีน  (F18) โดยสั ง เคราะห์อนุ พันธ์ชนิดใหม่ของสารประกอบ 
1,2-phenylene phosphenoboran และสารประกอบคาร์บีน-บอร์เรน เพ่ือพัฒนาสารประกอบโบรอน
อินทรีย์ไปใช้ในการเตรียมสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ หากต้องการให้สารเภสัชรังสีมีความจ าเพาะเจาะจงกับ
เซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้น ต้องใช้โปรตีนโมเลกุลใหญ่ ซึ่งจะท าไม่ได้หากใช้กระบวนการเตรียมสารที่สภาวะ
รุนแรง ดังนั้นโจทย์ในการวิจัยคือ ใช้สารประกอบโบรอนอินทรีย์ที่สามารถจับฟลูออรีน เตรียมได้ในสภาวะที่ไม่
รุนแรง และมีความคงตัวจากการเติมประจุบวก ผลที่ได้พบว่าเป็นสารตั้งต้นเภสัชรังสีที่สามารถเตรียมได้ที่
อุณหภูมิห้อง ใช้ความเป็นกรดน้อยลงท าให้สามารถใช้เตรียมสารเภสัชรังสีที่เป็นโปรตีนและเปปไทด์ที่มี 
โมเลกุลใหญ่ในขั้นตอนเดียว ซึ่งจ าเพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งมากขึ้น สามารถใช้ติดตามโรคต่างๆ ได้แม่นย า
มากกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก ท าให้สามารถตรวจได้ในมะเร็งระยะเริ่มต้น  โดยสารเภสัชรังสีที่เป็นอนุพันธ์ของ
นิวโรเทนซินเปปไทด์ท่ีเตรียมขึ้นในวิทยานิพนธ์นี้ ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบ่งชี้ต าแหน่งของเซลล์มะเร็ง
ตับอ่อนในหนูทดลองได้อย่างแม่นย า จึงสามารถน าไปศึกษาต่อยอดเพ่ือใช้เป็นสารเภสัชรังสีส าหรับวินิจฉัย
มะเร็งตับอ่อนในมนุษย์ได้ในอนาคต ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารประกอบดังกล่าวเป็น
ตัวรับ F18 แล้ว และต่อยอดงานวิจัยไปสู่การเตรียมสารประกอบโบรอนอินทรีย์ที่มีหมู่ BF2 และสามารถให้
สัญญาณฟลูออร์เรซเซ็นต์ได้ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามาประยุกต์ใช้เป็นสารเภสัชรังสีที่สามารถให้ 
๒ สัญญาณการตรวจวัด โดยใช้เทคโนโลยีการน าส่งระดับนาโนส าหรับใช้ในการวินิจฉัยโรค รวมถึงเป็นสัญญาณ
น าทางให้แพทย์สามารถท าการผ่าตัดรักษาได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง สารประกอบโบรอน
อินทรีย์ส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวรับ F18 ของ ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ ยังได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจ าปี ๒๕๖๒ จากส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกด้วย 
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ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลา (Near Real-Time Transcription System) (ภายใต้

กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices and Implants) : เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยิน

และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน์ได้  

ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูด ในการถ่ายทอดสดรายการส าคัญ ๆ ของภาครัฐ ไม่ว่า  

จะเป็นงานพระราชพิธี เช่น งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัมมนาส าคัญ เช่น งาน Digital Thailand  

Big Bang 2019 ทั้งท่ีผ่านช่องทีวีดิจิทัล หรือ Facebook และ YouTube ก็จะเริ่มเห็น “ค าบรรยายแทนเสียง” 

ซึ่ ง พัฒนาโดยทีมวิจั ยศูนย์วิ จั ย เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกและเค รื่ องมือแพทย์  (A-MED)  

การท างานของระบบจะใช้ real-time communication protocol ส าหรับรับ/ส่งข้อมูล โดยจะแบ่งเสียงพูด

ส่งไปให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนถอดความและรวมข้อความจากเจ้าหน้าที่ตามล าดับเวลา เพ่ือให้ได้ข้อความที่

สมบูรณ์ส าหรับส่งไปแสดงผล ซึ่งความแม่นย าอยู่ที่ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ นอกจากนี้ ยังมีโมดูลตรวจสอบและแก้ไข

ข้อความ ช่วยเพิ่มความถูกต้องของการถอดความให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทีมวิจัยได้น า

ระบบถอดความเสียงแบบทันต่อเวลาที่พัฒนาขึ้นร่วมให้บริการค าบรรยายแทนเสียงส าหรับการถ่ายทอดสด

การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ช่องหมายเลข ๓ ซึ่งจัดให้มี

บริการค าบรรยายแทนเสียง หรือ Closed Caption เพ่ิมเติมให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวก 

โดยผู้ชมสามารถเลือกเปิด-ปิด ค าบรรยายแทนเสียงบนหน้าจอได้ อีกท้ังระบบดังกล่าวยังน าไปใช้เพ่ือให้บริการ

ค าบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาจริง ในการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร หลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติ กับนักศึกษาที่มี

ปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๕๐ ของชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กันได้ ภายหลังการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถดูวิดีโอที่มีค าบรรยาย

แทนเสียงย้อนหลังได้ และสามารถดาวน์โหลดข้อความมาอ่านทบทวนในรูปแบบของ lecture note ไดอี้กด้วย 

  
  



๔๒ | สวทช. 

 

(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 

ต้นแบบระบบทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบล็อกเชนในปริมาณงานและจ านวน
โหนดที่ต่างกัน : ทีมวิจัยจาก NECTEC พัฒนาต้นแบบระบบทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบล็อกเชน เพ่ือ
ท าความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถและขอจ ากัดในการประมวลผลธุรกรรมเพ่ือวิเคราะหความเหมาะสมใน
การใชงาน โดยวัดประสิทธิภาพในเชิงอัตราความส าเร็จของการประมวลผลค าขอ (Success Rate) เวลาในการ
ประมวลผลค าขอ (Execution Time) ความหนวงของการประมวลผล (Latency) อัตราการประมวลผล 
(Throughput) จ านวนโหนดที่จ าเปนตอการประมวลผลธุรกรรม และความสามารถของระบบในการกลับมา
ประมวลผลเมื่อเกิดความผิดพลาด มีประโยชน์ในการท าความเข้าใจกับประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของระบบ 
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบและความคาดหวังของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม จุดเด่นของระบบ
ทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบล็อกเชนคือ ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัด
ประสิทธิภาพของบล็อกเชนเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย และใช้งานได้กับบล็อกเชนแพลตฟอร์มมากกว่า  
หนึ่งแพลตฟอร์ม ในกรณีที่บล็อกเชนท างานปกติ ระบบทดสอบประสิทธิภาพสามารถวัดเวลาประมวลผล
ธุรกรรมทั้งในสถานการณ์ที่มีจ านวนธุรกรรมน้อยและมีธุรกรรมมากได้ ระบบทดสอบประสิทธิภาพสามารถให้
ข้อมูลการท างานของบล็อกเชนในกรณีที่มีโหนดไม่ท างานได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร ๑ เรื่อง 
เลขที่ค าขอ ๑๘๐๑๐๐๕๖๙๖ และหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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กรองน้ ากร่อย/เค็มด้วยอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนเส้นใยท่อกลวง : ทีมวิจัยจาก NANOTEC 
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาไส้กรองอัลตราฟิลเตรชันที่มีชั้นฟิล์มบางพิเศษ (Thin-film nanocomposite 
ultrafiltration membrane) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาน้ ากร่อย โดยเพ่ิมคุณสมบัติให้กับไส้กรอง 
อัลตราฟิลเตรชันด้วยการเคลือบฟิล์มบาง ให้สามารถกรองสิ่งที่มีขนาดเล็ก เช่น ไวรัส หรือ เกลือ โดยใช้อัลตรา
ฟิลเตรชันเมมเบรนเส้นใยท่อกลวงที่ห้องปฏิบัติการได้สังเคราะห์อนุภาคนาโนจากวัสดุ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
สารในธรรมชาติมาเป็นสารเคลือบผิว ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนผิวของพีวีดีเอฟเมมเบรนด้วยวิธีดิฟโคสติ้งและ 
วิธีลิควิดโฟลทรูโมดูล และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของพีวีดีเอฟเมมเบรนที่
เคลือบด้วยอนุภาคนาโนจากวัสดุที่ได้แรงบันดาลใจจากสารในธรรมชาติด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด เอทีอาร์ฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ และเครื่องวัดมุมสัมผัสของน้ าบนพ้ืนผิว
เมมเบรน ได้ทดสอบประสิทธิภาพของเมมเบรนโดยการกรองอนุภาคต่างๆ นอกจากนี้ได้ทดสอบความคงทน
ของเมมเบรนในระยะยาว โดยเครื่องทดสอบระบบการกรองน้ าด้วยอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนเส้นใยท่อกลวง 
จะอาศัยแรงดันจากปั้มน้ าที่ท าให้น้ าปนเปื้อนไหลผ่านเข้าไปในโมดูลที่มีเส้นใยท่อกลวงเมมเบรนอยู่ภายใน  
น้ าปนเปื้อนจะถูกขับเคลื่อนผ่านรูพรุนของเมมเบรนจากผิวด้านนอกเข้าไปด้านในของเมมเบรน  (Outside in) 
โดยโมเลกุลหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ใหญ่กว่ารูพรุนของเมมเบรนจะไม่สามารถผ่านไปได้ น้ าสะอาดที่ผ่านการ
กรองด้วยเมมเบรนจะถูกชั่งน้ าหนักเพ่ือหาค่าการแพร่ผ่านของน้ า (Water permeability) และเครื่องทดสอบ
ระบบกรองน้ านี้ยังสามารถต่อกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตามและบันทึกผลการกรองได้อย่างแม่นย า
เพ่ือท าให้ไส้กรองสามารถกรองน้ ากร่อยน้อยที่ความเค็มไม่เกิน ๑ กรัมต่อลิตร ให้สามารถมีความเค็มไม่เกิน 
๐.๒๕ กรัมต่อลิตร หรืออยู่ในระดับที่สามารถดื่มได้ โดยใช้แรงดันน้ าน้อยลง เหลือราว ๒ บาร์ ซึ่งสามารถ 
ต่อกับก๊อกน้ าได้ โดยไม่ต้องมีเครื่องปั๊ม ปัจจุบันได้พัฒนาต้นแบบ ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ  และ 
อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบในระดับอุตสาหกรรม 
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QFace  เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use defense) : 

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) พัฒนา “QFace หรือระบบ
การจดจ าใบหน้าของมนุษย์โดยอัตโนมัติเพ่ือการเข้าพ้ืนที่ควบคุม” ได้ส าเร็จ เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้าคือ การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการระบุและยืนยันตัวบุคคลจากภาพดิจิทัลหรือวีดิโอ โดยอาศัยการเปรียบเทียบภาพ
ใบหน้ากับฐานข้อมูลใบหน้า  ขั้นตอนการท างานของ QFace ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอนหลัก ได้แก่   
(๑) การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) เป็นกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวีดิโอ 
จากนั้นภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้จะส่งต่อไปประมวลผลเพ่ือเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลใดด้วยระบบการรู้จ า
ใบหน้า (๒) การรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) เป็นกระบวนการน าภาพที่ได้จากขั้นตอนการตรวจจับ
ใบหน้ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพ่ือระบุว่าใบหน้านั้นตรงกับบุคคลใด โดยเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น โครงหน้า ความกว้างของจมูก ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดของโหนกแก้ม
ความลึกของเบ้าตา รวมถึงพ้ืนผิวบนใบหน้า จุดเด่นของ QFace คือ การประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นย า
เพราะมีการพัฒนาบนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เป็นระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถ
ประมวลด้วยตนเอง ไม่ต้องส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ อีกท้ังการรู้จ าใบหน้าไม่เพียงตรวจจับเฉพาะใบหน้ามุมตรง
เท่านั้น แต่ยังรู้จ าใบหน้าได้หลากหลายมุม การพัฒนาเทคโนโลยี QFace ได้เองในประเทศ ไม่เพียงช่วย 
ลดต้นทุน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ยังสร้างความมั่นคงด้านข้อมูล และเอ้ือต่อการพัฒนา 
ต่อยอดเทคโนโลยีในอนาคต ปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ยืนยันตัวตนในการเปิดประตูเข้า-ออกอัตโนมัติในอาคาร รวมถึงใช้ในระบบเก็บข้อมูล และบันทึก
เวลาท างานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา และเพ่ิมความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
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Fresh one เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use 

defense) : ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) พัฒนาเครื่อง 

“เฟรชวัน (Fresh one)” เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต  (Electrostatic Air Purifier) ที่อาศัยการ

ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการสร้างประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละออง จากนั้นอนุภาคของฝุ่นละอองจะถูกดูด

เข้าไปติดที่แผ่นโลหะซึ่งมีประจุลบภายในเครื่อง อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด จุดเด่นของเครื่อง Fresh 

one คือ สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน) ชุดแผงกรองฝุ่นสามารถถอด

ออกมาท าความสะอาด เพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ าได้ อีกทั้งมีการลดทอนของลมที่ผ่านแผงกรองต่ า จึงสามารถกรอง

อากาศได้ในปริมาณมาก และช่วยประหยัดไฟฟ้า นอกจากนี้ สวทช. ยังร่วมกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จ ากัด และ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการ “Circular Living Campaign 2019” 

น า เ ค รื่ อ ง  Fresh one ข น า ด  ๓ ๖  x ๖ ๒  x๓ ๙  เ ซ น ติ เ ม ต ร  ไ ป ติ ด ตั้ ง ที่ ใ ต้  “ ต้ น ค ริ ส ต์ ม า ส 

รักษ์โลก” บริเวณลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า จ านวน ๔ เครื่อง เพ่ือช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง โดยมีอัตรา 

การสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ต่อ ๑ เครื่อง) ช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์ สร้างความสุขส่งมอบแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ อีกทั้งทีมวิจัยยังพัฒนาเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต 

ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๑ x ๗๐.๕๐ เซนติเมตร โดยให้ชื่อว่า “Ion Fresh” ซึ่งมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์

ประมาณ ๙,๙๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไปติดตั้งในงาน Maker Faire Bangkok 2020 ณ ลาน

หน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและ

ฝุ่น PM 2.5 ในอนาคตทีมวิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ไปใช้

ประโยชน์ในพ้ืนที่กึ่งปิดกึ่งเปิด โดยเฉพาะในพ้ืนที่เซฟโซน รวมถึงพ้ืนที่โถงขนาดใหญ่ให้ผู้หลบภัยชั่วคราว 

รวมทั้งพัฒนาไปใช้ในพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่อีกด้วย 
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(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม  : 

สวทช. มุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่น เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดเมืองรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
ประเทศไทย ส่งเสริมการยกระดับปราชญ์ชุมชน และบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา
มัคคุเทศน์ท้องถิ่นและสร้างสื่อเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง เช่น การใช้ไม้โกงกาง
เทียมฟ้ืนฟูป่าชายเลนในพ้ืนที่ต้นแบบที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ สามารถลดความรุนแรงของคลื่นและเพ่ิม
ตะกอนดินขึ้นมาหลังแนวไม้โกงกางเทียม ๕ ไร่ สามารถน าไปฟ้ืนฟูป่าชายเลนพ้ืนที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ สร้างฐานข้อมูล PB-NFO น าร่องที่ จังหวัดปัตตานี เพ่ือรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ในฐานข้อมูล GIS เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลต่อ
ทรัพยากรชีวภาพและการท่องเที่ยว มีการใช้เทคโนโลยีการใช้เซนเซอร์ติดตามการอพยพของเหยี่ยว ซึ่งส่งเสริม
การท่องเที่ยวบนฐานความรู้ได้ อีกท้ังยังพัฒนาแพลตฟอร์ม Navanurak เพ่ือช่วยบริหารจัดการข้อมูล ส่งเสริม
การท่อง เที่ ยวทางด้ านวัฒนธรรม  น า เสนอผ่ านแอปพลิ เคชันต่ า งๆ  โดย เข้ าถึ งข้อมูลผ่ านทาง 
http://www.navanurak.in.th และได้ด าเนินงานในพ้ืนที่ชุมชนน าร่องในจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง และอยุธยา 
ในด้านการสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีเทคโนโลยีการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
สมุนไพร และพืชท้องถิ่น ที่ชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ มีการส ารวจชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้มาแปลงเป็นสาระ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และในปี ๒๕๖๓ สวทช. มีแผน
ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และใช้ วทน. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
และศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
พะเยา สตูล ตรัง ตาก ปัตตานี ชุมพร ยะลา พังงา ระนอง อุบลราชธานี และพัฒนา platform Navanurak 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และน ามาแปลงเป็น
สาระดิจิทัล สร้างเรื่องราวการท่องเที่ยว ยกระดับชุมชนด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ และ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

   
  

http://www.navanurak.in.th/
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จากเขาหัวโล้นสู่ป่าฟื้นตัว การเปรียบเทียบรูปแบบการปลูกระดับภูมิทัศน์ส าหรับการฟื้นฟู
ป่าในจังหวัดน่าน : สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยชุมชนน่าน เห็น
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม เนื่องจากจังหวัดน่านมีพ้ืนที่ภูเขาหัวโล้นมากที่สุดใน
ภาคเหนือของประเทศไทย สาเหตุมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่เกษตรโดยเฉพาะจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นหน่วยวิจัยการฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้รับการประสานงาน เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูป่าที่มีอยู่ให้กับชุมชนท้องถิ่น ทีมวิจัยจึงเห็นโอกาสในการทดสอบรูปแบบการปลูกป่าที่ไม่
เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยทางภูมิทัศน์ต่อความส าเร็จของการฟ้ืนฟู
ป่า เพ่ือค้นหาเทคนิค รูปแบบ และชนิดพืชที่เหมาะสมส าหรับการฟ้ืนฟูป่าในจังหวัดน่าน โดยมีรูปแบบการ
ฟ้ืนฟูคือ การปลูกกล้าไม้เป็นหย่อมๆ หรือเรียกว่า นิวคลีเอชั่น (nucleation) เป็นแนวทางการที่ช่วยเร่ง
กระบวนการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ หลังกล้าไม้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นหย่อมต้นไม้ที่ปลูกค่อยขยายกว้างขึ้น 
โดยรูปแบบการท างานจะมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิจัย
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือถ่ายทอดแนวคิด เทคนิคการฟื้นฟู เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และวางแนวปฏิบัติ
ที่จ าเป็นต่อการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปัว อ าเภอ 
ภูเพียง และอ าเภอเวียงสา จากผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ พบว่า มีชนิดพืชเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับ
การฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม มีพ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการปลูกแบบนิวคลีเอชั่นและปลูกเป็นผืนขนาดใหญ่ 
ของเกษตรกร ๘ ราย และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ือปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน
ทดแทนอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอ าเภอภูเพียง และอ าเภอเวียงสา ส าหรับการก าหนดระบบนิเวศ
อ้างอิงและการศึกษาชีพลักษณ์ จะมีการส ารวจชนิดพืชในหย่อมป่าธรรมชาติใกล้กับพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับการ
ฟ้ืนฟู พร้อมทั้งการส ารวจชนิดพืชเพ่ือเลือกชนิดและก าหนดเส้นทางศึกษาในอ าเภอภูเพียง และอ าเภอเวียงสา 
ด าเนินการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ เดือนละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาในการส ารวจ
อย่างน้อย ๑ ปี ส าหรับเก็บข้อมูลช่วงเวลาการออกดอก ออกผล ผลัดใบ ผลิใบ เป็นต้น และในปี ๒๕๖๓ 
สวทช. มีแผนส่งมอบตัวชี้วัดการตัดสินใจ ต้นแบบการปลูกป่าพ้ืนฟู และต้นแบบการปลูกพืชเกษตรทดแทน  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิทยาลัยชุมชนน่าน และส านักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ต่อไป 

 
  



๔๘ | สวทช. 

 

๓.๓.๒ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T 
Infrastructure) 

การด าเนินงาน National S&T Infrastructure (NSTI) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แห่งชาติ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ 
และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด าเนินการโดยการสะสม พัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง วท. ของประเทศที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อน
ของการลงทุน สามารถส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer-focused approach) เพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดูแลรักษา และบริหารจัดการในภาพรวม ให้สามารถเชื่อมโยงสู่การ
วิจัยตอบโจทย์ประเทศได้ต่อไป ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ได้แก่ 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มี
เป้าหมายเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ วัสดุชีวภาพ 
(biomaterial) และข้อมูลชีวภาพ (biodata) ครอบคลุม พืช จุลินทรีย์ และข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย เพ่ือ
การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 จัดเก็บรักษาพืชในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue bank) รวมจ านวน ๘๐ ชนิด ได้แก่  
พืชสมุนไพร ๓๖ ตัวอย่าง กล้วยไม้ ๖ ตัวอย่าง มันส าปะหลัง ๑๙ สายพันธุ์ สับปะรด ๔ ตัวอย่าง ปทุมมา  
๙ ตัวอย่าง และกล้วย ๖ ตัวอย่าง รวมไปถึงจัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิต จ านวน ๑๑๗ ตัวอย่าง และ
ตัวอย่างพืชในรูปแบบจีโนมิกดีเอ็นเอ จ านวน ๗๓ ตัวอย่าง 

 จัดเก็บและรักษาตัวอย่างจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ จ านวน ๑๙๐ ตัวอย่าง จัดเก็บตัวอย่าง
แห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์ เห็ดรา (Fungarium) จ านวน ๒๕๗ ตัวอย่าง จัดเก็บรักษาจี โนมิกดี เ อ็นเอ   
ของจุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่มไซลาเรีย และเห็ด จ านวน ๒๙๗ ตัวอย่าง รวมทั้งศึกษาข้อมูลด้าน
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์แล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ สายพันธุ์ 

 จัดเก็บข้อมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร จ านวน ๑๓๕ ตัวอย่าง ข้อมูลพืชที่รักษาใน
คลังจัดเก็บ (Data warehouse) จ านวน ๑๓๖ ตัวอย่าง รวมถึงนิเวศวิทยาในพ้ืนที่มอสิงโต อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จ านวน ๒ ชุดข้อมูล 

 จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม DNA barcode ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง  
จ านวน ๑๙๐ ตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาในคลังจัดเก็บ (Data warehouse) 
จ านวน ๒๓๐ ตัวอย่าง  
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 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์แสดงความหลากหลายทางพันธุกรรม  
จีโนมของประชากรไทย จ านวน ๑ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์แสดง cancer landscape ของประชากร
ไทย จ านวน ๑ ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์พืชและสมุนไพร (Herbarium) และ 
(Fungarium) จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 

 อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับการคัดเลือกเครื่องหมายพันธุกรรม ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชปลูกจากข้อมูล  Genome-wide Association Study (GWAS) จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม 
แพลตฟอร์มส าหรับให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ หรือ 
Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มการแปลผลข้อมูลพันธุกรรม 
ในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาจากข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing: WGS) 
จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มการท านายการดื้อยาและตรวจสอบการแพร่ระบาดระดับโมเลกุลของเชื้อ
วัณโรค จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และท านายความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมียจากข้อมูล  
WGS จ านวน ๑ แพลตฟอร์ม 

นอกจากนี้ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติยังได้จัดท าบทความเผยแพร่องค์ความรู้ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ Medical Mycology ภายใต้ชื่อ Molecular epidemiology of Sporothrix schenkii 
isolates in Malaysia อีกด้วย 

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) มีเป้าหมายเพ่ือเป็นศูนย์ส าหรับ
การศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีโอมิกส์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี โอ
มิกส์ประยุกต์ เพ่ือตอบโจทย์ทางด้านการเกษตร อาทิ การปรับปรุงพันธุ์พืช ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านอุตสาหกรรม อาทิ การสร้างมาตรฐาน Metabolites/Peptides ในพืช
และอาหาร โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ 

 ให้บริการ F1 Seed purity test service เพ่ือทดสอบหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมรุ่นที่ ๑ (hybrid F1) ของแตงโมและแตงกวา โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (Single nucleotide 
polymorphism: SNP) ตราวจด้วยเครื่อง QuantStudio ซึ่งเป็นแบบ High throughput ที่มีความรวดเร็ว
และแม่นย า โดยคิดเป็นความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๑๐ 

 ให้บริการการสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ โดยปัจจุบันได้สกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างเมล็ด
พันธุ์แตงโมแบบ mid-throughput ด้วยเครื่อง Tissue Lyser โดยคิดเป็นความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๒๕ 

 ด าเนินการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับโรคราน้ าค้างในแตงกวา โดยคิดเป็น  
การด าเนินงานร้อยละ ๕๐ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนในอ้อยภายใต้สภาวะทนแล้งด้วยการ 
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จัดเรียงล าดับอาร์ เ อ็นเอ (RNA sequencing) และเทคนิค Quantitation RT PCR โดยได้ท าการสกัด 
กรดไรโบนิวคลีอิก และเตรียม sequencing libraries โดยคิดเป็นความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๒๕ 

 ด าเนินการจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตด้วยฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode) ได้
ฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์ และจุลินทรีย์ดื้อยา ๘๗ ตัวอย่าง โดย 
คิดเปน็การด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 

 ด าเนินการพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (metabolite profile) ของพืช
เศรษฐกิจ และสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร จากการใช้วิธีสกัดเบื้องต้นด้วยเมทานอลที่สามารถละลายสาร 
ได้กว้าง เหมาะส าหรับใช้เป็นตัวท าละลายเชิงวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพบสารประมาณ ๑๐๐ ชนิด และเตรียมเปรียบเทียบกับสารอ้างอิงตามมาตรฐาน
เพ่ือยืนยันชนิดเมตาบอไลต์ในขั้นตอนต่อไป 

 
(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 

ThaiSC) มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่
ของประเทศ โดยเน้นงานด้าน วิทยาศาสตร์การค านวณ (Computational Science) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(DATA Analytic) และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรเพ่ือช่วย 
แก้โจทย์ปัญหาของประเทศที่ซับซ้อน หลากมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง  
ทางเศรษฐกิจ มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ 

 ให้บริการทรัพยากรการค านวณระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator 
(TARA) จ านวน ๓.๐๐ ล้านชั่วโมงค านวณ และมีโครงการใช้บริการทรัพยากรการค านวณ จ านวน ๒๕ 
โครงการ  

 ความสามารถในการให้บริการ Computing service SLA ด้านความพร้อมในการให้บริการ
เซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการค านวณ (Server availability) ถึงร้อยละ ๙๗.๔๔ และการบริหารจัดการการใช้งาน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน  (Utilization) อยู่ที่ ร้อยละ ๓๖.๑๔ คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๕๒  
ของการด าเนินงาน  

(๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) มุ่ ง
ให้บริการ ปรึกษา และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things: IoT) ตลอดจนสรรค์สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีระบบไซเบอร์กายภาพ (Cyber-Physical System) แก่สาธารณชน เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ 

 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนฐานและกระบวนการการน าข้อมูลจากโลกกายภาพ 
ไปประมวลผลหรือวิ เคราะห์ ในโลกไซเบอร์  (ดิจิทัล )  โดย มีหน่วยงานทั้ งภาครัฐ เอกชน และ 
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ภาคการศึกษา รับค าปรึกษาด้าน CPS/IoT จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท น้ าตาลขอนแก่น  
จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (๑๙๙๙) จ ากัด และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งให้บริการ Cloud Platform NETPIE ส าหรับผู้ใช้งาน IoT กว่า ๓๖,๑๓๕ ราย 

 จัดท าและปรับปรุงบทความเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ NECTEC  จ านวน ๓ บทความ ได้แก่ 
บทความเรื่องเรียนรู้การออกแบบอุปกรณ์ตรรกะแบบควบคุมได้ (Field Programmable Gate Array: 
FPGA) ส าหรับ IoT บทความเรื่องการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนกับระบบมาตรฐาน และ บทความเรื่อง 
Learning Factory โรงงานแห่งการเรียนรู้  

 อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมครุภัณฑ์ส าหรับการให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) เพ่ือ
ให้บริการ ๒ Testbed ในการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ 
Automation with IoT ณ อาคาร NECTEC  Pilot Plant และระบบระบายความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cooling) ณ ชั้น ๖ อาคาร NECTEC  

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Technology and 
Informatics Institute for Sustainability: TIIS) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค เพ่ือให้บริการ
การประเมินวัฏจักรชีวิตด้วยมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างขีด
ความสามารถประเทศตาม Thailand’s Green Growth Strategy เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าโลก 
หน่วยงานมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ 

 พัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลดัชนีวัฏจักรชีวิต (National Life Cycle Index: National LCI) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของฐานข้อมูล ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 
โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่ให้บริการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ วัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล National 
LCI เพ่ือเข้าสู่ระดับสากล (จ านวนข้อมูลที่ไปถึงระดับ ๑๐) และพัฒนามิติการจัดท าฐานข้อมูล National LCI 
ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาระเบียบวิธี จ านวน  
1 กลุ่มผลกระทบ คือ ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และส่งข้อเสนอโครงการ
ร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น (JST-JICA SATREPS) เรื่อง Development of Environmental Footprint Program 
and Green Procurement System for the Achievement of SDGs in ASEAN ร่ ว มกั บ  Tokyo City 
University (TCU) เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

 อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการรับจ้างวิจัย จ านวน ๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยอยู่ในช่วง
สรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการฯ จ านวน ๒ หน่วยงานประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอยู่ในช่วงการเริ่มด าเนินการโครงการฯ ส าหรับการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งทั้ง ๓ แห่ง ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
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(Eco efficiency) นอกจากนี้ อยู่ในช่วงสรุปผลการศึกษาและปิดโครงการฯ  (โดยใช้แนวคิดการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตและการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน) 
ส าหรับ ๑ หน่วยงานภาคเอกชน คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   

 พัฒนาคู่มือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) 
จ านวน ๑ เล่ม (เป็นความร่วมมือระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งด าเนินการผ่านทางการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือร่วมพิจารณา โดยได้จัดการอบรมเพ่ือเผยแพร่คู่มือฯ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือฯ นอกจากนี้ก าลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
คู่มือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ประเมิน) ด้วย 
 

๓.๓.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ  (National Quality Infrastructure: 

NQI) 

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ประกอบด้วย ด้านมาตรวิทยา (Metrology)  
ด้านมาตรฐาน (Standard) ด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านการตรวจสอบและรับรอง 
(Conformity Assessment) และด้านการก ากับดูแลตลาด (Market Surveillance) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า การตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์นาโน และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบ และมี
การรับรองคุณภาพ สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
๑๒,๐๗๘ รายการ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๒,๐๐๐ ราย ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบ
ของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท ามาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ และสถานีประจุไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งได้รับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC17025 พร้อมทั้งพัฒนาวิธีทดสอบในขอบข่ายใหม่ ดังนี้ การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
หุ่นยนต์ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน Internet of Things (IoT) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ 
ได้แก่ บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียม และยานยนต์ไฟฟ้า บริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน 
บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ บริการทดสอบ smart electronic และบริการทดสอบ
ระบบราง ซึ่งในส่วนของการบริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน และบริการทดสอบเครื่องมือ
แพทย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025 ส่วนการ
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บริการทดสอบ smart electronic และ IoT และการบริการทดสอบระบบราง ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 เรียบร้อยแล้ว  

 
 

นอกจากนี้ PTEC ยังได้ด าเนินการในส่วนของโครงการความร่วมมือด้านการทดสอบแบตเตอรี 
ลิเธียม ระยะที่ ๒ โดยขยายความสามารถในการทดสอบขึ้นอีกหลายหัวข้อ เช่น การทดสอบ การสั่น/การช็อก 
(Vibration/Shock) การป้องกันน้ า การป้องกันฝุ่น การทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน ฯลฯ ปัจจุบัน 
PTEC นับเป็นห้องปฏิบัติการแรกในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ ที่มีเทคโนโลยี
ระดับสูงได ้

ยิ่งไปกว่านั้น PTEC ยังได้สร้างความร่วมมือในการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous 
vehicle: AV) กั บ  Shanghai Motor Vision Inspection Center (SMVIC) ในการถ่ า ยทอด เทค โน โ ลยี 
ยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้านมาตรฐาน การทดสอบ และรับรอง ทั้งด้านชิ้นส่วนเรดาห์ และการทดสอบด้าน
ความปลอดภัยฯ โดยในได้มีการดูงาน และอบรมการทดสอบหลายครั้ง ที่ SMVIC  และ Shanghai Lingang 
Intelligent Connected Vehicle Innovation Center Co., Ltd. (SICVIC) เ มื อ ง เ ซี่ ย ง ไ ฮ้  ป ร ะ เทศจี น 
เนื่องจากยานยนต์อัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงยังไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบใดมี
ความสามารถในการด าเนินการได้ แต่จากความสามารถของ PTEC ที่ให้บริการทดสอบด้านโทรคมนาคม และ
หุ่นยนต์ ที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารไร้สายอยู่แล้ว จึงขยายขีดความสามารถในการทดสอบ รองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 เพ่ือสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ และภาคเอกชนในประเทศ เข้าใช้บริการ และ
ให้หน่วยงานควบคุมการขนส่งในประเทศ เช่น กรมขนส่งทางบก สมอ. กรมทางหลวง  ฯลฯ  ใช้ข้อก าหนด
บังคับตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ได้รับการ

แต่งตั้งจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ เป็นหน่วยทดสอบก๊อกน้ าส าหรับเครื่อง

สุขภัณฑ์ และฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทดสอบด้านเซรามิกที่ CTEC มีความ

เข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ CTEC ยังมตีัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การให้บริการ

วิเคราะห์ ทดสอบแก่กลุ่มลูกค้าผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านรายใหญ่ของประเทศไทย 

ได้แก่ HomePro ไทวัสดุ บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท และดูโฮม เป็นต้น ได้มาใช้บริการงานทดสอบกระเบื้อง 
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สุขภัณฑ์เซรามิก ก๊อกน้ าและฝักบัวอาบน้ า ซึ่งอยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้างกลุ่มเดียวกัน เป็นจ านวนหลายครั้งอย่าง

ต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ผู้น าเข้ากระเบื้อง 

รายใหญ่ และรายเล็กอ่ืน ๆ  เข้ามาใช้บริการต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  รวมทั้งสิ้น ๒๙ ราย โดยมีความถี่ในการใช้

ซ้ าเฉลี่ย ๘ ครั้ง/บริษัทก่อให้เกิดรายได้กว่า ๔ ล้านบาท และในกลุ่มนี้ ได้มีผู้ใช้บริการร้อยละ ๙ ที่ขอให้

ด าเนินการทดสอบแบบเร่งด่วน (Fast rate) ด้วย 

 

 

 

(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ one stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน 

๒๔ ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและ

ทันสมัย โดยมีตัวอย่างเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ทดสอบหาโทลูอีนในพลาสติกที่สัมผัสอาหารประเภทพอลิสไตรีน NCTC ได้

เปิดให้บริการทางด้านตรวจหาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (โทลูอีน) ในพลาสติกที่สัมผัสอาหาร

ประเภทพอลิสไตรีนในการทดสอบ ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ mg/kg รวมถึงมีการวางแผนการขอบข่ายการทดสอบสาร

ที่ระเหยได้ให้ครอบคลุมตาม มอก. ฉบับที่ ๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓ และได้รับการรับรอง ISO/IEC17025:2005 

ในขอบข่ายทางด้านการทดสอบหาโทลูอีนในพลาสติกที่สัมผัสอาหารประเภทพอลิสไตรีน ตาม มอก. ฉบับที่ 

๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓ จาก สมอ. และท าการรักษาสภาพการรับรอง ISO/IEC17025:2005 และเตรียมการ 
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ปรับเวอร์ชัน ISO/IEC17025:2017 จาก สมอ. ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการวิเคราะห์ทดสอบและเพ่ือให้

ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและความปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภค 

 
 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดในการ

ตรวจสอบวัสดุ ประเภทสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ช่วง ๑๐๐ – ๕,๐๐๐ นาโนเมตร มาตรฐาน ISO 

13322-1 : 2014 NCTC เปิดให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด ตามมาตรฐาน ISO13322-1 อีกทั้งได้รับการรับรอง ISO/IEC17025:2005 ในขอบข่ายการ

วิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามมาตรฐาน ISO13322-1 จาก สมอ. 

รวมถึงได้ท าการรักษาสภาพการรับรอง ผ่านการตรวจสอบภายใน ในการปรับเวอร์ชัน ISO/IEC17025:2017 

จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และท าการรักษาสภาพการรับรอง ISO/IEC17025:2005 ตามมาตรฐาน  

ISO 13322-1 ในขอบข่ายการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  และได้

เตรียมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือท าการปรับเวอร์ชัน ISO/IEC17025:2017 จาก สมอ. 
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(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการพัฒนาและผลิตต้นแบบเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ DECC ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงรายละเอียด

โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะให้มีความแข็งแรง และเหมาะสมต่อการปลูกสร้าง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง

กระบวนการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือปลูกสร้างโรงเรือนต้นแบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบควบคุมการท างานภายใน

โรงเรือน และระบบบ าบัดน้ า รวมไปถึงท าการส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกพืช  

แต่ละชนิด พร้อมทั้งข้อมูลผู้ผลิตและแหล่งผลิตต่างๆ นอกจากนี ้ยังได้ท าการศึกษาเทคนิคการสกัดน้ ามันหอม

ระเหยจากกะเพราและการสกัดแอนโทไซยานินจากมันม่วง เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพสารที่ได้จาก

การสกัดแต่ละเทคนิคและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาเทคนิคการสกัดสารจากพืชและสมุนไพรต่อไป 

 

 

 
 

 

 ต้นแบบเชิงพาณิชย์ส าหรับงานด้านแปรรูปอาหาร (Street Food) DECC ได้พัฒนา

ต้นแบบชุดอุปกรณ์ street food mobile เชิงพาณิชย์ จ านวน ๔ ต้นแบบ ประกอบไปด้วย รถเข็นนวัตกรรม

รักษ์โลกพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบอาหารตามสั่ง รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกพร้อมถังน้ าดีและระบบบ าบัด 

รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกพร้อมติดตั้งตู้เก็บความเย็น และเตาปิ้งย่างไร้ควันกึ่งอัตโนมัติ พร้อมกับได้เก็บข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการด้านระบบ smart marketing ส าหรับผู้ประกอบการ street food และประชุมร่วมกับ

ผู้พัฒนาระบบเพื่อด าเนินการพัฒนา software smart marketing for street food mobile 
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 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) DECC ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานส าหรับติดตั้งแก่เครื่อง street food mobile จ านวน ๑๐๐ 

ชุด พร้อมทั้งออกแบบระบบวัดและแสดงผลค่าพลังงานไฟฟ้า และออกแบบลักษณะข้อมูลการสื่อสารและการ

รับส่งข้อมูลระหว่างระบบ Cloud ที่ได้มาตรฐาน 

 

 

๓.๔ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่
ส าคัญของประเทศ (National Agenda) อย่างตรงจุด โดยด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การบริหารจัดการ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ บริหารการวิจัย
ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่ไปกับงานวิจัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร RDI มีตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้
งานของภาครัฐ โดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ สวทช. ได้ด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้  
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 จัดท า (ร่าง) เอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้การพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ โดยมีแผนประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย เอกสาร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ” “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” 
“การติดตามและประเมินผล” แบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งแนวทางการตั้งกรอบงบประมาณหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เพ่ือใช้หารือกับส านักงบประมาณต่อไป 

 หารือแนวทางการด าเนินงานกับหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ ได้แก่ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางและแผนการด าเนินงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย ส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร” นอกจากนี้ ได้ปรับร่างประกาศรับข้อเสนอโครงการฯร่วมกัน ส าหรับใช้ในขั้นตอนประกาศ
รับข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีก าหนดประกาศภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓  หารือแนวทางการปรับหมวด
งบประมาณประจ าปีส าหรับใช้ด าเนินโครงการ รวมทั้งปรับร่างแบบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแบบ
บันทึกข้อตกลงมาตรฐานของ สปสช. ต่อไป   

 สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานรับท าโครงการ โดยส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศกระทรวงฯ จ านวน ๓ เรื่อง ไปยังหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 
จ านวน ๖๗ หน่วยงาน โดยท าให้สถาบันการศึกษายื่นขอรับขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการผ่านเว็บไซต์ 
(https://www.nstda.or.th/gd/) จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ปัจจุบัน สวทช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานรับท า
โครงการบนเว็บไซต์รวมทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้น า
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร ให้กับ
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ประเทศ รวมทั้งความร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัท
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยให้ส าเร็จและผลักดัน
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการน าเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
น าไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป โดย ณ ไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีผลการด าเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือ
วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO  มี
การศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยอยู่ระหว่างศึกษาด้านระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง รวมทั้ง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
กิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือยกระดับธุรกิจก่อสร้างที่
จ าเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ และผลักดันการน าผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เว็บไซต์จ าลองโมเดลรูปร่างสามมิติส าหรับใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีหลังคลอด โดย
น าไปใช้ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เกิด
การหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทมิตรผล เพ่ือหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร รวมทั้ง ผลักดันการน าผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๔ 
เรื่อง ได้แก่ (๑) ระบบติดตามสถานะกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ส าหรับน าไปใช้ในโรงงาน บริษัท  
สยามไวร์ จ ากัด (๒) ระบบควบคุมเครนเหนือศรีษะอัตโนมัติ ส าหรับน าไปใช้ในบริษัทสยามคิโต้ จ ากัด (๓) 
ระบบหุ่นยนต์บินส าหรับตรวจแผงผลิตโซลาร์เซลล์ ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หางดงวิศวกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท  และ (๔) ระบบ
อัตโนมัติส าหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาของ บริษัทคุณาไทย จ ากัด 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นน าขึ้นใน
ประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไป
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จ าหน่ายต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับชิ้นเนื้อ (MiniScan) และ เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา 
(INSpectDx) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วยส่วนซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 
ที่ปรับปรุงจาก รุ่นที่ ๑ ส าหรับทดสอบมาตรฐานต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนากล้อง InspecDx รุ่นที่ ๒ ที่
ปรับปรุงจาก รุ่นที่ ๑ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบในการทดสอบทางคลินิก และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ AI เพ่ือวิเคราะห์ภาพจากกล้อง Colposcope  

 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่ง
กระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) อยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบมาตรการประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้ออย่างน้อย ๕ แห่ง และ
ตรวจสอบมาตรการดังกล่าวเพ่ือส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒) อยู่ระหว่าง
เตรียมการเพ่ือศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล (Data center) และแนวโน้มการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น
ในอนาคตของประเทศไทย พร้อมทั้งประเมินศักยภาพในการจัดการปัญหา (๓) อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล เช่น 
การท างานของระบบการให้ความเย็นแก่น้ าป้อนก่อนเข้าเครื่องผลิต ผลของอุณหภูมิน้ าป้อนที่มีต่ออัตราการ
แข็งตวัและคุณภาพน้ าแข็ง เพ่ือใช้ประกอบการขยายผลระบบประหยัดพลังงานในโรงน้ าแข็งหลอด และน้ าแข็ง
ซอง และ (๔) ได้ต้นแบบใบพัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าพญานาคให้กับเอกชนเพ่ือผลิต จ าหน่าย
ต่อไป   

 ๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ 
๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราช
อาณาจักร และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายทั้งกลุ่มพันธมิตรเดิมและ 
กลุ่มพันธมิตรใหม่ อาทิ การจัดงานสัมมนาวิชาการ การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาระดับโลก และ
การสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายต่างประเทศ เป็นต้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
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ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน สวทช. ไปยังเครือข่ายต่างประเทศ จ านวน ๗ คน รวมทั้งเกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม จ านวน ๑๔ รายการ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง
ในการท าวิจัย จ านวน ๔ รายการ โครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จ านวน ๙ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย 
(Joint Funding Program) จ านวน ๑ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 การลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคีกับ NARLabs (NSTDA-
NARLABS Joint Funding Program (JFP) Framework) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่ส าคัญใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การประมวลผลความเร็วสูงบนเครือข่าย การเกษตร
แม่นย า  ชี วภาพการแพทย์  เ ซน เซอร์  พ้ืนผิ วขยายสัญญาณรามัน  (Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy (SERS)) และซุปเปอร์ไฮโดรโฟบิกเทคโนโลยี (Super-hydrophobics Technology) ซึ่งเป็น
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมายของ สวทช. รวมทั้งเป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของไทยและตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน  

 

 
 

 ก า ร ร่ ว ม ง า น  “The 7 th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and 
Collaborative Innovation” ภายใต้งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (The 16th China-ASEAN 
Expo) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน หนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. และผู้ประกอบการ 
โดยมี สวทช. กระทรวง อว. รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศไทย เข้าร่วมงาน โดยผู้อ านวยการ สวทช. ได้รับ
เชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “A Role of NSTDA in People Development and People to 
People Cooperation on S&T between Thailand and China” ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ภายใต้บริบทและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้  งาน China-ASEAN Expo เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่นครหนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การค้า วัฒนธรรม รวมไปถึงวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย สวทช. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานส าคัญของไทยที่ได้รับ
เชิญให้เป็นตัวแทนด้าน วทน. ของไทยเข้าร่วมงานเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน 

ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรม

การวิจัย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย จัดท าแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ

แผนการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) แนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการข้อมูล (Data Management) (๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับค าปรึกษา 

(Authorship/Contributorship) (๓) แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) (๔) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 

(Regulation Requirements) (๕) ความปลอดภัย (Safety) และ (๖) กระบวนการตรวจสอบความสามารถใน

การท าซ้ าของผลงานวิจัย (Research Reproducibility) รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้าน

คุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐาน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยจัดท า 

(ร่าง) แบบฟอร์มการวางแผนจัดการข้อมูล (Data Management Plan (DMP) Template) ส าหรับการ

จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเบิกจ่ายสมุดบันทึกงานวิจัย (Lab Notebook 

Approval System) 
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 แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย  และหน่วยงานรับค าปรึกษา (Authorship 

/Contributorship) เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรมการ

วิจัย เพ่ือความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาท  

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดท า (ร่าง) รายงานข้อแนะน าทางด้านคุณภาพและจริยธรรมของทรัพย์สินทาง

ปัญญา และด าเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ 

และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความ/น าเสนอผลงานทางวิชาการ  

 แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจ

ส่งผลต่อวัตถุประสงค์การด าเนินงานวิจัย โดยจัดท า (ร่าง) แบบฟอร์มเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนใน

โครงการวิจัย กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งจัดท าค าแนะน าด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย 

 การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย (Regulation 

Requirements) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิ จัย สวทช. จึงมี

ช่องทางประสานงานและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย และ ผู้ควบคุมกฎ (Regulator) 

โดยหารือแนวทางการออกแบบวิจัยและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัสดุน าส่งยาปฏิชีวนะประเภท  

ไฮดรอกซีแอปาไทต์ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมินเพ่ือคัดกรองและติดตามภาวะ

เบาหวาน รวมถึงหารือแนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์งานวิจัย ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษา

ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงาน

วิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการท างานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดย

ด าเนินการใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

(๓) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน

ที่ส าคัญในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย  โดยจัดท า (ร่าง) ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยจรรยาบรรณการ

วิจัยและการประพฤติผิดจรรยาบรรณการวิจัย  
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 พัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยอยู่ระหว่างทบทวนแนวปฏิบัติการพิจารณาด้าน

จริยธรรมของโครงการวิจัยในมนุษย์ และมีคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ของ สวทช. (Institutional review board: IRB) ก ากับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

ทางชีวภาพ และจัดท า (ร่าง) แบบส ารวจความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน  

 การสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย ให้แก่นักวิจัย เนื่องจากการประพฤติมิ

ชอบทางการวิจัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่เจตนา ดังนั้น นักวิจัยต้องมีการติดตาม

ความรู้อย่างเหมาะสม โดยมีแผนจัดกิจกรรมบรรยาย เสวนา และอบรม ตลอดปี รวมทั้งจัดท า  e-Learning 

เรื่อง จริยธรรมการวิจัย  

 

๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแรงอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่

ส าคัญ โดยเน้นการสร้างความสามารถให้แก่ อุตสาหกรรม , SMEs, Startup และผู้ประกอบการ ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (หรือ BCG 

Economy) โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  

เพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและการจัดการ เพ่ิมมูลค่าผลิตผล สร้างกลไก

ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation 

Driven Enterprise) ขึ้น เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ 
สวทช. และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. ก ากับ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างให้
เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึง
ไดพ้ัฒนากลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
กลไกในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจ
ให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็น
ผู้ด าเนินการร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมใน
ฐานะพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความส าเร็จได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจ
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สตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) และอนุมัติให้ผู้อ านวยการ สวทช. มีอ านาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA 
Startup ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี ต่อมา สวทช. ได้จัดท าวิธี
ปฏิบัติและขอบเขตในการ Spin-off ผลงานเป็น NSTDA Startup และปรับปรุงร่างประมวลจริยธรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยประกาศใช้วิธีปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสร้างความตระหนักและกระตุ้น
ความสนใจให้แก่บุคลากร สวทช. เพ่ือจูงใจ เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย น าไปสู่การ 
Spin-off ผลงานเป็น NSTDA Startup 

สวทช. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยและผลงานวิจัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนการ
คัดเลือกเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งโครงการ Researcher Spin-off Acceleration 
Program เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมและมีผลงานวิจัยในระดับเทคโนโลยีที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยให้
ความรู้ในการวางแผนการท าธุรกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงานให้แก่ผู้ร่วมทุน  
(๒) การจัดกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างบุคลากรวิจัยที่
สนใจกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (๓) การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่น
ใหม่ (๔) การให้ค าปรึกษา Mentoring และ Coaching (๕) การสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยี  ผ่านกิจกรรม Pitching/ออกบูธแสดงผลงานในงานต่าง ๆ อาทิ NSTDA Connect, NSTDA  
Investors’ Day และ Thailand Tech Show โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความคืบหน้า
ในการด าเนินการดังนี้ 

(๑) จัดท าและประกาศคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(๒) ร่วมคัดรายชื่อนักวิจัย/พนักงาน สวทช. ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ Spin-off และ/หรือ 
NSTDA Startup เพ่ือเข้ารับการอบรมในโครงการ Kick off Pre NSTDA Startup เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ห้อง CO-113 สวทช. โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด ๓๗ คน 

(๓) จัดกิจกรรม Direct Scouting กับกลุ่มนักวิจัย สวทช. จ านวน ๑๒ ผลงาน ซึ่งพบว่า มีกลุ่มนักวิจัย
ที่มีความพร้อมน าผลงานเข้า NSTDA Startup แล้ว จ านวน ๓ ผลงาน 

๓.๕.๒ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 

เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs และ 
Startup จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs 
และ Startup โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. พัฒนากลไกรูปแบบใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ 
Startup ให้พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) ด าเนิน
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กิจกรรมสรรหาและพัฒนากลไกใหม่หรือโมเดลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการร่วมกับพันธมิตร โดยได้ผลักดันและ
สร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๕ กลไก ดังนี้ 

(๑) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Model) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การวินิจฉัยปัญหาให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ านวน 
๘๑ ราย และให้ค าปรึกษาเชิงลึก จ านวน ๑๒ โครงการ 

(๒) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบโดยการขยายตลาดสู่สากล (Internationalization Model)  
เริ่มด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ ๒ ราย ผู้ผลิตอาหารกระป๋อง และผู้ผลิตไอศกรีม
และขนมหวานแช่แข็ง เพ่ือพัฒนา Business and Marketing Strategy ในการขยายตลาดต่างประเทศไปยัง
ยุโรปและอเมริกา และมีแผนในการท า Workshop และ Coaching ผู้ประกอบการที่ประเทศไทยในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

(๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน (Digitalization Model) 
ร่วมกับ FINLAB-UOB, Singapore ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการวินิจฉัยปัญหาและให้ค าปรึกษาเบื้ องต้น  
ท า Workshop และจัด Technology Business matching ระหว่าง Service provider และผู้ประกอบการ
ไปแล้ว จ านวน ๑๕ ราย โดยในปี ๒๕๖๓ นี้ ได้มีการด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือให้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับรูปแบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ จ านวน ๖ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ  

(๔) กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของสถาบันการศึกษา (Hi-FI consortium) ที่มีระบบพัฒนาก าลังคนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มีการรับโจทย์
จากผู้ประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยปัญหา ปัจจุบันมีการก าหนดโจทย์วิจัยให้กับผู้ประกอบการ  
รวมทั้งสิ้น ๒๑ โจทย์ จากผู้ประกอบการ ๑๓ ราย 

(๕) กลไกการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ด้วย Smart Industry 
Readiness Index (SIRI) ร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์ โดย Economic Development Board (EDB) มี
การพัฒนาดัชนี SIRI ร่วมกับ TUV SUD SIRI เป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และมีกลไกในการท า
การประเมินและให้คะแนนที่ชัดเจนตามมาตรฐานเยอรมนี ในการใช้ SIRI เพ่ือประเมินภาคอุตสาหกรรรม และ
การพัฒนาผลการประเมินสู่การให้ค าแนะน าแผนการปรับปรุงองค์กรสู่แนวคิดอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างแท้จริง 
อันจะน ามาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ส าหรับภาครัฐในการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือมาตรการ
ช่วยเหลือและกระตุ้น SMEs ให้ยกระดับขึ้นมาได้ และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา Industry 
Service Provider (ISP) ให้เพียงพอกับความต้องการของ SMEs  ปัจจุบันได้มีการประเมิน SIRI โดยผู้ประเมิน
จาก TUV SUD ให้กับผู้ประกอบการไปแล้ว ๑๗ ราย จากเป้าหมาย ๒๐ ราย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก TUV SUD 
และมีบุคลากรของ ITAP และของ Aripolis เข้าร่วม On-the-job Training ระหว่างการประเมิน โดย
ผู้ประกอบการได้รับทราบสถานภาพของโรงงานในการพัฒนาเข้าสู่ Industry ๔.๐ และได้ Priority Matrix ที่
ชี้ให้เห็นความส าคัญของประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อน 
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๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และการ
เข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน Thailand Technology Rating System (TTRS) 

TTRS หรือ Thailand Technology Rating System คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี 
ซึ่ง สวทช. ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยี-นวัตกรรม โดยใช้โมเดลการประเมินเทคโนโลยีช่วย
วิเคราะห์ประเมินจัดล าดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ให้มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจุบัน และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นไป
ที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความต้องการการสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ขั้นตอนการให้บริการ TTRS เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TTRS เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเบื้องต้น จากนั้นจะท าการตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ เมื่อเข้าสู่
ระบบประเมิน TTRS แล้วจะท าให้ทราบถึงผลลัพธ์การจัดอันดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการนั้นๆ จนท้ายที่สุด
น าไปสู่การออกใบรับรอง เสริมความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ใช้ วทน. ท าให้ทราบจุดอ่อน
จุดแข็งในการด าเนินธุรกิจ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และลดอุปสรรคใน
การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในมุมมองของแหล่งทุนทางการเงินจะมีข้อมูลอ้างอิงในการ
พิจารณาด้านการเงินของผู้ประกอบการ รวมถึงใช้ข้อมูลในการจัดท านโยบายหรือกลไกการสนับสนุนได้อย่าง
เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
TTRS ให้บริการและให้การสนับสนุนในการประเมินเทคโนโลยี และจัดอันดับให้แก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
แล้ว จ านวน ๒๘ โครงการตามแผนงาน อยู่ระหว่างประสานและด าเนินการ จ านวน ๓๗ โครงการ จากจ านวน
ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับบริการในช่วงไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ 
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TTRS ด าเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการในพันธกิจต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้บริการประเมินศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ได้แก่ (๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MoUTTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) สร้างกรอบความร่วมมือ
ร่วมเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME 
รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Tech-Startups และ SME ผ่าน TTRS Model  (๒) โครงการ Innobiz-
TTRS ที่ด าเนินงานร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs ในการค้ าประกันสินเชื่อ ซึ่งมีวงเงินค้ าประกัน ๘,๐๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic 
ที่ด าเนินการร่วมกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกและน าเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้(๔) โครงการ
ความร่วมมือ TTRS- บสย. (Direct Guarantee) (๕) โครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการด าเนินการร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อและกลไกการสนับสนุนต่างๆ และ ๖) โครงการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประเมินโดยโมเดล TTRS แก่ผู้ประกอบการเครือข่ายของ AGRITEC 

นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาโมเดลการประเมินและจัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
จัดท าบทความวิจัยและรายงานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการต่อยอดงานวิจัยจากบทความวิจัยเดิมปี 
๒๕๖๒ จ านวน ๓ เรื่ อง ได้แก่  (๑)  บทความวิจัย เรื่ อง  "An Empirical Investigation of Thailand 
Technology Rating Support and Service System (TTRS) on Growth Potential in Innovative 
Technology-Based SMEs“, ASIALICS2019 ( ๒ )  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง “Thailand SME Rating and 
credibility based on non-financial data” NSTDA, TDRI, OSMEP, KOTEC และ (๓) บทความวิจัย เรื่อง 
“ Tech Rating ; Development of ICT Integration and Application in Southeast Asia” 
NSTDA,DEPA,FTI,III และรายงานการวิเคราะห์ Technology and Innovation Trend ของอุตสาหกรรม
ด้าน Manufacturing and ICT ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแสวงหาการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ 

๒๑ โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับ

ความต้องการก าลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตาม

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตร

ทั้ง reskill และ upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพก าลังคนในประเทศไทย  



๖๙ | สวทช. 

 

สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกแบบหลักสูตรอาชีพใหม่ ๒๖ อาชีพ อาทิ 

นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักช านาญการบริการดิจิทัลส าหรับ

องค์กรสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ช านาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการติดตั้งโรงเรือนปลูก

พืชอัจฉริยะ และเกษตรกรช านาญการ เป็นต้น โดยจัดอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๕๙ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งสิ้น จ านวน ๑,๖๗๖ คน (๓,๑๐๗ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform Package A: คอร์สส าหรับผู้บริหาร” 

: เพ่ือให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้งาน AI Modules ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม “AI for Thai” ซึ่งพัฒนาขึ้น

โดยทีมงานกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ของ NECTEC  ทั้งรูปแบบการให้บริการ การเรียกใช้งาน และ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน จัดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยมีผู้เข้าร่วม

จากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๓๗ คน 

 หลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform Package B: คอร์สส าหรับนักพัฒนา

โปรแกรม” : เพ่ือให้นักพัฒนาโปรแกรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการใช้งาน Modules ต่างๆ 

บนแพลตฟอร์ม “AI for Thai” ทั้งในกลุ่ม Modules ที่เรียกใช้งานด้วยการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Single 

Request - Single Response) และกลุ่ม Modules ที่ต้องใช้งานบนระบบบริการเฉพาะ จัดระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๓๔ คน 

 หลักสูตร เรียนรู้ สัมผัส HPP นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสเจอร์ไรส์ แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อ

โอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร : เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและเทคโนโลยี HPP พร้อมทั้งได้ลง

มือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงในกระบวนการ HPP กับอาหารตัวอย่างประเภทต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมเห็นภาพ

และเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและตอบข้อสงสัย ซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนใน

เทคโนโลยี HPP ต่อไปอีกด้วย จัดระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ และ

โรงงานบริการนวัติกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๒๕ ท่าน (มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับ Certificate ๒๔ ท่าน) 
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 หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตและผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) :  

เพ่ือเรียนรู้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตามหลักมาตรฐาน ISO 

14040s ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยการมองถึงหลักความคิดของ 

Life Cycle Thinking เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการ

ปรับเปลี่ยน หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จัดระหว่างวันที่ ๘-๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 

๒๖ ท่าน 
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๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดท า “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้น สู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เมื่อวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคา
ของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรม
ไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐ
สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดังรูป 

 
ปัจจุบัน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) มีผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน) ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วทั้งสิ้น ๗๑๘ ผลงาน ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว จ านวน ๓๘๓ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แล้ว ๓๕๙ ผลงาน ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๑๒ ผลงาน ด้านการเกษตร ๒๙ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ 
๘ ผลงาน ด้านก่อสร้าง ๓๖ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๗ ผลงาน ด้านส านักงาน ๒ ผลงาน 
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ด้านโรงงาน ๑ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง ๔ ผลงาน ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๓๒ 
ผลงาน และด้านอื่นๆ ๒๗ ผลงาน 

ทั้งนี้ เฉพาะช่วงสิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม  ๒๕๖๒)  
มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. จ านวน ๓๘ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
แล้วจ านวน ๑๕ ผลงาน และส านักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๓๐ ผลงาน 

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วนร่วม และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทยได้ส าเร็จ ได้แก่ 

(๑)  เครื่องมือช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล ของ บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
โดยเป็นผลงานที่บริษัทฯ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.  ซึ่งได้
ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเครื่องมือช่วยตัดและเจาะกระดูก
เฉพาะบุคคลนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตในการตัดหรือเจาะกระดูกผู้ป่วยให้ตรงกับ
ต าแหน่งที่วางแผนการผ่าตัดไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดและรูปร่างตามกายวิภาคของผู้ป่วยรายนั้นๆ และขึ้น
รูปด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototype) โดยเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วของทางภาคอุตสาหกรรม เข้ากับเทคโนโลยีภาพฉายรังสีทางการแพทย์ 
(X-Ray & CT Scan) และการผลิตวัสดุฝังในทางการแพทย์ ท าให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง 
วางแผนการผ่าตัด ออกแบบเครื่องมือช่วยตัดและเจาะกระดูกและเตรียมชิ้นส่วนที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม
กับบริเวณท่ีต้องการผ่าตัดได้ ซึ่งตัวอุปกรณ์จะไม่ได้ใช้ส าหรับฝังในตัวผู้ป่วย แต่ใช้วาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการตัด
หรือเจาะ เ พ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางและความลึกของการเจาะ  เช่น กรณีการเจาะน าร่องเ พ่ือฝัง 
Pedicle Screw บริเวณกระดูกสันหลัง หรือ การใช้ Dental Drill Guide ในการเจาะน าร่องเพ่ือฝังรากฟัน
เทียม หรือเพ่ือก าหนดขอบเขตที่ต้องการตัดกระดูก เช่น Cutting Template กรณีตัดเอามะเร็งกระดูกออก 
เป็นต้น จากนั้นน าตัวอุปกรณ์ออกเมื่อท าการตัดหรือเจาะเสร็จแล้ว โดยวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือช่วย
ตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล ได้แก่ Poly(lactic acid) (PLA)  Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) 
และ Resin 

ที่มา : https://customized.co.th/en/service/craniofacial/ 

  

https://customized.co.th/en/service/craniofacial/
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(๒)  ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเบียดเส้นทึบอัตโนมัติ ของ บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จ ากัด 

ผลงานวิจัยพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง สวทช. ได้อนุญาตให้ บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จ ากัด 

ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเพ่ือผลิตและจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบับเพ่ิมเติม เดือนธันวาคม ๒๕๖๒  โดยซอฟต์แวร์ฯ นี้ได้พัฒนาขึ้นจากโครงการพัฒนาระบบจ่าเฉยอัจฉริยะ 

ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยตรวจจับการขับรถข้ามเส้นทึบและเบียดคอสะพานได้ โดยสามารถดึง  

ภาพ VDO จากกล้องวงจรปิด (IP Camera) ที่มีอยู่แล้วมาประมวลผลภาพแบบ Real-Time ด้วยการใช้

เทคโนโลยีทาง Image Processing Algorithm เพ่ือให้ระบบสามารถแยกแยะยานพาหนะกับฉากหลังได้ 

ท าให้ได้ภาพหลักฐานการกระท าผิดที่ถูกต้อง แม่นย า และชัดเจน เป็นเครื่องมือให้ต ารวจจราจรสามารถ

ตรวจจับการกระท าผิดได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานและน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอันจะเป็นการท าให้เวลาการเดินทางและต้นทุนทางโลจิสติก (Logistic) ของ

ประเทศสูงขึ้น  ซึ่ งซอฟต์แวร์ฯ นี้  ได้ถูกพัฒนาภายใต้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC  

29110 : 2018 โดย TUV NORD (Thailand) Ltd. และกองบังคับการต ารวจจราจรได้มีการทดลองน าระบบ

ไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ อาทิ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า และบริเวณทางลอดแยกห้วยขวางแล้ว พบว่า  

มีความแม่นย าในการตรวจจับการเบียดเส้นทึบส าหรับยานพาหนะประเภทรถยนต์หรือใหญ่กว่า ได้ถูกต้อง

มากกว่าร้อยละ ๗๐ 

 
 

 
ที่มา : บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จ ากัด 
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(๓) เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

เป็นผลงานที่บริษัทฯ ส่งเครื่องประจุไฟฟ้าฯ นี้มาวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบ

ประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่ มอก.๖๑๘๕๑-๑ และ มอก.๖๑๘๕๑-๒๒ กับศูนย์

ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ซึ่งเครื่องประจุไฟฟ้าฯ นี้ได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดย

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้วิจัยพัฒนาเครื่องประจุไฟฟ้าฯ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบ

การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งมีแนวโน้มในการใช้งานรถยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้น ลดการพ่ึงพาการใช้

เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใช้ได้กับระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ใช้หัวชาร์จแบบ Configuration Type 2  

(IEC 62196:2003) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ าฝุ่นระดับ IP54 สามารถใช้

กับรถยนต์ทั้ งประเภท Hybrid-plugin electric vehicle (HPEV) และ  Battery electric vehicle (BEV)  

ระหว่างการประจุไฟฟ้าเครื่องจะท าการปรับสภาพสัญญาณไฟฟ้าให้เหมาะสมส าหรับการประจุเพ่ือให้มีการ

ควบคุมความปลอดภัย ตลอดจนบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เครื่องประจุไฟฟ้านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร เหมาะสมทั้งบ้านพักอาศัย อาคารห้องชุด ส านักงาน หรือกระทั่งห้างสรรพสินค้า สถานที่

ราชการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) 

 
(๔)  หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ก าลังต่ า ของ บริษัท พรีมา 

เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด เป็นผลงานที่บริษัทฯ ส่งมาวิเคราะห์ทดสอบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 และ IEC 60601-2 กับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยหมวกเลเซอร์
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ปลูกผมฯ นี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น

ผลงานที่นักวิจัยของบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จ ากัด ได้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบุคลิกภาพจากอาการผม

ร่วง ผมบาง โดยการแก้ไขแบบเดิมมีทั้งการใช้รับประทาน ทาผิวหนัง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ซึ่งมี

รายงานทางการแพทย์จากต่างประเทศว่าวิธีการรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ

ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ ากว่าวิธีอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถใช้เพื่อบ ารุงรักษาให้สภาพเส้นผมอยู่ยาวนานยิ่งขึ้น ด้วยการใช้

เทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) น ามาประยุกต์ และออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ ส าหรับสวมใส่

ในการกระตุ้นผลทางชีววิทยาของเซลล์ โดยหมวกเลเซอร์ปลูกผมฯ นี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ซึ่งได้

ด าเนินการวิจัยทางคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ 

Randomized Control Trial ระหว่างหมวกเลเซอร์ และ หมวกหลอด LED ที่เป็นกลุ่มควบคุม พบว่าผู้ใช้งาน

หมวกเลเซอร์มีประสิทธิภาพท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเส้นผมต่อพ้ืนที่และขนาดของเส้นผมมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485:2016 และอยู่ระหว่าง

การขอรับรองมาตรฐาน European Conformity หรือ CE MARK 

 

 
 

๓.๕.๖ การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ 

pre-approval) ซึ่ง สวทช. ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ 

ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความ

สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย (๒) เพ่ิมช่องทาง fast track 
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ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ

เพ่ือขอการรับรองฯ ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป  

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and Innovation Management System: 

RDIMS) ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ใช้สิทธิกับ สวทช.  

สามารถรับรองตนเอง ส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นราย

โครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี ๓๐๐%  (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียดดังรูป 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีการ Pre-approval มีเอกชนที่ยื่นขอรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๓๒๗ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๒,๐๖๑.๘๗ ล้าน
บาท) ซึ่งแบ่งเป็นโครงการยื่นใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓๑ โครงการ และโครงการยกยอดมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙๖ โครงการ จากผู้ประกอบการ จ านวน ๕๘ ราย (เป็นรายใหม่ ๑๑ ราย) 
เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๑๑๓ โครงการ (มูลค่าโครงการ ๔๕๓.๒๓ ล้านบาท)  

ทั้งนี้ มีการจัดหลักสูตรอบรมทั้งการให้ความรู้เบื้องต้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "เทคนิคการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอการ
รับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี ๓๐๐% (รุ่นที่ ๑๘)" เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหลักสูตร "ระบบ
สนับสนุนการด าเนินงานรับรองโครงการวิจัย ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ ๙)" เมื่อวันที่ ๒๐-
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน/
องค์กร ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจ านวน ๑๘ คน จาก ๙ บริษัท/องค์กร และ จ านวน ๑๑ คน จาก ๘ บริษัท/
องค์กร ตามล าดับ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรการภาษี ตั้งแต่แนวทาง
การปฏิบัติในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองฯ อีกทั้งได้ทราบถึงการใช้งานระบบ และการยื่นข้อเสนอ
โครงการผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผล (ระบบ  RDC Online) 
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ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนมาตรการทางภาษี ในการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทาง
การค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน  

 
นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด าเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS นั้น  

มีการประชุมหารือระหว่างทีมงาน สวทช. และ วว. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องการขยายระยะเวลาความ
ร่วมมือการตรวจประเมินระบบ RDIMS ต่อไปอีก ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินงานร่วมกันให้การตรวจประเมินระบบ RDIMS ส าหรับผู้ประกอบการเอกชนหรือองค์กรที่
ประสงค์จะประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบ แสดง
ดังรูป 

 

 

  

 

 

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน าองค์
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 
การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 
ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่
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ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ ดังรูปที่ ๗ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงานในรูปแบบ
เครือข่าย เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จ านวน ๑๘ เครือข่าย และ
มีที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจ านวน ๑๐๐ คน การให้บริการ
ของ ITAP ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ 
วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนา
วิชาการ เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทาง
การเงิน ได้แก่ สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบางส่วน 

 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 

SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๒๗๙ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๑๔๙.๙๓ 
ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๒ : ๓๘ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๓๘) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๓) และการพัฒนาเพ่ือรับรองตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ ๑๕) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อันดับสูงสุด (ร้อยละ ๔๖) ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๐) ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs แล้วเสร็จ ๓๕๕ โครงการ มีตัวอย่างผลงานที่ ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน BCG Model 
ดังนี้ 

(๑) การออกแบบระบบบ าบัดมลพิษของโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง เป็นการ

น าวัสดุธรรมชาติที่มีมูลค่าน้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม 

ท าให้มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือทดแทนการใช้ไม้ฟืนและแก๊สหุงต้ม แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่ง 
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ประกอบด้วยกระบวนการส าคัญได้แก่ กระบวนการบดถ่านให้เป็นผง และการอบถ่านเพ่ือไล่ความชื้น  

ซึ่งในข้ันตอนการบดถ่านให้เป็นผงนั้นจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของผงถ่านและกระบวนการอบถ่านซึ่งต้องใช้

ความร้อนจากไม้ฟืน ที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิดฝุ่นและควัน จ าเป็นจะต้องมีระบบก าจัดฝุ่นจากการบดถ่าน

และระบบก าจัดควันจากการเผาไม้ฟืนเพ่ืออบถ่าน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลด  

ความเสี่ยงในการโดนร้องเรียนจากชุมชนจากการปล่อยมลพิษจากฝุ่นและควัน ITAP จึงได้มีโครงการ 

"การออกแบบระบบบ าบัดมลพิษของโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง” ให้ผู้ประกอบการที่ผลิตถ่านอัดแท่งได้รับแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและแบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ที่ผ่านมาตรฐานตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  

พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) และใช้เป็นแบบก่อสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสียและแบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศของโรงงาน ช่วยท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

กิจการเพ่ิมขึ้นและก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบดังต่อไปนี้ กรณีตัวอย่าง “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยรัตน์ชาร์โคล” 

มีระบบบ าบัดน้ าเสียและแบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ น้ าทิ้ง ฝุ่น ควันและกลิ่นที่ผ่านการบ าบัด

มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดได้รับอนุญาตให้ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายถ่านอัดแท่ง โดยห้างหุ้นส่วนฯ 

มีก าลังการผลิตประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน โดยตั้งแต่แล้วเสร็จโครงการ สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้

ประมาณ ๘๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาขาย (เฉลี่ย) กิโลกรัมละ ๑๑ บาท ทั้งนี้เมื่อคิดยอดขายที่เป็นผลจากการ

ด าเนินโครงการฯ เป็นเงินประมาณ ๑,๗๙๕,๒๐๐ บาท และผลประโยชน์ของโครงการก่อให้เกิดก าไรเพ่ิมขึ้น 

๕๗๖,๔๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยรัตน์ ชาร์โคล มีการเพ่ิมระบบบ าบัดมลพิษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบ าบัดมลพิษ ลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยท าให้มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือทดแทน  

การใช้ไม้ฟืนและแก๊สหุงต้ม จึงกล่าวได้ว่า ห้างหุ้นส่วนฯ มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ระดับความรู้ 

ของบุคลากรเพ่ิมขึ้นมีความรู้และเข้าใจหลักการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย และแบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

สามารถดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบได้ 
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(๒) การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท ปัญหาน้ าเสีย เป็นปัญหาที่

พบได้บ่อยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากสถานประกอยการโรงแรม รีสอร์ท ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือ

ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดไม่รองรับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ITAP จึงได้มีโครงการ "การปรับปรุงระบบบ าบัด

น้ าเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ” ท าให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มี

ประสิทธิภาพ น้ าเสียที่ผ่านระบบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด โดยระบบบ าบัดสามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างต่ าวันละ ๗๐ ลูกบาศก์เมตร ท าให้น้ าที่ผ่านการบ าบัดสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ภายในรีสอร์ท ไม่มีการปล่อยทิ้งสู่ภายนอก และที่ส าคัญเป็นการส่งผลให้สามารถด าเนินกิจการ

ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างจุดขายให้กับรีสอร์ท และ

ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบดังต่อไปนี้ กรณีตัวอย่าง “บริษัท ปะการัง รีสอร์ท จ ากัด” สามารถเปิดบริการ

ห้องพักได้เพ่ิมขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับปริมาณน้ าเสีย ซึ่งเป็นผลก าไรจากโครงการประมาณ ๔๒๑,๒๐๐ บาท และ

ผลจากการลดโอกาสการถูกสั่งปิดกิจการเนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากถูกสั่งปิด 

จะก่อให้เกิดความเสียหายประมาณวันละประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการลงทุนเพ่ิมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการเพ่ิมเติมในส่วนระบบท่อ มอเตอร์ และการส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยมีการลงทุน

เพ่ิมประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในการด าเนินกิจการอนุรักษ์และเป็นมิตร

สิ่งแวดล้อม ไม่มีการท าลายธรรมชาติ เป็นประเด็นหลักท่ีจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวและกิจการด าเนินได้อย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน ธรรมชาติในพ้ืนที่ยังคงความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวความรู้ของบุคลากรเพ่ิมขึ้น ผู้บริหาร

และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบ าบัดน้ าเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด 
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๓.๕.๘ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถด าเนิน
กิจการได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยด าเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสน า
ผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่น าไปด าเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิด
การพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพิ่ม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน น าไปสู่
การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินงานสนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ เชื่อมโยงและขยายเครือข่าย สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ โดยในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก จ านวน 
๔๑ บริษัท (ใหม่ ๒๕ บริษัท ต่อเนื่อง ๑๖ บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและโลจิสติก และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ฯลฯ) โดยโครงการได้จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการได้พบ
ที่ปรึกษาเพ่ือรับค าปรึกษาในประเด็นต่างๆในการด าเนินธุรกิจ เช่น การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผน
ก าลังคน การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย ก าไร และหัวข้ออ่ืนๆ รวม ๑๖ ครั้ง หรือ ๘๓ ชั่วโมง และจัดกิจกรรมอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ Connecting Technics to People เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหัวข้อ 
Growth Hacking & Business Modeling เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวันพริ้นเซส 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ทางโครงการฯได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพ่ือเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ 
Meet Taipei ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ประเทศไต้หวัน  นองจากนี้จากการประเมิน
ผลลัพธ์ ผลกระทบ และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในปี ๒๕๖๑ (SUCCESS 2018) จาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ ราย พบว่าผู้ประกอบการมีรายได้ เพ่ิมขึ้น ๓๗๔.๒๗ ล้านบาท มีการ
ลงทุนเพ่ิมขึ้น ๑๙.๓๐ ล้านบาท และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ๑๔.๒๒ ล้านบาท (กรกฎาคม ๒๕๖๑–มีนาคม ๒๕๖๒) 

 

 โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2019) เพ่ือเสริมสร้าง

ขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้

ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยายธุรกิจให้

เติบโต มีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ บริษัท ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับ 

Startup voucher จ านวน ๖๖ ราย โดยโครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน

การด าเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และ
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ขยายธุรกิจให้เติบโต นอกจากนี้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ Startup Voucher 2018 

มีผู้ประกอบการที่ได้รับ Startup Voucher จ านวน ๘๗ ราย สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นรวม ๓๙๙ ล้านบาท 
 

 โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food 

Accelerate 2019) เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้าน

การตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๓ บริษัท เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยธุรกิจ เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ รับ

ค าปรึกษาธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมการขยายตลาด โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมในโครงการเป็นการติดตามประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ ปี  ๒๕๖๒  มีผลการ

ด าเนินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๓ บริษัท เกิดรายได้รวม ๖๘๑ ล้านบาท รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

๓๑.๘๔ มูลค่าการลงทุมเพ่ิมในด้านอสังหาริมทรัพย์ การสร้างโรงงานเครื่องจักรและการวิจัยพัฒนา รวมจ านวน 

๖๖.๘๗ ล้านบาท มูลค่าการจ้างงานเพ่ิม ๖๙ คน จ านวน ๑๒ ล้านบาท เกิดการขยายฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้น เพ่ิมโอกาส

ในตลาดส่งออก เช่น สหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ จีน อินเดีย และไต้หวัน  
 

ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เช่น บริษัท ๓ เอ็ม  

ฟูด โปรดัก จ ากัด ผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้แปรรูป ที่ท ามาจากมะขามหวาน ภายใต้แบรนด์ จี๊ดจ๊าด  จากกิจกรรม

การสนับสนุนของโครงการ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วีดีโอโฆษณาสินค้า 

ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน Influencer และการออกบูธนิทรรศการงาน Gulf Food 2019 และ Thaifex 2019 

ส่งผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๐ และมีลูกค้าต่างประเทศรายใหม่เพ่ิมขึ้น สามารถสร้างการรับรู้

สินค้า ช่องทางจ าหน่าย และสามารถปิดการขายกับลูกค้าต่างประเทศได้รวม ๖ รายหลังจากจบงาน  
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๓.๕.๙ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพก าลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อ
ความต้องการ และสอดคล้องกับความช านาญของ สวทช. โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็น
วิทยากร สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการด าเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ
ไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน 
ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการ
เชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ณ สิ้น 
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีก าลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพศักยภาพ 
และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการสัมมนา จ านวน ๑,๘๓๕ คน มีตัวอย่างกิจกรรม 
หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ดังนี้ 

 กิจกรรมมหกรรมเทคโนโลยีอีสาน ๒๐๑๙ : Northeast TECH 2019 เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยเข้าร่วมจัดงานแสดง
นิทรรศการและจัดสัมมนา เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องการน าเทคโนโลยีและหลักการจัดการต่างๆ แก่ผู้ประกอบการใน
ภูมิภาค พร้อมร่วมออกบูธและพาผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการภายในงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวข้อ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย (๑) “การบริหารจัดการคลังอะไหล่ส าหรับงานซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระบบ IoT” ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน จาก
จ านวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๓๐ บริษัท (๒) “Business Platform Evolution for Industrial 
Transform with AGILE Technique”ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น ๔๓ คน จากจ านวนผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๒๙ บริษัท  (๓)  “การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีออโตเมชั่นและ Industrial 
Internet of Thing (IIoT)” ผู้ เข้าร่วมงานในครั้ งนี้ จ านวนทั้ งสิ้น ๕๐ คน จากจ านวนผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๓๐ บริษัท (๔) “อาลีบาบา คลังสินค้าอัจฉริยะและความคุ้มค่าการลงทุน” ผู้เข้าร่วมงาน
ในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น ๕๕ คน จากจ านวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๓๐ บริษัท 
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 กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ โดยมีตัวอย่าง
หลักสูตร เช่น  หลักสูตร Microservice and Web API ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบ in-house ให้แก่พนักงานของ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด จ านวน ๓๐ คน วันที่ ๒ – ๔  ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ซินนามอน  
เรสซิเดนซ์ - กรุงเทพฯ   เนื้อหาหลักสูตร เป็นการเรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาและ
ออกแบบระบบการให้บริการ การท างาน ให้เป็น Microservices  ซึ่งแนวคิดการท างานแบบ Microservice นี้
เริ่มต้นง่ายแต่ใช้งานจริงได้ยาก จึงจ าเป็นต้องออกแบบหลักสูตรให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นใน
การคิดแบบ Microservices ด้วย  

หลักสูตร DevOps ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบ in-house ให้แก่พนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน)  จ านวน ๗ คน วันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จ.ระยอง    
DevOps คือรูปแบบวิธีการปฏิบัติ วัฒนธรรม และกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่าง Development และ Operations รวมถึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถผลิต software 
ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง เพ่ือให้บริษัทส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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๓.๕.๑๐ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนขึ้น เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุง
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้ 
(๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
ครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหนึ่งปี (ร้อยละ ๑.๑๒๕) และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมี
ระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี)  

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)  มีโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๕๖๓ โครงการ ซึ่งในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
จ านวน ๓๑๙ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๗๕๕.๘๑ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๑๗๐.๕๔ ล้านบาท และ
สถาบันการเงิน ๑,๕๘๕.๒๗ ล้านบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๘๗๓.๑๑ ล้านบาท ดังตารางที่ ๑  ซึ่ง
จ านวนเงินให้กู้ในส่วนของ สวทช. นั้นได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๔๘.๒๕ ล้านบาท และได้รับช าระคืนเงินกู้แล้ว 
๒,๐๕๖.๘๖ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๓๙๑.๓๙ ล้านบาท  

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ คือ บริษัท พีเอสพีเอ็น แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ากัด ด าเนิน
กิจการผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์และรับจ้างท าแม่พิมพ์ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นจ านวนเงิน ๑๑.๓๕ ล้านบาท เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเฟืองโซ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีป้อนเหล็กแผ่นใส่เครื่องปั๊มแบบ Mechanical 
Press ให้เป็นกระบวนการปั๊มขึ้นรูปแบบละเอียดและมีการป้อนชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติ บริษัทฯ ได้เริ่ม
ด าเนินงานตามโครงการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการเตรียมเหล็กแผ่นกลม
ส าหรับป้อนในกระบวนการผลิตเฟืองโซ่ และการพัฒนากระบวนการผลิตเฟืองโซ่หน้าและเฟืองโซ่หลังด้วย
กระบวนการปั๊มข้ึนรูปแบบละเอียด ไปจนถึงการพัฒนาเครื่องปั๊มและแม่พิมพ์ขึ้นใหม่ประกอบกับการปรับปรุง
กระบวนการป้อนชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้ โดยในปี ๒๕๖๑ บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ๒.๕๕ ล้านบาท และต้นทุนลดลง ๐.๗๒๕ ล้านบาท 
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) จ าแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ

ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

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 ๒.๐๐ 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 ๑๑ 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 ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๓ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 



๘๗ | สวทช. 

 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ

ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๖๑  ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๘ ๓๓๐.๑๗ 

๒๕๖๒  ๖ ๗๓.๓๕ ๓๖.๖๘ ๑๑๐.๐๓ ๒๙๒.๖๑ 

๒๕๖๓  

(ไตรมาสที ่๑) 
๒ ๒๐.๘๕ ๑๐.๔๒ ๓๑.๒๗ ๘๐.๘๗ 

รวม ๓๑๙ ๓,๑๗๐.๕๔ ๑,๕๘๕.๒๗ ๔,๗๕๕.๘๑ ๘,๘๗๓.๑๑ 

 

๓.๕.๑๑ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน 
รวมทั้งสิ้น ๕ บริษัท สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ดังตารางที่ ๓ ส าหรับสถานะการลงทุนของบริษัท
ร่วมทุนที่ปรากฏในตารางที่ ๔ นั้น สวทช. ได้รับการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก กวทช. ทั้งสิ้น ๒๖๖.๖๐ ล้านบาท 
เรียกช าระแล้ว ๒๔๗.๑๐ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท ส าหรับผลการด าเนินงาน
ตามรอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๑ มีก าไรสุทธิ ๔ บริษัท คือ (๑) บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
(INET) มีก าไรสุทธิ ๑๕๒.๙๒ ล้านบาท (๒) บริษัท เทรดสยาม 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 าไร
สุทธิ ๐.๑๒ ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ๑ บริษัท คือ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด (SAKUN C) ขาดทุนสุทธิ 
๒๒.๙๔ ล้านบาท (สวทช. เข้าร่วมทุนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม

ลงทุน 
ทุนที่เรียกช าระ

แล้ว/๑  
(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ด้านเทคโนโลย ี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสือ่สารครบวงจร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป็นเงินสดที่ 
สวทช.จ่าย

จ านวน 
๑๓๒.๙๔ 
ล้านบาท 

ส่วนทีเ่หลือ
ได้จากแปลง
เงินปันผลมา
เพิ่มทนุใน
บริษัท) 

๑๗.๐๐ 
(จ านวน 
๘๕ ล้าน
หุ้น จาก

จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้านหุ้น) 

๑. ส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการของภาคเอกชนในการใช้
งานอนิเทอร์เนต็ในเชงิพาณิชย์ 
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มกีาร
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรม เพือ่สร้างศักยภาพและ
เกือ้หนุนการพัฒนาเศรษฐกจิของ
ประเทศ 
๓. เอือ้อ านวยต่อการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับ big data และ 
data analytics ของประเทศ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการค้าแบบ

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท าให้การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
ตามมาตรฐาน ebXML ซ่ึงเป็น

คงสถานะ  
การลงทุน 
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ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ด้านเทคโนโลย ี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

อิเลก็ทรอนิกส ์ตาม
มาตรฐาน ebXML  

ระบบของการรับส่งขอ้มูลทาง
อิเลก็ทรอนิกสท์ี่มีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมี
ความรวดเรว็ ถกูตอ้งแล้ว ยัง
สามารถชว่ยลดต้นทุนได ้
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของรฐัที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ ท าให้ลงทุนน้อย
แต่สามารถให้บริการที่มีความ
สะดวก คล่องตวัเชน่เดียวกับ
ภาคเอกชน 
๓. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเชื้อจุลินทรีย์และ
อาหารสัตว์หมักชวีภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลติจุลินทรีย์ใน
ระดับอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยี
ของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการน าร่องซ่ึงจะ
น าไปประยุกต์สูก่ารวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ 

คงสถานะ  
การลงทุน 

๔ LT เป็นที่ปรกึษาและ
ให้บริการทางการศึกษา 
การฝกึอบรม และการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) โดยให้บริการ 
e-learning และระบบที่
เกี่ยวขอ้งกับการศกึษาทั้ง
ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(turnkey) และให้เช่าใช้
บริการ (application 
service provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผู้ใช้
เทคโนโลยี e-learning ได้
กว้างขวางและรวดเรว็ขึ้นจาก
ความคล่องตวัในการด าเนนิงาน  
๒. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี e-learning ได้อย่าง
รวดเร็วขึน้จากการด าเนนิงานใน
รูปแบบเอกชนเพื่อรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-learning 
ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม e-
learning อย่างมีประสทิธิภาพ 
เกิดการกระจายความรู้ในหลาย
สาขาวิชาผ่านระบบ e-learning 
ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

เตรียมถอน  
การลงทุน 

(ได้รับอนุมัติ
จาก กวทช. 
ให้ถอนการ

ลงทุนภายใน 
๓ ปี คือ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒) 

๕ SAKUN C วิจัยและพัฒนา ผลิตและ
จ าหน่ายยานยนต์สมัยใหม่
แบบครบวงจร 

๒๕๖๒ ๒๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ท างานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม รวมทั้งได้
โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่
อย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยี
ของประเทศ ด้วยทมีงานคนไทย
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
ตอบสนองและรองรับงานวิจัย

คงสถานะ 
การลงทุน 



๘๙ | สวทช. 

 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนของ 
สวทช.  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ด้านเทคโนโลย ี กลยุทธ ์
การลงทุน
ปัจจุบัน 

พัฒนาเพือ่การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ใน
ประเทศ 
๒. เป็นโครงการน าร่อง สามารถ
ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่
มีการใชเ้ทคโนโลยีหลาย ๆ ด้าน 
ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างจากเหล็ก
เป็นอลมูิเนียม พัฒนาการแปรรูป
อลูมิเนียมโดยการป๊ัม ฉีด ขึน้รูป
ชิ้นส่วนขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ 
รวมถึงการพัฒนาการประกอบ
ตัวถังอลมูิเนียม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ชว่ยเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก 

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 
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๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

 

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. (Agricultural Technology 

and Innovation Management Institute: AGRITEC) ด าเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

แบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า 

เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยน าผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพ้ืนที่ ผ่านการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี 

ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน  โดยมีกลไกการ

ท างานตั้งแต่รับโจทย์ความต้องการของชุมชน มีการประเมินพ้ืนที่ร่วมกับนักวิจัย/นักวิชาการ มีกระบวนการ

คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มีรูปแบบกลไกการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

(AGRITEC) มีเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ๖ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพืช ผลไม้ และเมล็ดพันธุ์, 

เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ า, อุปกรณ์เครื่องจักรภาคการเกษตร, เทคโนโลยีสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์

เพ่ือก าจัด ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ านวน ๑๕ ชุมชน ใน ๑๐ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/

เทคโนโลยี จ านวน ๑,๑๒๘ คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนน า จ านวน ๓๐๓ คน มุ่งเน้นการพัฒนาและขยาย

ผลเกษตรอัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

และการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) AGRITEC มีกลไกการพัฒนา

ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

(Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนน าหรือชุมชน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง ๔ 

ศูนย์แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน  
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ซึ่งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการต่อยอด สร้างองค์ความรู้ ลดความเหลื่อมล้ า เกิด

การขยายผลในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 

 
 

ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

แบ่งการด าเนินงานเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ (smart user : ใช้เป็น) มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ิม

ความแม่นย าในด้านการเกษตร เช่น ติดตั้งโรงเรือน เครื่องหยอดข้าว ใช้ app ทั่วไป ไม่ได้น าไปวิเคราะห์  

ระดับที่ ๒ (monitor : ใช้ วางแผน ติดตาม) มีการใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามา

วางแผนในการเกษตร เช่น ใช้ GPS ระบุต าแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เปรียบเทียบข้อมูลอดีตและปัจจุบัน 

มีการใช้ sensor เพ่ือเก็บข้อมูล และระดับที่ ๓ (monitor+control : ใช้ วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ 

ปรับปรุง/แก้ไข)  มีการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต การใช้เทคโนโลยีควบคุมระยะไกล ( remote 

sensing) IoT  เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยมีตัวอย่างการพัฒนาและขยายผลเกษตร

อัจฉริยะ อาท ิ

 ฟาร์มเห็ดเขาชะเมา จ.ระยอง โดย สวทช. AGRITEC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตร

อัจฉริยะระดับ ๒ คือสถานีเรียนรู้เทคโนโลยีเซนเซอร์ไร้สายส าหรับการติดตามสภาวะแวดล้อม (FARM 

WiMaRC) เพ่ือใช้งานจริงในฟาร์มเห็ด หลังรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเจ้าของฟาร์มสามารถพัฒนา

โปรแกรมเพ่ิมเติม เพื่อควบคุมอุปกรณ์การให้น  าตามเวลาที่ก าหนด ใช้ค่าต่างๆ ที่ได้จากระบบ FARM WiMaRC 

ในการตรวจสอบความเหมาะสม ช่วยตัดสินใจในการให้น  าในฟาร์มเห็ด  ควบคุมอุณหภูมิกับความชื นที่เป็น

สภาวะแวดล้อมส าคัญในการเจริญเติบโตของเห็ดทั งในและนอกโรงเรือน จากการได้รับการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์เห็ดได้เอง ช่วยลดต้นทุนจากการสั่งซื อก้อนเชื อ สร้าง

รายได้เพ่ิมขึ น ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
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นอกจากนี้ สวทช. โดย AGRITEC ได้ด าเนินงาน Smart Tambon Model ภายใต้แนวคิดการ

พัฒนาพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic Area-based Community Development หรือ HAB) โดยร่วมลงพ้ืนที่

กับกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุน

ส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมพ้ืีนที่น าร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

(๑) อบต.ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชานี (๒) อบต.ส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (๓) อบต.ไชย

สถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน (๔) อบต.เขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (๕) อบต.ห้วย

บง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (๖) เทศบาลต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ (๗) 

เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน คือ อาชีพ สุขภาพ 

การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 

ชี้เป้า หรือ TPMAP และระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ Agri Map ซึ่งเป็น Data 

Bank รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของชุมชน เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน Smart Tambon Model 

ตัวอย่างการด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่อง อาทิ 

 พื้นที่ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดให้มีเวทีชุมชน ให้ข้อมูลแก่ชุมชนเพ่ือ
ตรวจสอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและความต้องการร่วมกัน น าไปสู่การจัดตั้งคณะท างาน Smart Tambon  
ในพ้ืนที่ และได้จัดท าแผนการด าเนินงานในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์  
ความต้องการของพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าพอุง ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการท างานร่วมกันหลายภาคส่วน  
ถือเป็นการสร้างต้นแบบที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปขยายผลต่อยอดสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 พ้ืนที่น าร่องอ่ืนที่มีการด าเนินการขยายผลเช่นเดียวกันกับต าบลค าพอุง ในการด าเนินการ 

Smart Tambon ได้แก่  อบต.ส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  อบต.ไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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อบต.ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชานี อบต.เขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

และ อบต.ห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 

  

 

 

 

 

  

อุบลฯ (ต.ช่องเม็ก) ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สระบรุี (เขาดินพัฒนา) ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สระบรุี (ต.ห้วยบง) ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

น่าน (ต.ส้าน )๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร้อยเอ็ด (ต.ค าพอุง) ๒๑ – ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๒ 

น่าน (ต.ไชยสถาน) ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน (Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism) โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิต

เมล็ดพันธุ์หรือ ต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและ

ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน ๕๐ ชุมชน และสร้างเกษตรกรแกนน า จ านวน ๒๖๖ คน โดยมีตัวอย่าง

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การจัดการเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป  สวทช.โดย AGRITEC 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เขียว ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างเมล็ด การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ด การทดสอบความงอก และ การใช้สาร

รมเมล็ดถั่วเขียวท าลายแมลงศัตรูถั่วเขียว หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการใช้เครื่องจักร มาเป็นการเก็บเกี่ยวด้วยมือแทน เพ่ือคัดพันธุ์ปน และคัดแยกขนาด

เมล็ดได้ง่าย อีกทั้งเกษตรกรได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว ได้

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม ๑๓๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคารับซื้อเพ่ิมขึ้นเป็น ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เกิดมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

  

 
 

๓.๖.๓ การพัฒนาสถานีสาธิต ทดสอบ เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Training Hub & 

Learning Station) ในหลายผลิตผลทางการเกษตร และหลากหลายพื้นที่ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการพัฒนาสถานีสาธิต ทดสอบ เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ร่วมกับพันธมิตร เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
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การเรียนรู้ สาธิต ทดสอบ การบริหารจัดการด้านการเกษตรครบวงจร จ านวน ๗ แห่ง ดังนี้ (๑) Aquaculture 

Training Hub ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี ชลบุรี) (๒) Agro Training Hub ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) (๓) Smart Farm สัตว์น้ า ไม้ผล พืชสวน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) (๔) Smart Farm ไม้ผล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(๕) Smart Farm พืชไร่ พืชผัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้อยเอ็ด ๖) Smart Farm ผักอินทรีย์ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ (๗) สถานีเรียนรู้ และสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ หรือ 

เกษตรอัจฉริยะ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือร่วมกันผลักดันให้

เกิดการน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ไป

ใช้สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีตัวอย่างการด าเนินงาน ดังนี้  

 การปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ การจัดการโรคแมลง และการตัดแต่งช่อมะเขือ

เทศ  โดยมะเขือเทศที่ปลูกในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นมะเขือเทศเชอรี่หลากสีที่  สวทช. และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาพันธุ์ ซึ่งมะเขือเทศเชอรี่ ๒ ใน ๓ พันธุ์ เป็นพันธุ์ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ พันธุ์นิลมณี และ 

พันธุ์ออเร้นจ์ มข. มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต ๒๒ คน อาจารย์ ๒ คน และเจ้าหน้าที่บริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้ปลูกป่าวังจันทร์ มะเขือเทศ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.

ระยอง หลังการถ่ายทอดฯ นักเรียนหลักสูตรเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีการจัดตารางการดูแล

มะเขือเทศในโรงเรือน เนื่องจากการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียน และ มีเจ้าหน้าที่ AGRITEC. และ เจ้าหน้าที่ ปตท. เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
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๓.๗ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

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

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

สวทช. ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่า 
แก่เอกชนผู้สนใจท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้
เป็นส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาค
สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการพื้นท่ีเช่าเพ่ือท าวิจัยและพัฒนาใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ านวน ๘๗ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ 
ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด และบริการพ้ืนที่ส านักงาน ห้องฝึกอบรม และสัมมนาในเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวน ๕๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่า
ทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕ 

 
รูปที่ ๕ จ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  

เกษตรและอาหาร
๓%

เคมีและวัสดุศาสตร์
๑๔%

เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๙%
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วิทยาศาสตร์

๗%
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อื่นๆ
๕%

อุปกรณ์การแพทย์
และเภสัชกรรม
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สร้าง Ecosystem 

ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ (๑) Connecting 

the Dot: Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ 

เฉพาะทาง และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพ่ือให้เกิดการ

เชื่อมโยงและสร้ าง เครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศร่วมกัน  

(๒) Innovation Hub: R&D hub of the Nation & EECi soft Landing Zone จะเน้น Soft infrastructure 

ที่สอดคล้องกับส่วนที่ สวทช. มีศักยภาพในการด าเนินการ เพ่ือให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้น 

ประหยัดขึ้น และเพ่ือท าให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้เกิดการท างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างราบรื่น และเป็น Soft landing ของ EECi ในช่วงเริ่มโครงการ  และ 

(๓) Creating “new” Value: Most comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความส าคัญกับ

การสร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถ

ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการ

หาคู่ค้า ด้วยกลไกต่างๆ เป็นต้น 

โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้น าผลงานของสมาชิกประชาคมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทยคว้ารางวัลระดับโลก ในงาน  "Seoul International Invention Fair 2019" (SIIF  

2019)  เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งมีผลงานจากประเทศต่างๆ

เข้าร่วมมากกว่า ๖๐๐ ผลงาน จาก ๒๗ ประเทศ โดยมีบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวัล ๓ บริษัท จ านวนผลงานวิจยั 

๕ ผลงาน ดังนี้ บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)  (๑) แปรงสีฟันไบโอพลาสติกจากเมล็ดและซังข้าวโพดที่ออกแบบ

ส าหรับผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (๒) อิมูเก้ คอลเทล : การรวมตัวไมเซลล์ระดับนาโนด้วยตัวเองของ

สารลดแรงตึงผิวประจุลบความเข้มข้นสูง(สัดส่วนผสม)เพ่ือขจัดคราบที่มองไม่เห็นให้หลุดออกจากเส้นใยโดย

ปราศจากแรงเชิงกล ได้รับรางวัลเหรียญทอง (๓) กลุ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรยาพ้ืนบ้านใน

รูปไมโครแคปซูลส าหรับป้องกันผมหลุดร่วงและต่อต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคบนหนังศีรษะ ได้รับรางวัล 

เหรียญเงิน ถัดมาคือ บริษัทเอวีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด (๔) สเปรย์สร้างฟิล์มบางส าหรับผิวหนังเพ่ือควบคุม 

การปลดปล่อยโกรทแฟคเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ล าดับถัดมาคือ บริษัท แอดวาเทค จ ากัด  (๕) การสกัด

สารฟลาโวโนนไดลโคไซด์จากเปลือกมะนาวทิ้งเพ่ือใช้เป็นสารเพ่ิมสัญญานกระแสประสาทในสมองเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพความจ า  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
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๓.๗.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้

เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ: การออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 
1A ผู้รับเหมาด าเนินงานก่อสร้างฯ ถึงส่วนงานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยของอาคารต่าง ๆ โดยความคืบหน้าการก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๗ (เป้าหมายร้อยละ 
๕๕) 

(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย: ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มุ่งเน้น

การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไทย รวมถึงเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ ลดความเสี่ยงใน

การลงทุน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาระบบไบโอ 

รีไฟเนอรี (Preliminary Study) แบบ Non-GMP และ GMP เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดและการออกแบบทาง
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วิศวกรรม รวมทั้งขอบเขตและรายละเอียดของ TOR (Terms of Reference) เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบ 

ไบโอรีไฟเนอรีแบบ Non-GMP และ GMP ต่อไป โดยคาดว่าโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในปี ๒๕๖๔ และเริ่มเปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๔ 

(เป้าหมายร้อยละ ๑๒) 

(๓) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS): 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดการเตรียมความพร้อมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ BIOPOLIS ใน EECi ไว้ 
๒ ต้นแบบ ได้แก่ (๑) การพัฒนาต้นแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และสาธิตน าร่องทางด้าน Plant 
Phenomics System เพ่ือการหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตพืช ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ
พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบตามแผนงานที่ก าหนด อย่างไรก็ ดี เนื่องจากปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ปิดเส้นทางเดินเรือ ท าให้เกิดความล้าช้าในการขนส่ง ซึ่งอาจจะ
กระทบกับแผนการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานตามแผนที่ก าหนดไว้เดิม  (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย
คาดว่าจะสามารถด าเนินการท าต้นแบบและพร้อมใช้งานได้ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (๒) การพัฒนา
ต้นแบบบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งในบ่อกลางแจ้งที่เป็นระบบปิดกึ่งอัตโนมัติ พร้อมระบบเฝ้าระวังและติดตามการ
ระบาดของโรค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิชัยพัฒนา 

(๔) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS): ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดการเตรียมความพร้อมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
ARIPOLIS ใน EECi ไว้ ๑ ต้นแบบ และ ๑ ระบบ ผ่านการการด าเนินโครงการ ดังนี้ (๑) โครงการแพลตฟอร์ม
การวิจัยการผลิตอัจฉริยะ โดยพัฒนาต้นแบบระบบสายการผลิตตัวอย่าง  (เวอร์ชัน ๑) ที่เป็นแบบการ
ประมวลผลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Process) และการประมวลผลแบบกลุ่ม (Virtual Batch Process) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ปัจจุบันทีมวิจัยอยู่
ระหว่างการน าเสนอรายการครุภัณฑ์ในที่ประชุมแผนลงทุนของ สวทช. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเพ่ือพัฒนา
ต้นแบบตามแผนงานที่ก าหนด (๒) โครงการศึกษาวิจัยการจัดท าระบบน้ าอัจฉริยะ และระบบประมงอัจฉริยะ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพัฒนาและติดตั้งต้นแบบระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นพ้ืนที่น า
ร่อง และมุ่งเป้าในการให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่น าร่องได้รับการถ่ายทอดการใช้งานอุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อม
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แฮนดี้เซ้นส์ (Handy Sense) เพ่ือยกระดับศักยภาพการท าการเกษตรในพ้ืนที่ EEC ให้เป็นระบบเกษตร
อัจฉริยะ ปัจจุบันนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและประเมินศักยภาพความพร้อมของพ้ืนที่ของ
เกษตรกรส าหรับติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๖๒ แห่ง โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความพร้อม จ านวน 
๓๔ แห่ง และท าการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๑๐ แห่ง 

(๕) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน: ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๐ ชุมชน โดยไตรมาสที่ ๑ ได้จัดประชุมหารือแผนการด าเนินงานจัด
ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ (๑) หารือร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเกษตรกรรอบพ้ืนที่ EECi เช่น หลักสูตรการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ 
หลักสูตรการจัดการโรคแมลงศัตรูพืช หลักสูตรการผลิตต้นอ่อนพืช (Microgreen) และหลักสูตรการผลิตก้อน
เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นต้น รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือโครงการ Zero Waste ระหว่าง สวทช. PTT และ 
PTTOR ซึ่งมีแผนด าเนินงาน ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. วังจันทร์ โดยมีเทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ ได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดิน เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายและ 
น้ าหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตร เป็นต้น (๒) หารือร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟาง บ้านหนองหว้า 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟาง (๓) หารือร่วมกับเกษตรกร 
และโรงรมควันชุมนุมสหกรณ์ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เรื่องการใช้สารรักษาสภาพน้ ายาง (BeThEPS) 
และ (๔) หารือร่วมกับสวนสุภัทราแลนด์ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน 
Smart farm อาหารปลอดภัย และ Zero Waste เพ่ือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 

(๖) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อ อุตสาหกรรม : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดแผนงานการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และ 
Startup ในพ้ืนที่ EEC จ านวน ๑๐๐ ราย โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ ด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชิงลึกใน EEC (ผ่านการด าเนินงานของ ITAP) ไปแล้วจ านวน ๑๘ โครงการ/ราย ให้กับ SMEs ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านต่าง ๆ อาทิ เกษตร อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ ก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้าง เครื่องส าอาง ไม้และเครื่องเรือน เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และบริการ 
เป็นต้น 
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(๗) การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRM): ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินการทบทวนสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมถึงศึกษาตัวอย่าง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไต้หวัน เพ่ือศึกษาแบบอย่างความส าเร็จ (Success 
Model) ด้านเครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งจัดระดมสมอง (ครั้งที่ ๑) เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผลจากการประชุมในเบื้องต้นได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ (๑) โอกาส
ทางตลาด (๒) ความพร้อมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Readiness Level) ซึ่งเทคโนโลยี
เป้าหมายที่จะด าเนินการคัดเลือกจะต้องมีผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ มีการ
ก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการต่อเนื่องในการจัดประชุมครั้งต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  - มีนาคม ๒๕๖๓
เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของประเทศไทย (GAP) และสิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายในประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี โดยมีความคืบหน้าการ
จัดท าแผนที่น าทางฯ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗ (เป้าหมาย ITRM จ านวน ๑ เรื่อง) 

(๘) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi: ณ ไตรมาสที่ ๑ มีการพัฒนาความร่วมมือใน

ลักษณะคอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการแล้ว จ านวน ๕ คอนซอร์เทียม (เป้าหมาย ๙ 

คอนซอร์เทียม) ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ  (AV) ใน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพ่ือสร้างเป็น Pre-competitiveness Platform 

ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน  (๒) ความร่วมมือด้านการ

ทดสอบและให้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ในพ้ืนที่ปิด ใน โครงการทดสอบและให้บริการยานยนต์ขับขี่

อัตโนมัติ Low-Speed Feeder ในพ้ืนที่โครงการแสนสิริ T77 (๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในโครงการจัดท า Industry-Technology Roadmap การวิจัย การทดสอบ  

การรับรองมาตรฐาน และการผลักดันออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ (๔) ความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระดับ

ต้นแบบ/สาธิตบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ในโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งน้ าหมุนเวียนในบ่อกลางแจ้งด้วยระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ และ (๕) ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ Smart Industry Readiness Index (SIRI) ใน

ประเทศไทย และการประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI และการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมินใน

โครงการจัดท าดัชนีชี้วัดความพร้อมส าหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกับ EDB Singapore และโครงการ

ประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI และการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ

บริษัท TUV SUD Asia Pacific 

๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดย
ตลอด ในปี ๒๕๖๑ อุตสาหกรรมอาหารสร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕.๗ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือประมาณร้อยละ ๒๒ ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีมูลค่าการ
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ส่งออก ๑,๑๔๘,๒๗๘ ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ ๑๒ ของโลก ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 
๒ อันดับจากอันดับที่ ๑๔ ในปี ๒๕๖๐ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดโลก และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่โลกมุ่งสู่ “อุตสาหกรรม ๔.๐” และการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน 
หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ สวทช. ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและ
ยกระดับการผลิตอาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: 
FI) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมส าหรับการ
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation Platform) มีตัวอย่าง
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service @ TSP and FI Network) คือ ศูนย์การ
บริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยถือเป็นกลไก
การบูรณาการที่ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นกลไกการเชื่อมโยงโจทย์วิจัย
หรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มบริการทั้ง ๙ แพลตฟอร์ม 
ดังรูปหน้าถัดไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ค าแนะน าปรึกษาและประสานงานเชื่อมโยงบริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับมีผู้ประกอบการได้รับบริการผ่าน 
OSS (One-Stop Service)  ไปแล้วสะสมจ านวน ๒๗๔ ราย และมีแผนการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในพ้ืนที่
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย เพ่ิมขึ้นอีก ๓ แห่ง (ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
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(๒) แพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหารและเร่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  
ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้ด าเนินการต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงบริการหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) จ านวน ๓๕ ราย และร่วมกับ ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านนวัตกรรม
อาหารให้แก่มหาวิทยาลัยในการท าโครงการวิจัยพัฒนาระดับ Translational Research ร่วมกับ SMEs 
จ านวน ๕ โครงการ และสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab : FFL)  
ใน พ้ืนที่ ของมหาวิทยาลั ยซึ่ ง ร่ วมด า เนินการเมืองนวั ตกรรมอาหารส่วนขยาย จ านวน ๖ แห่ ง 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอาหารในทุกระดับ 
- Innovative Food SMEs  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น (๕ วัน) เพ่ือเร่ง

การเติบโตและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ SMEs ในการสร้างนวัตกรรมอาหาร ภายใต้หลักสูตร PADTHAI 
(Program for Acceleration & Development for Thai Food SMEs) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 
๒๒ บริษัท รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน 

- Food Tech Startups  เพ่ือเปิดโอกาสให้ Food Tech Startups และ SMEs ได้พบกับ
นักลงทุนและเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) เพ่ือต่อยอดธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม 
(๑) จัดเวที Pitiching “FI FoodTech Battleground” มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน ๑๔ ทีม รวม ๙๐ คน  
(๒) กิจกรรม Hackabeer ร่วมกับบริษัทบุญรอดเบเวอรี่ จ ากัด เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและค้นหาแนวคิดใหม่ 
ในการสร้างมูลค่าเ พ่ิมจากของเสีย ในการผลิตเบียร์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน ๑๙ ทีม และ  
(๓) จัดกิจกรรม Agri-Inno Asia ร่วมกับบริษัท Macro HoReCa เชื่อมโยงผู้ประกอบการจ านวน ๖ บริษัท  

- Food Innopolis Innovation Contest จัดกิจกรรมประกวดโครงการนวัตกรรม
อาหารระดับปริญญาตรีและระดับบุคคลทั่วไป มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับปริญญาตรี ๑๒๕ ทีม และ
ระดับบุคคลทั่วไปจากทั่วไประเทศอีก ๖๓ ทีม คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย ๓๒ ทีม จ านวน ๑๒๖ คน และ 
จัดกิจกรรม Master Class (Pitching & Presentation) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  

 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง ร่วมกับโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร 
(FISP) ของ วว. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ SMEs เพ่ือทดสอบตลาด(MMP) จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์  
(น้ ามะขามแดง และ ปูเค็มฉายรังสี) และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนทดสอบตลาด (MVP) จ านวน ๒ 
ผลิตภัณฑ์ (ข้าวเหนียวหมูทอด และ กาแฟสกัดเย็นบรรจุขวดพร้อมดื่ม) 

 ส่งเสริมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารที่มีทักษะและความสามารถสูง โดยร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท Gerstel ประเทศเยอรมันนี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่น 
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รสอาหาร MUSC-WTE-GERSTEL : Food Innopolis Learning Center of Flavor and Aroma ณ เมือง
นวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดกิจกรรม “Train the Trainer” มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีกลิ่นรสเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๗ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

 เพิ่มการรับรู้ของเมืองนวัตกรรมอาหารในวงกว้าง  โดยจัดงาน Food Innopolis 
Innovation Symposium เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ิมพูน
ความรู้และแนวคิดที่ทันสมัย จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นน าด้านนวัตกรรมอาหารจากในระดับ
สากล จ านวน ๓๐ คน มีการเสวนาทิศทางแนวโน้มและประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารในระบบ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งสิ้น ๑๙ หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมงาน 
รวมทั้งสิ้น ๓๖๗ คน มีบริษัทชั้นน าระดับโลกท่ีร่วมงาน เช่น Uniliver และ Freiesland Campina เป็นต้น  

(๓) จัดตั้งห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการ
ลงทุนในกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารของภาคเอกชน  โดยปัจจุบันมีบริษัทในธุรกิจอาหาร 
อยู่ในพื้นท่ี จ านวน ๓๑ ราย และมีบริษัทจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ในพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย 
จ านวน ๒๙ ราย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘ ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๐ ราย 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ราย)  

ปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยมี พ้ืนที่
ด าเนินการของเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆจ านวน ๑๗ แห่ง รวมทั้งมีหน่วยงานภายใน
กระทรวง อว.ที่ร่วมด าเนินการเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร อีก ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สถาบันมาตรวิทยา เพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารระดับโลกได้อย่างแท้จริง  

 

CMU : High-Value Ingredients & Food Pilot Plant

MJU : Organic Food & Gastronomy, and Food Makerspace

MFU : Tea & Coffee Innovation

NU : Herbal Innovation & Food Pilot Plant (HPP)

KKU : Functional Ingredients & Healthy Food

SUT : Animal Meat Product, Fruit & Vegetable, 

and Functional Food 

UBU : High Value Added Local Food

PSU : Smart Food Processing

for Health & Well-being, 

and Seafood & 

Halal Food Products

CU : Dairy Innovation

KU : Food Pilot Plants (R&D, Scaling Up, GMP)

MU : Nutritional and Functional Foods,

Flavor Technology and Nutri-Neuroscience 

KMUTT : Solutions on Innovative Automation and

New Technology of Food Processing for SMEs

KMITL : Solutions on Innovative Technology in Food 

Manufacturing System, Food Safety, Bakery, 

Beverage and Meat Technology,

TU : Sensory Evaluation & Food Pilot Plant

UTCC : Beverage Innovation

TISTR : Food Innovation Service Plant (GMP)

TINT : Radiation and Isotope Technology

for Food Quality and Safety

SRL : Applications of Synchrotron Light  
for Food Research and Innovation

DSS: Food Analysis and Sensory Evaluation

FI Network & 

Specialization

H e a d q u a r t e r  
@ Thailand Science Park

o One-Stop Service Center

o Future Food Lab

(for SMEs & Startups)

o STI Infrastructure for

Private Sector RDI Center

o Comprehensive Food Innovation

Service Platforms
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๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัย
กลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จ าเป็น  
และมีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. 
ของครู รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ การจัด 
ค่ายวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม  
การประกวด และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและ
นักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จ าเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากร
ท างานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย ๔.๐ โดยในไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี -โท-เอก) จ านวน ๔๙๑ คน (รูปที่ ๖) 
ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการสร้าง
ปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชน (JSTP) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบัน เทคโนโลยีแห่ง
โ ต เ กี ย ว  ( TAIST-Tokyo Tech) โ ค ร ง ก า ร  Thailand Alliances of Institutions of Science and 
Technology-Japan Advanced Institutes of Science and Technology (TAIST-JAIST) โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยชั้นน าในต่างประเทศ (Ph.D. Sandwich Program) โครงการทุนความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ชั้นน า 
ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และยังสนับสนุน ดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัย 
ทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พนักงานหรือพนักงานโครงการ สวทช. เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์
แห่งชาติรวม ๔๘๓ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย ๓๙ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๖๕ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย  
๓๗๙ คน 
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รูปที่ ๖ จ านวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

 
๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  

หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๒ ครั้ง 
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๙๐๘ คน รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามา
ท าโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 

 “ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย ด าเนินการร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (SCB) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ที่

ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพสูง โดยมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สสวท. จ านวน ๓๕ คนจาก ๑๓ โรงเรียนทั่ว

ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งมีการทดลอง

เพ่ือเสริมความรู้และทักษะในด้านสะเต็มอย่างหลากหลาย ทั้ งกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เช่น การเรียนรู้ปัญหาเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมน าวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งมีการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Jobs in 2030” โดยผู้อ านวยการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และหัวข้อ “A Day in the Life of a Surgeon” โดยกุมารศัลยแพทย์ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  รวมถึงการทัศนศึกษานอกสถานที่ตลอดจนกิจกรรมการท าจรวด 

น าโดยรุ่นพ่ี JSTP รุ่น ๖ และอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก เป็นต้น 

 

๑๗๗, TGIST

๗๖ , YSTP
๙๕ , JSTP

๑๑๓ , TAIST

๑๑, TAIST-JAIST

๑, Ph.D. SP ๑๐, NSTDA-TU ๔, NSTDA-CU
๔, NSTDA-KMUTT
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 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Korea Science and Engineering 

Fair KSEF International 2019 (KSEF 2019) ณ ประเทศเกาหลี  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ผู้พัฒนาโครงการ “การพัฒนาอัลกอริทึมตรวจนับจ านวนรถเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับมลพิษของอากาศบริเวณที่การจราจรหนาแน่นในเขตชุมชนจังหวัด

พิษณุโลก” ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน และ ๒ รางวัล Special Award จาก International Avicenna Research 

Center: IARC และ  Indonesian Young Scientist Association: IYSA ใ น ง าน  Korea Science and 

Engineering Fair KSEF International 2019 ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ล้านบาท  
งบด าเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับ
อนุมัติแผนรายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท 
รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓๔๖.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓.๐๐ ล้านบาท 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๕๙๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๘๐ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบด าเนินงาน ๑,๖๕๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๑ ของแผน 
และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๗๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๕  
ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔,๒๒๘.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๖ ของแผนรายจ่าย 
๙,๕๗๗ ล้านบาท ดังตารางที่ ๕ 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่าย 

งปม. เทียบแผน
ปรับ (ร้อยละ) 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑. รายจา่ยเพื่อการด าเนินงาน ๗,๓๗๗.๐๐ ๑,๓๘๓.๕๔ ๘๖๘.๗๑ ๒,๒๕๒.๒๕ ๓๐.๕๓ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ๕๙๖.๕๙ - ๕๙๖.๕๙ ๒๔.๘๐ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบด าเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐ ๗๘๖.๙๕ ๘๖๘.๗๑ ๑,๖๕๕.๖๗ ๓๓.๓๑ 

       - การวิจัย วทน. ๒,๕๗๒.๐๐ ๓๗๔.๒๖ ๔๑๗.๓๔ ๗๙๑.๖๐ ๓๐.๗๘ 

       - การบริหาร RDI ๔๔๕.๐๐ ๕๕.๓๘ ๗.๔๘ ๖๒.๘๖ ๑๔.๑๓ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๖๓๕.๐๐ ๑๖๘.๓๒ ๑๒๒.๖๒ ๒๙๐.๙๔ ๔๕.๘๒ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๒๐.๐๐ ๑๑.๓๕ ๓.๓๗ ๑๔.๗๓ ๑๒.๒๗ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๓๓๐.๐๐ ๓๐.๒๗ ๑๘.๐๒ ๔๘.๒๙ ๑๔.๖๓ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๓๖๔.๐๐ ๑๙.๓๑ ๔๓.๓๓ ๖๒.๖๔ ๑๗.๒๑ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared Services ๕๐๕.๐๐ ๑๒๘.๐๗ ๒๕๖.๕๕ ๓๘๔.๖๒ ๗๖.๑๖ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ๒๙๒.๗๘ ๑,๖๘๓.๙๕ ๑,๙๗๖.๗๓ ๘๙.๘๕ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๕๗๗.๐๐ ๑,๖๗๖.๓๒ ๒,๕๕๒.๖๖ ๔,๒๒๘.๙๘ ๔๔.๑๖ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company 
และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

๒๐๐.๐๐ 
- - - - 

๔. รายจา่ยงบส ารองฉกุเฉิน ๑๐๐.๐๐ - - - - 

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๓๔๖.๐๐ - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓,๐๐ ๑,๖๗๖.๓๒ ๒,๕๕๒.๖๖ ๔,๒๒๘.๙๘ ๔๑.๓๗ 

หมายเหต:ุ *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๔. ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร 
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๔.๒ ผลการหารายได้จากการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถน ารายได้กลับมาช่วย
พัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติจาก 
กวทช. เท่ากับ ๒,๕๐๐ ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากความสามารถ ๒,๔๒๐ ล้านบาท และรายได้อ่ืน ๆ ๘๐  
ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ ๑ สวทช. มีรายได้ที่เกิดจากความสามารถ จ านวน ๕๑๔.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๒๖ ของแผน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๓ ของรายได้จากความสามารถ 

 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

รายรับแยกตามประเภท จ านวนเงิน (ล้านบาท) ผลรายได้เทียบ
แผน (ร้อยละ) แผน ผล 

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๒๘๐.๐๐ ๓๐๖.๔๔ ๒๓.๙๔ 

อุดหนุนรับ ๕๐๐.๐๐ ๑๓๑.๐๑ ๒๖.๒๐ 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๒๐.๐๐ ๔๐.๕๘ ๑๘.๔๕ 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๔๐.๐๐ ๖.๙๓ ๑๗.๓๓ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๐๐.๐๐ ๕๗.๑๑ ๒๘.๕๖ 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๑๐๐.๐๐ ๑๘.๖๖ ๑๘.๖๖ 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๒๒๐.๐๐ ๕๒.๑๕ ๒๓.๗๐ 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๑๔๐.๐๐ ๒๐๗.๙๕ ๑๘.๒๔ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

๒๐๗.๙๕ ๒๐๗.๙๕ ๑๐๐.๐๐ 

หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๙๓๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๒,๔๒๐.๐๐ ๕๑๔.๓๙ ๒๑.๒๖ 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๐.๐๐ (๕๑.๖๐) (๖๔.๕๐) 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๒,๕๐๐.๐๐ ๔๖๒.๗๙ ๑๘.๕๑ 
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๔.๓. สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตราก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๓ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๓๘๐ คน อัตราก าลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจ านวนเริ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลักพัน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๓๖ คน  
ดังรูปที่ ๗ 

 
รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและ
วิชาการ จ านวน ๒,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๓ ต่อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและ
วิชาการ จ านวน ๙๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๗ ต่อบุคลากรทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการ
ต่อสายที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการเท่ากับ ๒.๓๐ : ๑ ดังรูปที่ ๘ 
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รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มต าแหน่ง 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตราก าลังคนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๓%

๔๔%

๓๓%
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นอกจากนี้ หากจ าแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น 
๒๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๐ 

 
รูปที่ ๑๐ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ส าหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๐.๙๖ ดังรูปที่ ๑๑  

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๐.๙๓) ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า 
turnover rate ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๐๓ 

 
รูปที่ ๑๑ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

๑๐%

๙๐%

๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓ ๓,๐๐๙

๓,๐๓๖

๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๒๙

๗.๕๙

๕.๙๐ ๖.๓๘ ๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑ ๔.๓๐

๓.๕๕ ๓.๔๖

๐.๙๖

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

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จ านวนบุคลากรแต่ละปี (คน) จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน) Turnover Rate (%)
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ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวน ๒๑ ฉบับ 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑ ALTEX - Alternatives to 
animal experimentation 

Multilayered fibroblasts constructed by accelerated cellular self-
assembly and applications for regenerative medicine 

๖.๑๘ 

๒ Avian Research Roost selection of the endangered Spotted Greenshank (Tringa 
guttifer) in critical habitat in the Inner Gulf of Thailand 

๑.๐๖ 

๓ Bioorganic & Medicinal 
Chemistry 

6-Hydrophobic aromatic substituent pyrimethamine analogues as 
potential antimalarials for pyrimethamine-resistant Plasmodium 
falciparum 

๒.๘๐๒* 

๔ Brazilian Journal of Poultry 
Science 

Characterization of Breast Meat Collected from Spent Lohmann 
Brown Layers in Comparison to Commercial Ross Broilers 

๐.๖๐๗* 

๕ ChemistrySelect Effect of Magnetic Inducement in Preparation of Ni/Ce-doped Al2O3 
for Ammonia Decomposition 

๑.๗๒ 

๖ Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 

Modeling of suitable habitat for small-scale seagrass restoration in 
tropical ecosystems 

๒.๖๑ 

๗ International Journal of 
Tuberculosis and Lung 
Disease 

Indo-Oceanic Mycobacterium tuberculosis strains from Thailand 
Associated with Higher Mortality 

๒.๐๒๔* 

๘ Journal of Bioactive and 
Compatible Polymers 

Heat-curing polylactide for bone implants: Preparation and 
investigation on properties relevant to degradation 

๑.๙๘ 

๙ Journal of Energy Chemistry New redox-mediating polymer binder for enhancing performance of 
Li-S batteries 

๕.๑๖ 

๑๐ Journal of Food 
Measurement and 
Characterization 

Development of a method for measuring oil content in oil palm 
mesocarp using a single outlet piston press: a feasibility study 

๑.๑๘ 

๑๑ Journal of Metals, Materials 
and Minerals 

The influence of precursors on optical properties of carbon nanodots 
synthesized via hydrothermal carbonization technique 

๒.๓๐๕ 

๑๒ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology 

Effect of Annealing on Surface Morphology and Wettability of NC-
FeSi2 Films Produced via Facing-Target Direct-Current Sputtering 

๑.๓๕ 

๑๓ Medical Mycology Molecular epidemiology of Sporothrix schenkii isolates in Malaysia ๒.๘๕๑* 

๑๔ Metabolomics Global metabolite profiles of rice brown planthopper-resistant traits 
reveal potential secondary metabolites for both constitutive and 
inducible defenses 

๓.๑๗ 

๑๕ Microbiological Research Mating-type switching and mating-type gene array expression in the 
methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica TBRC656 

๓.๗๐๑* 

๑๖ Phytochemistry Letters Paecilodepsipeptide D, a cyclohexadepsipeptide from cultures of the 
whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664 

๑.๓๓๘* 

๑๗ Progress in Electromagnetics 
Research 

Polarization-independent Wide-angle Terahertz Metamaterials 
Absorber: Design, Fabrication and Characterization 

๒.๓๒ 

๑๘ Reviews in Environmental 
Science and Bio/Technology 

Membrane fouling and micro-pollutant removal of membrane 
bioreactor treating landfill leachate 

๔.๙๔ 
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ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๙ Scientific Reports Diaminoquinazoline MMV675968 from Pathogen Box inhibits 
Acinetobacter baumannii growth through targeting of dihydrofolate 
reductase 

๔.๐๑๑* 

๒๐ Sensors Multiple Simultaneous Ranging in IR-UWB Networks ๓.๐๓ 

๒๑ Tetrahedron Benzophenone and chromone derivatives and their dimers from the 
scale-insect pathogenic fungus Orbiocrella petchii BCC 51377 

๒.๓๗๙* 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี 2018 

 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๑๔ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๑๒๓ ไทย จิตติวุฒ ิสุวัตถิกุล และคณะ NECTEC 

๒ ระบบจัดการขอ้มูลสตรีม ๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๓๘๔ ไทย นัยนา สหเวชชภัณฑ์  
และคณะ 

NECTEC 

๓ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณเสียง ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๕๒๖ ไทย รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล 
และคณะ 

NECTEC 

๔ ระบบแนะน าการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและให้
ความรู้ด้านโภชนาการแบบรายบุคคล 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๐๖๓ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๕ เครื่องวัดสุขภาพ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๔๖๖ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๖ ห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์ส าหรับแยกและวิเคราะห์
สสาร 

๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๓๘๔ ไทย วุฒินันท ์เจียมศักดิ์ศิริ  
และคณะ 

NECTEC 

๗ ระบบสอนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การสร้างชุดค าสั่งแบบ
บล็อก 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๓๓๖ ไทย อภิชาติ อินทรพานิชย ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๘ ระบบหาค่าขอ้มูลระยะทางเพื่อการระบตุ าแหน่งโหนด 
และกระบวนการดังกล่าว 

๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๖๓๒ ไทย Shashi Shah  
และธาน ีดีมีชัย 

NECTEC 

๙ โครงสร้างรับน้ าหนักเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๐ ทุ่นลอยส าหรับรองรับน้ าหนักโครงสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑ ทุ่นทางเดินส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๒ ชุดโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๓ ยางป้องกันการร่ัวซึมส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๔ เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ าหนัก ๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๙๒๖ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 
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ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๒๑ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์เซนเซอร์วัดความเร่งแบบฟิล์มบางของ
มวลลอยและกระบวนการผลิตดังกล่าว 

๘/๐๕/๒๕๔๙ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๐๙ ไทย อนุรัตน ์วิศิษฏ์สรอรรถ NSD 

๒ กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โปร่งแสงและแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์สามมิติ และชิ้นงานจากกรรมวิธี
ดังกล่าว 

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๑๐ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และวราพร สุวรรณพฤกษ ์

MTEC 

๓ ระบบข้อต่อหวัท้ายส าหรับอุปกรณ์ขนยา้ย
ผู้บาดเจ็บแบบตกั 

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ ๔/๑๐/๒๕๖๒ ๗๑๘๗๘ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และ
ปริญญา จันทร์หุณยี ์

MTEC 

๔ ท่อปฏิรูปเชื้อเพลิงส าหรับปฏิรูปไฮโดรเจนจาก
เช้ือเพลิงแก๊สไฮโดรคาร์บอน 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๑๑ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล  
และคณะ 

MTEC, 
AGRITEC 

๕ กระบวนการผลิตอุปกรณ์เซนเซอร์วัดแรง
สัมผัสแบบฟิล์มบางของเมมเบรนลอย 

๘/๐๓/๒๕๔๙ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๗๑ ไทย อนุรัตน ์วิศิษฏ์สรอรรถ NECTEC 

๖ กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสตกิส าหรับใช้
งานเป็นพลาสติกโรงเรือน และแผ่นฟิล์ม
พลาสติกจากกระบวนการดังกล่าว 

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๘ ไทย สุวรรณา เอี่ยมมา RDI 

๗ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจากพอลิไดแอเซทิลีนกับ
พอลิเมอร์ที่ละลายน้ าได้หรือพอลิเมอร์ลาเท็กซ์
ที่มีตัวกลางเป็นน้ า 

๖/๐๗/๒๕๕๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๗ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ NANOTEC 

๘ การสร้างฟิล์มไมโครคริสตัลไลน์ซิลิกอนชนิดพี 
(P-TYPE MC-SI) โดยใช้ก๊าซไดคลอโรไซเรน 
(SIH2CL2) เป็นก๊าซเจือ 

๔/๐๔/๒๕๔๖ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๘ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการสร้างฐานแบบจ าลองฟันส าหรับงาน 
ทันตกรรมจัดฟันในระบบดิจิทัล 

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

NECTEC 

๑๐ กรรมวิธีการออกแบบตวัยับยั้งชนิดเปปไตด์ 
(PEPTIDE INHIBITOR) 

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๖ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย ์
และคณะ 

BIOTEC, 
RDI 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
สมดุลพลวัต 

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๖ ไทย สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๒ อุปกรณ์เอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นแบบลดความ
เมื่อยล้าที่หลังโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย 

๑๘/๐๘/๒๕๕๔ ๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๗๔๙ ไทย ณัฐพล ชโยพิทักษ ์
และคณะ 

NECTEC 

๑๓ เครื่องขัดลูกหมากอัตโนมัต ิ ๗/๐๖/๒๕๕๕ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๒๔๖๙ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน ์ 
และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 

๑๔ วิธีการก าจัดความขรุขระเชิงความร้อนและ
อีควอไลเซชันในระบบการบันทึกเชิงแมเ่หล็ก
แบบแนวตั้งแบบวนซ้ า 

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๔ ไทย ปิยะ โควินท์ทววีัฒน ์ 
และคณะ 

RDI 

๑๕ วิธีการตรวจจบัและการแก้ไขความขรุขระเชิง
ความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหลก็แบบ

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๗๐ ไทย จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต  
และคณะ 

RDI 
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ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

แนวตั้ง และระบบการกู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟที่ใช้วิธีการเช่นนั้น 

๑๖ เครื่องมือและกรรมวิธีการทดสอบหาค่า
ความสามารถกักเก็บน้ าของมวลรวมวัสดุพรุน
ส าหรับผสมคอนกรีต 

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๗ ไทย รัชต์ชยุตม์ เกษมชัยศิริ 
และคณะ 

MTEC,RDI 

๑๗ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานส าหรับทดสอบคลชัต์
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจ ากัดแรงบิด 

๑๓/๐๙/๒๕๕๕ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๐ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และศราวุธ เลิศพลังสันติ 

MTEC 

๑๘ อุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ าในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๑ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และวงษ์
นเรศ ขันธุวาร 

NECTEC 

๑๙ ระบบถังน้ าล้นช่วยลดการเกิดคราบฟิลม์
ตะกอนน้ ายางบนจานเครื่องปั่นน้ ายางขน้ 

๑๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๒ ไทย ศศิธร ศรีสวัสดิ์ และคณะ MTEC 

๒๐ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๑๔๖ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

MTEC 

๒๑ อุปกรณ์วิเคราะห์ส าหรับใช้ในทางการแพทย์ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๖/๑๒/๒๕๖๒ ๗๒๙๙๙ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

MTEC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๘ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ องค์ประกอบพอลแิลคติคแอซิดคอมพอสิทส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นเส้นใย 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๕ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๒ วิธีการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตท่ีมีสมบัติ
ในการต้านจุลชีพ 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๙๑๐ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๓ องค์ประกอบของวัสดุเรซินที่สามารถบม่ได้ด้วยแสง 
(photocurable resin) ส าหรับการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ
สามมิต ิ

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๖ ไทย กันนาพร พู่พุฒ  

และคณะ 

MTEC 

๔ ชุดไพรเมอร์โพรบ และกรรมวธิีการตรวจยืนยันการติด
เช้ือปรสิต Enterocytozoon hepatopenaei ในกุ้ง
ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคการตกตะกอนอนภุาค
ทองค านาโน 

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๔ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 

และคณะ 

BIOTEC 

๕ หน้ากากอนามัยที่มีสมบัติปอ้งกันฝุ่นขนาดเล็กระดับ 
PM2.5 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๖ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์  

และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

๖ เครื่องปฏิกรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบสั่น ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๒๐๖ ไทย นุวงศ์ ชลคุป MTEC 

๗ เครื่องปฏิกรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบสั่นต่อเนื่อง ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๒๐๕ ไทย ณัฐวุฒ ิเสร็จกิจ  

และนคร วรสุวรรณรักษ ์

RDI 

๘ องค์ประกอบไมโครแคปซูลกักเก็บสารสกัดจากไพล ๒๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๓๑๔ ไทย สุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ BIOTEC 
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จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๓ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ระบบการอา่นสัญญาณฟลูออเรสเซนต์หลาก
สีแบบเรียลไทม ์

๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๕๙๙ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แก้ว 
และคณะ 

BIOTEC,
MTEC, 

NECTEC 

๒ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus และกรรมวิธกีารตรวจ
เช้ือ Vibrio parahaemolyticus ก่อโรค
อาหารเป็นพษิ 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๕/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๖๒๗ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
และคณะ 

BIOTEC,
NSD 

๓ กรรมวิธีการรักษาสภาพน้ ายางธรรมชาติ โดย
ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโปคลอไรท์ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕๗๖๐ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จ านวน ๑ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กระบวนการบดมะพรา้วอบกรอบ ๒๔/๑๐/๒๕๖๒ TS0200113 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 
และคณะ 

NANOTEC 

  

ช. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จ านวน ๒ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อ้อย พันธุภ์ูเขียว ๒ ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๔๙๙/๒๕๖๒ ไทย กล้าณรงค์ ศรีรอต RDI 

๒ อ้อย พันธุภ์ูเขียว ๒ ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๐๐/๒๕๖๒ ไทย กล้าณรงค์ ศรีรอต RDI 
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ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จ านวน ๑๒ รางวัล 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๒ รางวัล 

๑ ร า ง วั ล  Merits Award ส า ข า  Public Sector - Digital 
Government Category จากการประกวดผลงานด้ าน
ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT 
Alliance Awards (APICTA Awards 2019) เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม 

Traffy Waste: ระบบติดตามและบริหาร
การเก็บขยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๒ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกทักษะการระดมทุนประเภท 
crowdfunding เพื่อการระดมทุนวิจัยใน จาก TDR Global 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

การศึกษาการยบัยั้งการถา่ยทอดของ 
เช้ือซิกาจากแม่สู่ลูก 

ธีรวัฒน์  วิวัฒน์พาณิชย ์ BIOTEC 
 

ระดับชาติ ๑๐ รางวัล 

๓ รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

เอนอีซ (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะทอูิน
วันส าหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธิดารัตน์  นิ่มเชื้อ BIOTEC 
 

๔ ร า ง วั ล  Winner Award Head Category ส า ข า  Public 
Sector and Government จากการประกวดซอฟต์แวร์
ดี เ ด่ นแห่ งชาติ  Thailand ICT Awards ๒๐๑๙ (TICTA 
2019) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  

Thai School Lunch: ระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ 

สุปิยา  เจริญศิริวัฒน์ BIOTEC 
 

๕ รา งวั ล  Winner Award สาขา  Technology Award: Big 
Data Analytics จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 
Thailand ICT Awards ๒๐๑๙ (TICTA 2019) เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร 

Traffy Waste: ระบบจัดการการเก็บขยะ
อัจฉริยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019) จัดโดยส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร NECTEC 

๗ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒ ในงานการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๔๕ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบ
ล ารังสีทรงกรวย 

ไพรัช ธัชยพงษ ์, 
เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , 
กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
และคณะ 

NECTEC, 
MTEC , 
A-MED 

๘ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไทย ครั้ งที่  ๓๑ (TSB 2019)  ระหว่ างวันที่  ๑๐ -  ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาและวิศวกรรมเอนไซม์และ
จุลินทรีย์จากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  BIOTEC 
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ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๙ รางวัลวิจัยทะกุจ ิประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ประจ าป ี๒๕๖๒ จากสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศ
ไทย ในการประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ (TSB 2019) 
ระหว่างวันที ่๑๐ - ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มี
ความจ าเพาะและความไวในการตรวจเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร 

ณรงค์  อรัญรุตม์ BIOTEC 

๑๐ รางวัล The Best Oral Presentation Award for 
Researcher ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ (TMETC12) ระหว่างวันที่ ๖-๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัด
เชียงใหม่ 

Pitting Corrosion of Type 304 
Stainless Steel in High-chloride 
Containing Water under 
Hydrodynamic Conditions. 

ปิติชน กล่อมจิต, 
ปิยะ ค าสขุ,  
ณมุรธา พอลสัน, 
เอกรัตน์ ไวยนิตย ์

MTEC 

๑๑ รางวัลเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ บริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีรับ
มอบเข็มประกาศเกียรติคุณ จัดโดยสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เมื่อ
วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร   

- ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล COห 

๑๒ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภทนักวิชาการ 
ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่า
ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๔๐ ปี ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตก าแพงแสน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- สมวงษ์  ตระกูลรุ่ง BIOTEC 

 

ฌ. ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ ๓๖ ผลงาน 
 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที่ ๑ 

เชิงพาณิชย์ 

๑ เกมฝึกสมอง (MONICA) MTEC, TMC บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ ากัด  ๑ 

๒ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียบรู้ 

A-MED, TMC มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๓ น้ ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ NANOTEC, TMC บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จ ากัด  ๑ 

๔ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์ NECTEC, TMC บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จ ากัด  ๑ 

๕ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) NECTEC, TMC บริษัทเทอราบิท จ ากัด  ๑ 

๖ แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโป
กรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

MTEC, TMC บริษัทออสก้าโฮลดิ้ง จ ากัด  ๑ 



๑๒๒ | สวทช. 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๗ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว 

NECTEC, TMC บริษัทไอบิทซ์ จ ากัด  ๑ 

๘ แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับคน
พิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด 

A-MED, TMC, RDI มูลนิธิ สากลเพือ่คนพิการ  ๑ 

๙ เฟิร์มแวร์ส าหรับแผงวงจร MM SIII  ส าหรับใช้เป็นสถานีวัด
น้ าฝนเพื่อเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 

NECTEC, TMC บริษัทไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด  

๑ 

๑๐ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส าหรับการเล้ียงสัตว์น้ าพร้อม
เฟิร์มแวร์และเว็บบริการข้อมูล Agritonics เพื่อผลิตและขาย
ผลิตภณฑ์ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย จ ากัด  ๑ 

๑๑ ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) NECTEC, TMC บริษัทสยามรับเบอร์ จ ากัด  ๑ 

๑๒ แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิต
วัสดุจากแม่แบบร่างที่มี โครงสร้างพรุนด้วยความดัน
สุญญากาศที่มีอัตราการผลิตสูง  และกระบวนการสร้าง
แม่พิมพ์ส าหรับผลิตโฟมโลหะเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 
(Gap Fund) 

MTEC, TMC บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด  ๑ 

๑๓ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
และองค์ประกอบของอนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัช
ภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกายเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

NANOTEC, TMC บริษัทวิพเพอร์ จ ากัด  ๑ 

๑๔ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ NANOTEC, TMC บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน ์

๑๕ เครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 

ARGITEC สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงาน
ดอยตุง  ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เกษตกรใน จ.
หนองบัวล าภู และ จ.เชียงราย 

ARGITEC กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ าเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

กลุ่มพัฒนาอาชพีผู้เลี้ยงโคขุน บ้าน
หนองทุ่ม  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบวัล าภ ู

๑ 

๑๗ ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac) ARGITEC, 
NECTEC 

เกษตรกร ไร่เพื่อนคุณ ต าบลโคกม้า 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

๑ 

เกษตรกร สวนมังคุด ต าบลพลวง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 

๑๘ Extraction of humic acid by an alkaline solution MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙ Thailand biodiesel production improvement MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์
ป้องกัน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๑ การพัฒนากระบวนการแยกเซลลูโลสโดยเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒ การพัฒนาระบบย่อยขยะเศษอาหารส าหรับการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓ โครงการลดน้ าหนักชุดเบาะรองนั่งรถจักรยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔ โครงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลหาค่าแรงต้านและแรง
ยกของอากาศในรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๕ โครงการศึกษาเพื่อหาค่าคุณลักษณะอากาศพลศาสตร์ด้วย
อุโมงค์ลมไหลผ่านโครงสร้างรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น ระยะที่ ๒ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้ค าปรึกษา 

๒๗ coating prototype Jan 2018 MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๗ บริษัท ๗ 

๒๘ การให้ค าปรึกษาเพื่อพจิารณาโอกาสการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙ การผลิตโปรตีนไหมสู่เชิงพาณิชย์ TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๐ การศึกษาสมบัติของวัสดุ Polypropylene MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๑ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ 
2 Fucosyllactose (2 FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๑ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๒ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ 
2 Fucosyllactose (/ FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๒ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๓ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ 
2 Fucosyllactose (๒ FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๓ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๔ โครงการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอน ไซม์  beta-amylase ที่ ไ ด้ จ า กจุ ลิ นทรี ย์ ดั ด แปล ง
พันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME 
ICT ไทยด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ปี ๒๕๖๑ 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๖ โครงการให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติด้านการ
ไหล (Rheology) ในการขึ้นรูปฟิล์ม ปี ๒๕๖๑ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔๓ 

หมายเหตุ * รายชื่อซ  า  



๑๒๔ | สวทช. 

 

ญ.ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๑. กรมบัญชกีลาง (การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๑ 

ด้านที ่๑ การเงิน    

๑. รายได้จากความสามารถ  ล้านบาท ๒,๐๐๐ ๕๑๔.๓๙ 
- รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ ล้านบาท ๑,๓๐๐ ๑๖๙.๓๘ 
- รายได้จากหน่วยงานภาคเอกชน ล้านบาท ๗๐๐ ๓๔๕.๐๑ 

๒ รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จา่ยด าเนินงาน*  เท่า ๐.๔๔ ๐.๓๗ 

ด้านที ่๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
(ตัวชี้วัดร่วม)  

 
ระดับ 

 
๕ 

 
๑ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงานไตรมาส ๔ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน*์*  

เท่า ๔.๘๐ ๐.๑๕ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๒ ๑๔ 

๒. ความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๓. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาตแิละระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๑ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

   

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

ด้านที ่๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๒. การรายงานทางการเงิน   ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

๓. การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระดับ ๕ รายงานไตรมาส ๔ 

 
หมายเหต:ุ  
*  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
**  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสะสมเดือนพฤศจิกายน ของปีบัญชี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๓ 
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๒. ส านักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่๑ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ รายงานไตรมาส ๔ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ล้านบาท ๑,๓๕๐ รายงานไตรมาส ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่น าไปสู่เชิงพาณิชย ์(active licenses) ผลงาน ๓๐๐ ๒๖๔ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๓๐ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (ราย) ราย ๓,๕๐๐ ๙๐๘ 
๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๕๐ - 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบ ๑ - 
๒. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโอมิกส ์ รายการ ๑.๐๐๐ - 
๓. การให้บริการห้องทดสอบส าหรับการศึกษาวิจยั ทดสอบ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ             
ระบบไซเบอร์-กายภาพ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในด้านต่างๆ 

ครั้ง ๒๕ - 

๔. จ านวนชัว่โมงการให้บริการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั่วโมงค านวณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ต้นแบบ ๖๐ ๓ 
๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง  ค าขอ ๓๐๐ ๒๕ 
๓. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  บทความ ๓๓๐ ๒๑ 
๔. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย ี ระดบัห้องปฏิบัตกิาร  ต้นแบบ ๒๕ ๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง  ราย ๑๐ - 

 ๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม 
หรือมีการรับถา่ยทอดเทคโนโลยี  

โครงการ ๑๕ ๕ 

๓. การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร   รายการ ๑๔๐ ๔๑ 

โครงการการประยกุต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง    

๑. ต้นแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ระดับอุตสาหกรรม ต้นแบบ ๕ ๓ 

โครงการพัฒนาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)    

๑. ต้นแบบเครื่องจักร Street food mobile พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานใน
ภาคสนาม 

ชุด ๑๐๐ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    

๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี  โครงการ ๑,๒๐๐ ๒๗๙ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

ล้านบาท ๓,๐๐๐ รายงานไตรมาส ๔ 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๑ 

๓. ผู้ประกอบการเข้ารว่มโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการท ามาตรฐาน
กระบวนการผลิตและการบริการ (CMMi) 

บริษัท ๖ - 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น    

๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม  กิจการ ๒๐ - 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสม
มากขึ้น  

ศูนย์ ๕ - 

๒. นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถ คน ๒๕ - 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ    
๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ ๒๐ ๓ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A   ร้อยละ  ๔๔ ๒๑.๒ 

๒. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี   ชุมชน  ๕๐  ๓ 

๓. ต้นแบบระบบสาธิตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ (Biopolis)  ต้นแบบ  ๒ - 

๔. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่  ร้อยละ ๑๒ ๑.๔ 

๕. ต้นแบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะเพื่อเกษตรสมัยใหม่ ต้นแบบ ๑ - 

๖. ระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และระบบ Automatic plant factory  

ระบบ   ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก    

๑. ผู้ประกอบการในหว่งโซ่คุณค่าในภาคตะวันออกที่น าเทคโนโลยีไปใช้ ราย ๑๒ - 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     

๑. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน ์ ครอบครัว   ๒,๐๐๐  ๖๖ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    

๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators : ASI) เพื่อ
ให้บริการเทคโนโลยีได้อยา่งทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

ราย ๕๐ ๑๕ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ คน ๒๐๐ ๓๘ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ หน่วยงาน ๑๐ ๒ 

๒. ความสามารถทางการทดสอบทีพ่ัฒนาให้ดีขึ้น รายการ ๑๐ ๒ 

๓. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ ๖ 
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๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่๑ 

พัฒนาก าลังคน และสรางความตระหนักดาน วทน. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของประเทศ    

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE)   คน ๑,๕๔๐ ๑,๕๑๓ 
๒. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม  ๓,๕๐๐ ๙๐๘ 
๓. นักวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ คน ๕๐ ๖ 
๔. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ที่มชีื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD) คน ๑๒ ๑ 
๕. หลักสูตรด้าน วทน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ    
ดาน วทน. 

   

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๑๒๔.๓๔ 

๒. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เร่ือง ๓๓๐ ๒๕ 

๓. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  

ร้อยละ ๒๓ ๔ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
    คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
    จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน ๔๐๐ ๕๕ 

๕. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. คะแนน ๘๒ รายงานไตรมาส ๔ 

๖. เร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑ 

๗. ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) โครงการ ๖ - 

สรางและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๘๗ 

๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ล้านบาท ๑,๓๕๐ ๑๗๘.๖๐ 

๓. ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๑๕ ๕ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม    

๑. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๘๐ ๑๕ 

๒. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราย ๑,๒๐๐ ๒๗๙ 
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ฎ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบ
บัญชีของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่าง
อ่ืนให้แก่กองทุน (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) ก าหนดแนวทาง 
และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและ
กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (กวทช.) มอบหมาย 
และ (๖) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมี
ก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ (๑) อนุมัติการจัดซื้อสิทธิในการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ Scopus ปี ๒๕๖๓ จากส านักพิมพ์ 
Elservier B.V. เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๔๐,๙๔๙.๔๓ บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบเก้า
บาทสี่สิบสามสตางค์) ระยะเวลา ๓ ปี (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) (๒) เห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช. (๓) รับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) พร้อมให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช. 
และ (๔) รับทราบรายงานการอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ก าหนดแผนการด าเนินการโดย
ให้เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจ าปี รวมทั้งก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้ก าหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) (๓) รายงาน
ผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  
ยังด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๑๐ รายการ ครอบคลุม 
ความเสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ า

กว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) RES-4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) RES-7 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๕) RES-8 กลไกภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 กลไก Tech Financing ไม่มีประสิทธิภาพ 
(๗) REO-7 การบูรณาการการท างานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง 
(๘) REO-8 การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๙) REF-1 การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๘) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุมได้พิจารณาผลด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ จากผลการด าเนินงานดังกล่าว 
พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก ๒ รายการ มี ๑ รายการที่คะแนนลดลง คือ RES-8 และ ๑ รายการที่
คะแนนเท่าเดิม คือ REO-6 ส่วนรายการความเสี่ยงระดับสูง ๘ รายการ มี ๔ รายการที่คะแนนลดลง ได้แก่ 
REO-7 REO-8 REF-1 REC-4 และมี ๔ รายการที่คะแนนเท่าเดิม ได้แก่ RES-1 RES-4 RES-5 และ RES-7  
ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กลั่นกรองประเด็นที่ส าคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน กลยุทธ์ในการ
จัดหา และจัดสรรทรัพยากรและก าลังคน รวมถึงก าหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีก าหนด 
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) รับทราบรายงานผลตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รายงานตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard (BSC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเห็นชอบการ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดและเกณฑ์ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน 
สวทช. รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานค่าใช้จ่ายที่สามารถบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับทราบรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๑ และ ๒ (๓) รับทราบ
การจัดการความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ และเห็นชอบให้ใช้นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ฉบับปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมรับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย 
และเห็นชอบให้ปิด CAR จ านวน ๓ รายการ (๔) รับทราบรายงานสถานะ CAR/PAR ระบบบริหารคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ สวทช. พร้อมเห็นชอบให้
ปิด CAR จ านวน ๖ รายการ (๕) รับทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าภายใน ( ICS) และลูกค้า
ภายนอก (ECS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖) รับทราบก าหนดการตรวจประเมินภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗) รับทราบสถานะการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโอกาสในการปรับปรุง (OFI) 
ที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๘) รับทราบสรุปข้อร้องเรียน 
สวทช. ประจ าเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ (๙) รับทราบสรุปการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๓ (NAC2020) 
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๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามค าสั่ง 
กวทช. ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการ 
ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ได้ก าหนดการประชุม ๒ เดือน 
ต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน  
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผน ๓ วาระ คือ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบ
วาระที่ ๒ รายงานผลการสอบทานระบบประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ และ ระเบียบวาระที่ ๓ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน แต่เนื่องจากประธานติด
ภารกิจในวันดังกล่าว จึงเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (ช่วงไตรมาสที่ ๒) 
 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีก าหนด
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการด าเนินการ ICT 
Key Projects ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์/ระบบงาน ปี ๒๕๖๓ รวมทั้ง
รับทราบรายงานผลการทดสอบความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กิจกรรม
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( IT Security Awareness) ประจ าปี ๒๕๖๓  
ผลส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สวทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้าน ICT ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และแผนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลหน่วยงาน (Management Dashboard) 
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๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือพิจารณาตามล าดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง 
ตัวชี้วัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้
รายงานผลด าเนินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่
ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ที่มีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธานที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่
ก ากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ผ่านการเวียนเอกสารให้ที่ประชุม
ทราบผ่านทางอีเมล เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีผลด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐ ของแผน ซึ่งที่
ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ รับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  



๑๓๔ | สวทช. 

 

 

 

 



๑๓๕ | สวทช. 

 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

   หน่วย : ล้านบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑,๓๕๓.๕๗ ๒,๐๑๔.๖๗ 
   เงินลงทุนช่ัวคราว  ๒๙๕.๐๗ ๒๙๐.๗๓ 
   ลูกหนี้การค้า  ๗๘.๘๒ ๘๔.๗๗ 
   เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดินค้างรับ  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   เงินทดรองจ่าย  ๗.๕๙ ๑๐.๘๘ 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ๒๒๑.๖๗ ๒๓๒.๐๖ 
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๙๕๖.๗๒ ๒,๖๓๓.๑๒ 

    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
   เงินลงทุนระยะยาว  ๒๖๕.๕๕ ๒๖๘.๙๕ 
   ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๒๔๐.๖๙ ๒๔๖.๓๓ 
   เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน  ๓.๖๘ ๓.๖๕ 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)  ๑,๗๓๔.๔๕ ๑,๗๔๖.๙๓ 
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  ๔,๖๓๖.๙๒ ๔,๖๒๕.๘๖ 
   สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)  ๙๔.๓๕ ๘๕.๑๗ 
   สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (สุทธิ)  ๑๖๙.๘๗ ๑๗๐.๘๔ 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ๐.๗๒ ๐.๗๒ 
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๗,๑๔๖.๒๓ ๗,๑๔๘.๔๔ 

รวมสินทรัพย ์  ๙,๑๐๒.๙๖ ๙,๗๘๑.๕๖ 

 
  



๑๓๖ | สวทช. 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

หนี้สินและกองทนุ    
หนี้สินหมุนเวียน    
   เจ้าหนี้การค้า  ๘๐.๕๕ ๑๑๔.๙๔ 
   เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑๐๔.๙๘ ๔๙๓.๒๐ 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๑,๐๒๐.๔๘ ๙๖๕.๐๕ 
   รวมหนี้สินหมนุเวียน  ๑,๒๐๖.๐๑ ๑,๕๗๓.๑๙ 

    
หนี้สินไม่หมนุเวียน    
   ผลประโยชน์พนักงาน  ๗๗๖.๘๖ ๗๗๖.๘๐ 
   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ๙๔.๐๓ ๘๕.๔๗ 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๗๓.๕๓ ๗๒.๗๐ 
   รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  ๙๔๔.๔๑ ๙๓๔.๙๖ 

รวมหนี้สิน  ๒,๑๕๐.๔๒ ๒,๕๐๘.๑๕ 

    
ส่วนของกองทุน    
   เงินกองทุน  ๘๙๕.๑๗ ๘๙๕.๑๗ 
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๖,๓๗๘.๓๖ ๖,๓๗๘.๔๘ 
   บวก รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยในงวดนี้  (๓๓๔.๖๐) (๑๗.๒๔) 
   รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  ๖,๐๔๓.๗๖ ๖,๓๖๑.๒๔ 
   บวก ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๑๓.๖๐ ๑๗.๐๐ 

รวมส่วนของกองทนุ  ๖,๙๕๒.๕๓ ๗,๒๗๓.๔๑ 

รวมหนี้สินและเงินกองทนุ  ๙,๑๐๒.๙๖ ๙,๗๘๑.๕๖ 

 
  



๑๓๗ | สวทช. 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   หน่วย : ล้านบาท 
  ธันวาคม ๒๕๖๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รายได้    
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๘๖๑.๓๙ ๘๖๑.๓๙ 
   เงินอุดหนุนอื่น  ๓๓๘.๙๖ ๘๙.๔๐ 
   รายได้ค่าบริการและขายสินค้า  ๑๗๕.๕๔ ๑๒๑.๕๒ 
   รายได้อื่น ๆ  (๕๒.๔๐) (๖๐.๗๘) 

   รวมรายได้  ๑,๓๒๓.๔๙ ๑,๐๑๑.๕๓ 

    
ค่าใช้จ่าย    
   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ๖๐๐.๖๓ ๓๗๙.๔๘ 
   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๗๘๘.๖๖ ๔๗๑.๐๗ 
   ค่าเสื่อมราคา  ๒๖๘.๘๐ ๑๗๘.๒๒ 
   รวมค่าใช้จ่าย  ๑,๖๕๘.๐๙ ๑,๐๒๘.๗๘ 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๓๓๔.๖๐) (๑๗.๒๔) 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย  ๐.๘๐ ๐.๙๘ 
    
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-    
   รายไดร้ะหว่างกัน  ๙๖.๕๓ ๖๖.๒๘ 
   ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๙๖.๕๓) (๖๖.๒๘) 
   รวมรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  (๓๓๔.๖๐) (๑๗.๒๔) 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๑ 

http://www.nstda.or.th  e-mail : info@nstda.or.th 


