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รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 

๓ 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

          ๕ 

บทสรุปผู้บริหาร ๖ 

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการดำเนินงานของ สวทช. ๙ 

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๑๑ 

๓. ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
๑๗ 

    (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC)   ๑๗ 

๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ๒๒ 

๓.๓ ผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ๓๙ 

๓.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ๖๕ 

๓.๕ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๗๖ 

๓.๖ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๐๔ 

๓.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๑๐๖ 

๓.๘ ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๑๑๗ 

๔. ผลการดำเนินงานด้านทรพัยากร ๑๒๐ 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๒๐ 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน ๑๒๑ 

๔.๓ สถานภาพด้านบุคลากร ๑๒๒ 

ภาคผนวก ๑๒๕ 

ก. รายชื่อบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ๑๒๖ 

ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๒๘ 

ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๒๘ 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๒๙ 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๓๑ 

ฉ. รายชื่อผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ ๑๓๒ 



 
 

๔ 

 

  

สารบัญ 

 
หน้า 

ช. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช ๑๓๒ 

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศท่ีได้รับ ๑๓๒ 

ฌ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการนำไปใช้ ๑๓๓ 

ญ. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ๑๓๘ 

ฎ. ผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ๑๔๓ 

ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

๑๕๐ 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๑๕๑ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ๑๕๔ 

 
  



 
 

๕ 

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มุ่งเน้นเพ่ิมการลงทุนใน จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี รวมถึงสร้าง
คุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นฐาน 
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG), ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตร ตลอดจนการปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน พร้อมตอบ
โจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน วิศวกรรม เพื่อการ 
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด 
Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

สวทช. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่า

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๕๒๕ ล้านบาท หรือ

เท่ากับ ๐.๐๘ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ๒,๑๕๗ 

ล้านบาท หรือเท่ากับ ๐.๐๙ เท่าของมูลค่าการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๒.๖๐ 

(๔) นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓๑๘ รายการ และถ่ายทอดผลงานวิจัย องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและบุคลากรในชุมชน ๒,๒๓๕ คน (๕) ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มีความก้าวหน้าในการ

ก่อสร ้างกล ุ ่มอาคาร EECi เฟส 1A ร ้อยละ ๖๓.๐๓ ของเป้าหมาย และให ้บร ิการว ิ เคราะห์ทดสอบ 

ตามมาตรฐานสากล ๖๖๐ รายการ (๖) พัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน. ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ 

Reskill/Upskill และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๑,๓๗๗ คน และสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศโดยสนับสนุน

นักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ๔๓๖ คน (๗) พัฒนาและปรับระบบบริหาร

คุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร  ร้อยละ ๒๒.๕๐ ของเป้าหมาย และ 

(๘) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย มีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย Intellectual Capital Score 

(IC score) หรือ คะแนนทุนทางปัญญา IC score รวมเท่ากับ ๖,๔๒๕ คะแนน 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกลุ ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๓๖ 
บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๒๕ คำขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๙ รางวัล มี



 
 

๗ 

 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) ๖ หน่วยงาน ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานฯ 
ให้แก่ ๗๕ หน่วยงาน มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๕ ศูนย์บริการ 
โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล จำนวน ๖๖๐ รายการ ให้แก่ ๑๘๕ 
หน่วยงาน  

กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) บริหาร
งานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ  โดยมีสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยได้รับการประกาศขึ ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการทั ้งสิ ้น ๑๖ หน่วยง าน เกิดการหารือ 
ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๘ หน่วยงาน/บริษัท  เกิดบันทึกข้อตกลงใน
การทำวิจัย ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ๔ รายการ เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ  ๖ โครงการ  

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ ๔๘ รายการ ให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ๔๑ หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของผู ้ประกอบการไทยเพื ่อขึ้น  
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จำนวนสะสมทั้งสิ้น ๔๖๒ ผลงาน 
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที ่ยื ่นขอสิทธิประโยชน์ทาง ภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๘๖ โครงการ มูลค่า ๓๐๘ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (โครงการ ITAP)  ๓๒๔ โครงการ นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริมกลไกการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
สำหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. เกิดการผลักดันให้เกิดเป็นบริษัท
สตาร์ทอัพที่จัดตั้งแล้ว ๑ บริษัท คือ บริษัท เบรนนี่ฟิต จำกัด และอยู่ระหว่างจดทะเบียนจัดตั้ง ๑ บริษัท คือ 
บริษัท บิกโก้ อนาไลติกส์ จำกัด สวทช. มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน  มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการนำ วทน. มายกระดับการทำการเกษตรของตัวเอง  โดยการพัฒนาและขยายผล
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๘๕ ชุมชน ใน ๑๐ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ๒,๒๓๕ คน และพัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ ๙๙ คน  

กลุ ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม  ให้บริการพื ้นที ่เช่าแก่บริษัทเอกชนที ่สนใจจะทำงาน 
วิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
๑๕๗ ราย พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยก่อสร้างอาคารกลุ่มอาคาร
เมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖๓.๐๓ 
เตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และจัดตั้งแพลตฟอร์ม
ภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพ่ือยกระดับ



 
 

๘ 

 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการ
ทำธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ๑๗ ราย  

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ
มัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม ๕๘๘ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ ๖๗ คน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและ
เยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ ๗๒ ครั้ง 
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๙๙๓ คน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ ้น ๕,๒๘๓.๘๓ ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 
๘๗๑.๕๕  ล้านบาท โดยปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบุคลากร ๓,๑๐๓ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จำนวน ๒,๑๗๗ คน และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๙๒๖ คน  

สรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สวทช. ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ มีผล 
การดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
  



 
 

๙ 

 

 
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ  

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 

มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กำกับ ดูแลทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์หลัก  

เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อสำคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางที ่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที ่ดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับคำมั ่นสัญญาที ่ม ีร ่วมกันกับพันธมิตร   

ในการดำเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  

น่าไว้วางใจ และพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ 

ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั ่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้  

ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด 

  

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการดำเนินงานของ สวทช. 



 
 

๑๐ 

 

ค ่ าน ิ ยมหล ั กของ  สวทช .  “NSTDA”  ประกอบด ้ 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 

เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ นำไปสู่  

การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู ่การใช้ประโยชน์ทั ้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง (excellence) การดำเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื ่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ (relevance) 

ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (visibility) และ

เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ( impact) 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสวทช.  

เป้าหมายการดำเนินการของ สวทช.  เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ได้มากยิ่งขึ้น จึงมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดไว้  

๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ของ สวทช. 

๒. เพิ ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 

  



 
 

๑๑ 

 

 

สวทช. ผลักดันกลยุทธ์ ๔ เรื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ สวทช. 
ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด  โดยมีผลการดำเนินงานใน 
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มการลงทุนใน วทน. จากภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่

ร่วมกับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี 

 ตามท่ี อว. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) และ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  สวทช. ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการทั ้ง ๒ ชุด จึงดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำเสนอในที ่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื ่อวันที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบให้
บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG บนฐานความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการทำงานบูรณาการตลอดห่วงโซ่
ด้วยกลไกจตุภาคี ด้วยหลักการ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มพูนความหลากหลายทรัพยากรทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรม (๒) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์และบริโภคอย่างยั่งยืน (๓) ลดและใช้ประโยชน์ของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ (๔) เพิ่ม Value creation ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ภาคเกษตรที่
เป็นต้นน้ำจนถึงภาคการผลิตและบริการ และ (๕) การสร้างภูมิคุ ้มกัน การพึ่งพาตนเอง มีสมรรถนะในการ 
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งดำเนินการใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) เกษตรและอาหาร (๒) สุขภาพและการแพทย์ 

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 



 
 

๑๒ 

 

(๓) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ (๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งกรอบการดำเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงานของ สวทช. ต่อไป 

 นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยดำเนินการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ดศ. อว. และหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 
๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และครั้งที่ ๓ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ร่วมกับ ดศ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน ได้นำส่งแผนฯ ที่ปรับปรุงแล้วไปยัง สป.ดศ. สป.อว. และหน่วยงานที่ร่วมพัฒนา
แผนฯ เพื ่อรับทราบ และเตรียมนำเสนอต่อรัฐมนตรีทั ้ง ๒ กระทรวง คณะกรรมการระดับชาติ สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนำเข้า ครม. ต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
โครงสร้างพื ้นฐาน (NSTI, NQI, TSP, EECi) โดยเน้นเศรษฐกิจฐาน BCG, AI และส่งเสริม Deep-tech 
Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 

สวทช. ได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อให้เป็นพื้นที่ดำเนินการด้าน วทน. ระดับขยายผล (Translational 
research) ของประเทศ โดยคาดว่ากลุ่มอาคาร EECi Phase 1A จะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
ในการดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) มีการกำหนด ๕ คลัสเตอร์เป้าหมาย 
ด้านการเกษตร คือ ปศุสัตว์ พืชสมุนไพร ประมง ผลไม้ และพืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ  ทั้งนี้ สวทช. ได้เตรียม
นำร่องพัฒนาต้นแบบและอยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณในแผนบูรณาการ EEC ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๘ 
ล้านบาท รวมทั้งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bio Base Asia Pilot Plant และขอรับการ
ส่งเสริมจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) (ตามพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ 
๒๕๖๐) นอกจากนี้ ในการดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) สวทช. อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ (Center of Technology Transfer Smart Warehouse) และมี
แผนที่จะสร้างความร่วมมือกับกลุ่มคอนซอร์เทียม (Consortium) เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๙ 
คอนซอร์เทียม โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. สามารถพัฒนาความร่วมมือได้แล้ว ๔ 
แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) (๒) การประยุกต์ใช้งาน Singapore 
Smart Industry Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทย (๓) ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน



 
 

๑๓ 

 

ระหว่าง สวทช. และ ปตท.สผ. และ (๔) การทำ UAV Regulatory Sandbox ในด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรม
เทคโนโลยีอาหาร (FOOD INNOPOLIS) สวทช. ได้ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั ่วประเทศผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (FI network) จำนวน ๒๔ แห่ง  โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงบริการแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ ราย และมีการใช้
บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารจำนวน ๑๐ ครั ้ง  อีกทั ้งยังมีการดำเนินโครงการ Functional Foods 
Acceleration Platform กับบริษัท ๗ ราย เพื่ออบรมให้บริษัทวางแผนวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชันอย่างเป็น
ระบบ เช่น การประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการแสดงข้อความกล่าวอ้าง
เกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำ Research roadmap  นอกจากนี้ ยังได้จัดการ
สัมมนาและการเปิดตัวโครงการ Future Food Business Academy เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากร
เข้าร่วมจำนวน ๓๑ ท่านจาก ๑๔ ประเทศ และมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน  

สวทช. ได ้จ ัดทำโครงสร ้างพื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ (National S&T 
Infrastructure: NSTI)  โดยแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ จะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ 
เอกชน และต่างประเทศ เพื่อสร้างงานวิจัยที ่มีคุณค่าต่อประเทศ  โดยมีผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่  ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ NSTI ๖ แห่ง คือ (๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank 
of Thailand: NBT) มีความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดทำหลักสูตรการเก็บรักษา
เห็ดแห้งเพ่ือสนับสนุนข้อมูลชนิดพันธุ์เห็ดและตัวอย่างอ้างอิงของประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตรเพ่ือทำหลักสูตร
ฝึกอบรมบริหารจัดการ Mushroom culture collection  สำนักงานนโยบายและแผนเพื ่อจัดทำข้อมูลด้าน 
Microbial listing ของประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บสายพันธุ์ 
Bacillus thurigensis  โรงพยาบาลรามาธิบดีเพ่ือค้นหา Human Leukocyte Antigen (HLA)  กลุ่มโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ /รามาธิบดี/ศิริราช เพื่อสร้างฐานข้อมูลประชากรไทยจากข้อมูล World Geodetic System (WGS) 
มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อทำโครงการจุลินทรีย์ในลุ่มน้ำบางปะกง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อทำโครงการตรวจ
การดื้อยาของเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)  กลุ่มโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศ/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/กรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะและการเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมของ กัญชา กัญชง และ
กระท่อม  กลุ่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อทำโครงการอนุรักษ์พญาแร้ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทำโครงการพิสูจน์เอกลักษณ์ แอคติโนมันสีทที่ยับยั้งเชื้อก่อโรค (๒) ศูนย์โอมิกส์
แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) มีความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทต่างๆ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และปรับปรุงคุณภาพพืช ได้แก่ ข้าว ถั่ว 
อ้อย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื ่อวิเคราะห์เชื ้อราใหม่ที ่ก่อโรคในยางพารา (๓) ศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ได้สร้าง
เคร ือข ่ ายด ้ าน HPC ของผ ู ้ ใช ้ งานและผ ู ้ พ ัฒนาระบบ  International Virtual Consortium ของศ ูนย์  
Supercomputer ต่างๆ ทั่วโลก โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN HPCTF-5 ในระดับนานาชาติ (๔) สถาบัน



 
 

๑๔ 

 

เทคโนโลย ีและสารสนเทศเพ ื ่อการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Technology and Informatics Institute for 
Sustainability: TIIS) ได้มีการหารือความร่วมมือกับ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องข้อมูล 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) และการรายงานตามตัวชี้วัด SDG  นอกจากนี้ TIIS ยังได้
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมีการเปิดใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ 
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสองภาษา (๕) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: 
TMEC)  มีการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเป้าหมายและลูกค้า เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการ TMEC 
มากขึ้นในอนาคต และ (๖) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS) เป็น
ศูนย์บริการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์-กายภาพชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

สวทช. มีการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: 
NQI) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ต่อยอด
ไปสู่การขยายขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างรายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก โดยมี ผล
การดำเนินงาน ณ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล ็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC) ต่อยอดจากฐานล ูกค้า 
๒,๖๐๐ ราย โดยมีแผนก่อสร้างอาคาร NFET และอาคาร EMC chamber ช่วงกลางปี ๒๕๖๔ เพื่อให้บริการ
ทดสอบรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุก รถถัง และมีแผนจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์และติดตั้ง EV charger ๓ จุดที่อุทยาน
ว ิทยาศาสตร ์  อาคารโยธ ี  และอาคาร TMEC  (๒) ศ ูนย ์บร ิการว ิ เคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA 
Characterization and Testing Service Center: NCTC) โดยวางแผนงานขยายขีดความสามารถการ
วิเคราะห์ทดสอบใน ๔ ด้านคือ อาหารฟังก์ชันและอาหารสุขภาพสมัยใหม่ กัญชา/กัญชง/สารสกัดและผลิตภัณฑ์
กัญชาและกัญชง สารออกฤทธิ์สำคัญในพืชและสมุนไพร เสื ้อกาวน์ (Surgical gown หรือ Isolation gown)/ 
ชุดคลุมปฏิบัติการ และเจลแอลกอฮอล์ และมีแผนยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 
จำนวน ๑๖ ขอบข่าย (๓) ศ ูนย์บร ิการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering 
Consulting Service Center: DECC) มีผลงานทางวิชาการประกอบด้วยสิทธิบัตรการออกแบบ ๔ รายการ 
และอนุสิทธิบัตร ๑ รายการ (๔) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial 
Ceramic and Housewares Product Testing Center: CTEC) โดย สมอ. จะประกาศขึ้นทะเบียนในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ CTEC สามารถให้บริการทดสอบภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสำหรับอาหาร ด้านความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. ๒๙๒๑ ๒๕๖๒ นอกจากนี้ CTEC วางแผนจะเปิดให้บริการทดสอบทางเคมีในการ
หาโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอื ่นๆ (๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา 
(Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES) ให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน OECD GLP 
(Organization for Economic Cooperation and Development Good Laboratory Practice) เรื ่อง ความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื ่องมือแพทย์ ประสิทธิผลของเครื ่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพร มี  
การให้บริการลูกค้าจากการทดสอบ ๑๒ รายการ  



 
 

๑๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน 
พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน 
วิศวกรรม เพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา 

สวทช. ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัย สวทช. เพื่อให้พร้อมตอบโจทย์ประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิม
ทรัพยากรในการดำเนินงาน และให้การสร้างผลงานของ สวทช. เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ เกิดการขยายผล และ
ยอมรับในวงกว้าง ดังนั้น จึงมีการจัดทำแนวทางการพัฒนา Research Partners เพื่อปรับปรุงการทำงาน
ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายและ Center of Excellence (COE) ที่มีอยู่ โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวคิดหลักการจัดตั้ง NSTDA Research Partnership (RPs) พร้อมเสนอผู้บริหาร 
นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งมอบผลงานมีคุณภาพและทันเวลา สวทช. พัฒนาระบบ Verification & Validation 
ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาด โดยจัดให้มีกระบวนการทบทวนและยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย
ที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านแบบเสนอข้อมูลผลงานวิจัยที่ยืนยันคุณลักษณะเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
จัดให้มีการประเมินศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัย ศักยภาพผู้ขอ
อนุญาตใช้สิทธิ โมเดลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำ
แผนรองรับความเสี่ยง การประเมินความพร้อมในการรับเทคโนโลยีของเครือข่าย/ชุมชนในกรณีถ่ายทอดให้ชุมชน 
และจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงาน ร่วมกับการทดสอบยืนยันผลงานตาม
ข้อตกลงกับผู้รับถ่ายทอด/ลูกค้า และการจัดให้มีและส่งมอบข้อมูล/หลักฐาน Validation  โดยในปี ๒๕๖๔ มีแผน
ที ่จะนำร่องการใช้ระบบ Verification & Validation กับผลงานจำนวน ๑๒ ผลงาน แบ่งเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ๖ ผลงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๖ ผลงาน 

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สวทช. ได้ปรับกลไกภายในเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังอย่าง
ต่อเนื ่อง ได้แก่ การยื ่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนเป้าหมายในเชิงรุก การปรับกลไกของ NQI กับ ITAP  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการในการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในสถานการณ์ 
COVID-19 และดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างต่อเนื ่อง การรักษาฐานลูกค้าเดิม เช่น  
จัดกิจกรรมเชื ่อมโยงธุรกิจ Business Matching การจัดดูงานเพื่อแนะนำบริการต่างๆ ของ สวทช. แก่ผู ้เช่า  
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้เช่า และการดึงดูด/เพ่ิมลูกค้าใหม่ผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์ การ
ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมเพื่อรองรับสถานการณ์ ทั้งการจัดฝึกอบรมแบบเดิมและแบบออนไลน์ รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรเดิมและการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

 

 

 



 
 

๑๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด Talents 
และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สวทช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและ

พัฒนา (RDI Dashboard) และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากำลงัคน

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (HRD Dashboard) และมีแผนการทบทวนกระบวนการทำงานของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจำนวน ๗๓ workflow เพื ่อนำระบบสารสนเทศมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ของผู้ทำงานและบุคลากรผู้ใช้ระบบให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้ในทุก platform 

นอกจากนี ้ สวทช. ได้นำเสนอกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศของ สวทช.  ในที ่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ โดยมีหลักการดําเนินงาน 3S ได้แก่ (๑) Strengthen มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีใน ๑๐ สาขาเป้าหมายของ สวทช. โดยการให้ทุนวิจัยร่วม การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม และการ

แลกเปลี่ยนนักวิจัย (๒) Streamline โดยบูรณาการงานต่างประเทศของศูนย์แห่งชาติต่างๆ ใน สวทช. และจัดทํา

ฐานข้อมูลต่างประเทศ และ (๓) Support โดยการสร้างแพลตฟอร์มสนับสนุนการขอทุนเป็น Virtual Research 

Office และการเผยแพร่แหล่งทุน  ที่ผ่านมา สวทช. ทํางานร่วมกับหน่วยงานวิจัยในประเทศต่างๆ กว่า ๒๐ 

ประเทศ โดยหากพิจารณาความเข้มข้นของความร่วมมือ ความเข้มแข็งในสาขาเป้าหมาย และกลไกการสนับสนุน

ของประเทศนั้นๆ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่ นเป็นประเทศเป้าหมายอันดับต้น ๆ ที่ สวทช. มี 

ความร่วมมือ โดย สวทช. มีแผนกลยุทธ์ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น  เช่น ความร่วมมือ 

ด ้านการว ิจ ัยก ับ  China Academy of Science (CAS) ในด ้าน AI & Cognitive Science, Quantum และ 

Microbial Biodiversity ร่วมมือกับ Beijing Genomics Institute (BGI) ในด้านเครื่องมือชีวสารสนเทศ  ร่วมมือ

กับ Huawei ในด้านการพัฒนากําลังคนด้าน Drone และ ICT และร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการต่อยอดงานวิจัย

ด้าน Biorefinery ใน EECi และความร่วมมือในด้านการพัฒนากําลังคนในโครงการ TAIST-Tokyo Tech ที่ 

สวทช. ดําเนินการร่วมกับ Tokyo Institute of Technology ในการผลิตนักศึกษาและการสร้างเครือข่ายการวิจัย

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Japan–ASEAN Science and Technology Innovation Platform 

(JASTIP) 

 

 

 



 
 

๑๗ 

 

 

 

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC)   

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  สวทช. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๘ ตัวชี้วัด ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๕ เท่าของ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

สวทช. มุ่งเน้นนำความรู้ความสามารถด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ไปสร้างผลงานที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู ้ประกอบการภา คการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที ่เพิ ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ ่มรายได้ของ
ผู้ประกอบการ หรือลดต้นทุนการผลิตลง ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๐ .๐๘ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (มูลค่าผลกระทบ
จำนวน ๕๒๕ ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  เท่ากับ ๖,๗๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑.๕๗ ของเป้าหมาย 

 
KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒ เท่าของมูลค่าการ

ลงทุนด้าน ว และ ท ปี ๒๕๕๙)  
สวทช. นำผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิดความ

เชื่อมั่น และตัดสินใจเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของ
ตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีจำนวน
เงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ สวทช. 
เท่ากับ ๒,๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๑๙ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ปี ๒๕๕๙ (มูลค่าการลงทุนใน 
ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๑,๔๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖ ของเป้าหมาย 

 
KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับร้อยละ ๒๕) 
สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม

รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตวัชี้วัดที่
บ่งบอกว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ
ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ สวทช. ดำเนินการแสวงหารายได้จากหลากหลายแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 
ควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีรายได้จาก

๓. ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๑ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 



 
 

๑๘ 

 

ความสามารถ (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เท่ากับ ๒๔๐.๔๐ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ปี ๒๕๖๔ 
รวม ๙,๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ ๒.๖๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑ ของ
เป้าหมาย  

 
KS3 การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ 

จำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๖๐ รายการ และจำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive 
Innovation และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและ
สังคมเท่ากับ ๙,๐๐๐ คน) 

สวทช. ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า พันธุ์พืช และผังภูมิวงจร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมา 
สวทช. มีจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์สะสมถึงปื ๒๕๖๓ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๖ รายการ และ
ในปี ๒๕๖๔ สวทช. มีเป้าหมายที่จะเพิ ่มจำนวน IP Utilization เป็น ๓๖๐ รายการ  ทั ้งนี ้ ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีจำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๑๘ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓ 
ของเป้าหมาย  นอกจากนี้ ในด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่า/รายได้ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร ชุมชนและสังคมนั้น สวทช. ได้ดำเนินการถ่ายทอด
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive Innovation และ
บุคลากรในชุมชนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๓๕ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๓ ของเป้าหมาย  

 
KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ 

กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล
เท่ากับ ๔,๔๐๐ รายการ) 

สวทช. มุ่งม่ันในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการพัฒนา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื ่อเป็นศูนย์กลางการขยายผลงานวิจ ัยสู่  
เชิงพาณิชย์และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  และพัฒนาการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการที่ได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ 
รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั ้งนี ้  ณ ไตรมาสที ่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างของกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๓ 
ของเป้าหมาย และมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๖๖๐ รายการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมาย 
  



 
 

๑๙ 

 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.  (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ จำนวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill/Upskill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ 
BCG เท่ากับ ๘,๐๐๐ คน และจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก  
ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศเท่ากับ ๖๕๐ คน) 

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัย/บุคลากรของ สวทช. ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ ทั้งนี้ 
ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill/Upskill เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG แล้วจำนวน ๑,๓๗๗ คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๒๑ ของเป้าหมาย  และมีนักศึกษาที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ
รวมทั้งสิ ้นจำนวน ๔๓๖ คน ประกอบด้วย นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๕๒ คน นักศึกษาที ่ได้ร ับทุน  
ปริญญาเอก จำนวน ๑๖๗ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จำนวน ๒๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ .๐๘ 
ของเป้าหมาย 

 
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร   

(เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตามผล
การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน เพ่ือให้ สวทช. สามารถ
ส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และ
ระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช.  
มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ของเป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
สวทช. ได้เริ่มนำร่องการใช้ระบบ Verification & Validation ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาด เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการยืนยันผลผลิตจากงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม Specification ที่ระบุไว้ (Verification) 
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสามารถทำซ้ำได้ในสภาวะที่ส่งมอบ (Validation) โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการจัดทำแบบเสนอข้อมูลผลงานวิจัยยืนยันคุณลักษณะแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
การนำร่องเพื่อปรับใช้กับกลไกการดำเนินงานภายในแต่ละศูนย์แห่งชาติในการ Verification ข้อมูลผลงานก่อน
นำส่งให้แก่ทีมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ ผลงาน แบ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ๖ 
ผลงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๖ ผลงาน 

ระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 
สวทช. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

เกิดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ และช่วยให้ผู ้บริหารสามารถ



 
 

๒๐ 

 

บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้วางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ ดังนี ้ (๑) ระบบสารสนเทศเพื ่อการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI 
Dashboard) และ (๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท (HRD 
Dashboard)  โดย ณ ไตรมาส ๑ ได้ดำเนินการออกแบบและเสนอร่าง RDI Dashboard ต่อที่ประชุมสายงาน RDI 
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของ HRD Dashboard นั้น ได้ดำเนินการรับข้อกำหนดในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่มใีน
ปัจจุบัน เพ่ือเตรียมนำเข้าฐานข้อมูล และอยู่ระหว่างการออกแบบร่าง HRD Dashboard 

 
KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ IC score 

รวมเท่ากับ ๔๕,๐๐๐ คะแนน) 
สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของ

บุคลากร สวทช. ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้าน วทน. ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  ทั้งนี้ สวทช. ได้พัฒนาวิธีการวัดความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย
ในรูปแบบของ Intellectual Capital Score (IC score) หรือคะแนนทุนทางปัญญา ซึ่งคำนวณจากผลงานของ
บุคลากร สวทช. ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) บทความและบทความสั้นในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor อ้างอิง
จากฐาน ISI รวมถึงวารสารที่อยู่ใน Quartile 1 อ้างอิงจากฐาน Scimago (๒) ทรัพย์สินทางปัญญา (๓) ต้นแบบ
ระดับเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ และ (๔) รายได้จากความสามารถ  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มี IC score รวมเท่ากับ ๖,๔๒๕ คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑ 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   

๐.๐๘ เท่า 
(๕๒๕ ล้านบาท) 

KS1-B มูลค่าการลงทุนดา้น 
 ว และ ท 

๒ เท่าของมูลค่าการลงทนุ 
ด้าน ว และ ท ปี ๒๕๕๙ 

(๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) 

๐.๑๙ เท่า 
(๒,๑๕๗ ล้านบาท) 

พันธมิตร/ลูกค้า/
การเงิน 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จา่ย ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒.๖๐ 

KS3 การนำผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ ไปใชป้ระโยชน์ 

- จำนวน IP Utilization ๓๖๐ รายการ 
- จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตาม

หลัก Inclusive Innovation และบุคลากร
ในชุมชนที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและ
สังคม ๙,๐๐๐ คน 

- ๓๑๘ รายการ 
- ๒,๒๓๕ คน 

KS4 การยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

- จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเทา่กับ ๔,๔๐๐ รายการ 

- ร้อยละ ๖๓.๐๓ 
 
- ๖๖๐ รายการ 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร 
ด้วย วทน. 

- จำนวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การ Reskill/Upskill เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดัน
เศรษฐกิจ BCG ๘,๐๐๐ คน 

- จำนวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก/นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน เพื ่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับ
ประเทศ ๖๕๐ คน 

- ๑,๓๗๗ คน   
 
 
 
- ๔๓๖ คน 

กระบวนการภายใน 

KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบติดตามผล
การดำเนินงานภาพรวมของ
องค์กร 

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจยัและระบบตดิตามผลการดำเนินงาน
ภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๒๒.๕๐ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านวจิัย 

IC score รวม ๔๕,๐๐๐ คะแนน ๖,๔๒๕ คะแนน 



 
 

๒๒ 

 

๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
สวทช. เป็นองค์กรที ่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจำนวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๘๒๐ ฉบับ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จำนวน ๓๙ บทความ และ Non SCIE 
Quartile 1 จำนวน ๑ บทความ) โดยจำนวนบทความดังกล่าว เป็นบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE ที่บุคลากร 
สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) ทั้งหมด ๓๖ บทความ (หรือคิดเป็น ๒.๖๕ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) แสดง
ดังรูปที่ ๑ โดยรายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงในงภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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ปีงบประมาณ 



 
 

๒๓ 

 

๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 
สวทช. ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

โดยดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลำดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื ่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๖๒๗ คำขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จำนวน ๒,๕๔๔ คำขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จำนวน ๘๓ คำขอ) ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้วจำนวน 
๕๒๒ คำขอ (เป็นคู ่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน ๔๗๒ คำขอ และต่างประเทศ จำนวน ๕๐ คำขอ)  
ซึ ่งกระบวนการยื ่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู ่มือสิทธิบัตรที ่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี ่ยประมาณ ๔ ปี และมี
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๑,๔๓๑ คำขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จำนวน ๘๑๖ คำขอ 
นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และ
การคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
จำนวนทั้งสิ้น ๒๕, ๑๕๓ และ ๑๘๐ คำขอ ตามลำดับ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ยื่นขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๒๕ คำขอ (หรือคิดเป็น ๑.๘๔ คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร 
๑๑ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๑๒ คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ คำขอ แสดงดังรูปที่ ๒ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ยื่นขอจดและได้รับคูม่ือ แสดงในภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปที่ ๒ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที ่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
๙ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๑ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๘ รางวัล รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 

• บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุน จากโครงการ 
ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มีผลงานสร้างประโยชน์
แก่วงการแพทย์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพ โดยมีนักวิจัยของ สวทช. ได้รับทุน ดังนี้ 

(๑) นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ได้รับทุน  สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์  นักวิจัยทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโน จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอนุภาค
นาโนสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์” เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ในระยะเริ่มต้นด้วยความแม่นยำ 
โดยวิธีการที่ไม่ยุ ่งยากและใช้เวลาน้อย เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและลดอัตรา 
การเสียชีว ิตของผู ้ป่วย ซึ ่งปัจจุบันนี ้นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์  
เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยเฉพาะการใช้อนุภาคนาโนเพื่อเป็นตัวให้สัญญาณในไบโอเซนเซอร์ สำหรับ  
การตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของโรค งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้อนุภาคนาโนร่วมกับเทคนิค  
เชิงแสง ๒ เทคนิค ได้แก่ เทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณการกระเจิงแสงรามาน และเทคนิคฟลูออเรสเซนส์ ซึ่งมี  
ความไวสูง สามารถตรวจวิเคราะห์เป้าหมายได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้การตรวจ
วิเคราะห์และตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการขยายผลโดยการนำองค์ความรู ้ที ่ได้ไปใช้พัฒนา  
ชุดตรวจโรคติดเชื้อในกลุ่มไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย โดยงานวิจัยจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนในกลุ่มของอนุภาคนาโนทอง และอนุภาคซิลิกานาโนบรรจุ สารฟลูออเรสเซนส์ รวมถึง 
การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของพื้นผิวอนุภาคนาโนให้เหมาะสมต่อการติดฉลากด้วยชีวโมเลกุล เพื่อให้ได้
อนุภาคที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่มีความไวและความแม่นยำสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัย
และคัดกรองโรค ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการเฝ้าระวังและควบคุม เพิ่มความสำเร็จในการรักษา  
ลดค่าใช้จ่าย และลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยจากโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญของประเทศได้ 

(๒) นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ได้รับทุน สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“เชื ้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่นชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อการพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่างยั่งยืน ” 
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเพื่อใช้เป็ นอาหารและพลังงาน
สะอาด (ไบโอดีเซล) แต่ยังคงประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด  
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ ปี ปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศ และสนับสนุน 



 
 

๒๕ 

 

ให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำมันปาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยสารหล่อลื่นชีวภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำมันปาล์มไทยได้อย่างมาก งานวิจัยจึงมุ่งคิดค้นกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์  
ที่เหมาะสม วิเคราะห์คุณสมบัติ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ทดสอบประสิทธิภาพในสภาวะจำลอง ไปจนถึง
การนำเอาไปทดสอบภายใต้สภาวะการใช้งานจริง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเก็บข้อมูล  พัฒนาให้เหมาะสม 
กับการใช้งานมากที่สุด โดยงานวิจัยได้พัฒนาสารหล่อลื่นชีวภาพ คือ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพติดไฟยาก 
น้ำมันผสมยางชีวภาพปราศจากสารก่อมะเร็ง และน้ำมันไฮดรอลิกชีวภาพ ซึ่งผลงานวิจัยจะช่วยยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตรให้ถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ 
กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ทางด้านโอลิโอเคมีภัณฑ์ให้เกิดขึ้น สนับสนุนเกษตรกรปาล์มน้ำมัน และเป็น
แนวทางในการพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร  ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล และ  
ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน 
วันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการทาง 
การได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการ
โทรทัศน์ได้ ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูด โดยใช้เทคนิคการถอดความแบบแบ่งพิมพ์คือ  
ใช้เจ้าหน้าที่หลายคนช่วยกันถอดความ เพื่อให้ได้ข้อความที่มีความหมายถูกต้องและทันเวลา  โดยมีโมดูล 
บริหารจัดการช่วยจัดลำดับข้อความให้เรียงลำดับได้ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วในการส่งข้อความ 
และเลือกรูปแบบการแสดงผลได้แบบทันต่อเวลา ด้วยการประมวลผลข้อความโดยไม่ต้องรอให้จบประโยคก่อน 
ผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ นำไปใช้ในการถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงสำหรับรายการสด และมีการนำไปใช้
ในการประชุมสัมมนามากกว่า ๒๐ ครั้ง รวมถึงใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมระหว่างนักศึกษา  
ที่ไม่มีปัญหาการได้ยินและกลุ ่มที ่มีปัญหาทางการได้ยิน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
  



 
 

๒๖ 

 

๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ ้น โดยให้ความสำคัญตั ้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพื่อให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
โดยดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการนำผลการวิจัยและพัฒนา 
สู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยี  
ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘ รายการ ให้แก่ ๔๑ หน่วยงาน แสดงดังรูปที่ ๓ โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาคผนวก ฌ  

 
 

 
รูปที่ ๓ จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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๒๗ 

 

ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

บริษัทสาลี่ คลัเล่อร์ จำกดั (มหาชน) “นอนวูฟเวนเพื ่อผลผลิตทางการเกษตร Magik Growth” ปัจจ ุบัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดิน ที่
ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศส่วนใหญ่ทำจากวัสดุพลาสติก ที ่ไม่มี
คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งแม้จะมีราคาถูกแต่ไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพผลผลิต 
เนื่องจากการถ่ายเทของอากาศและความชื้นภายในถุงมีน้อย ทำให้รากพืช
ขดงอแผ่ขยายไม่เต็มที่ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น 
สวทช. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Magik growth ซึ่งทำจากวัสดุผ้าไม่ถักทอหรือ
นอนวูฟเวน และสามารถออกแบบได้ดว้ยการกำหนดลกัษณะโครงสร้าง (เช่น 
ความเป็นรูพรุน ความหนา) มีสมบัติการคัดเลือกช่วงคลื่นแสงโดยการ
เลือกใช้ชนิดของพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง เทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวน
ชนิดสปันบอนด์ (spunbond nonwoven) และการดัดแปรเพื่อเพิ่มสมบัติ
พิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะโครงสรา้งที่เหมาะสมตอ่การผ่านของน้ำและ
อากาศ สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่านให้เหมาะสมกับพืช ช่วยให้
รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชสูงขึ ้น นอกจากนี้สามารถออกแบบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างกันออกไปได้ขึ ้นอยู่กับการ
นำไปใช้งาน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่
เน้นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมมีูลค่าสูงขึ้น 

บริษัทอะโกร สตาร์ ซดีสจ์ำกัด “เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็น
หมัน”ประเทศไทยมีพื ้นที่การผลิตพริกขี ้หนูผลใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 
ของพื้นที่การปลูกพริกทั้งหมด พริกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นพริกในกลุ ่ม Capsicum annuum โดยเฉพาะพริกขี ้หนู 
ผลใหญ่ รองลงมาได้แก่ พริกมัน และพริกหนุ่ม ซึ ่งแหล่งผลิตพริกขี ้หนู 
ผลใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ์ที่ใช้มี
ทั้งพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม ซึ่งพริกพันธุ์ผสมเปิดจะมีลักษณะประจำ
พันธุ์ไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ส่วนในพริกพันธุ์ลูกผสมจะให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพสม่ำเสมอกว่าพริกพันธุ ์ผสมเปิดทั ่วไป โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พริกล ูกผสม ในอดีตทำได้โดยเกษตรกรกำจัดเกสรตัวผู ้ออก โดยวิธี  
hand – emasculation เพื ่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสำหรับผสมข้ามกับ 
พันธุ์พ่อท่ีต้องการ ปัจจุบันมีการนำลักษณะเกสรตัวผูเ้ป็นหมันในพริกมาใช้ใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในพริกอย่างกว้างขวาง ข้อดีของการนำลักษณะ
เกสรตัวผู้เป็นหมันมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ คือ  ลดต้นทุน ในการผลิต 



 
 

๒๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เมล็ดพันธุ์พริก และเพิ่มความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม เพิ่มโอกาส
ให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมที่มีคุณภาพ  

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมช่ัน จำกัด “ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า (mcTest)” ปัญหาด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย การพัฒนามอเตอร์และ
ระบบชุดขับเคล ื ่อนเพ ื ่อให ้การทำงานที ่ เหมาะสมสำหรับใช้ในงา น
อุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ปัญหามลพิษ
ในเขตเมือง อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ภายในประเทศ ดังนั ้นการพัฒนาและออกแบบชุดขับเคลื่อน สำหรับใช้
ทดสอบวัดประสิทธิภาพและคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า และ
บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั่น จำกัด ได้มีส่วนร่วมพัฒนาผลงานวิจัย 
ในการออกแบบและทดสอบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบการใช้
งานและสามารถใช้ได้จริง โดยอาศัยความรู ้และความชำนาญในการใช้
โปรแกรม LabView ร่วมกับองค์ความรู้ของทีมนักวิจัย จนเกิดเป็นผลงานท่ี
สามารถใช้งานได้จริง ประกอบกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นส่วนที่
บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับโครงการนี้อีกด้วย 

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์  

บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด “ชุดสกัด RNA เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR” สำหรับ
การตรวจผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR เป็นการ
ตรวจมาตรฐานสูงสุด (Gold standard test) หรือการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม แต่ในการสกัดสารพันธุกรรม 
หร ื ออาร ์ เ อ ็น เอ  (Ribonucleic acid, RNA)  ของไวร ั ส  SARS-CoV-2  
มีข้อจำกัด คือ ต้องใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Automated) และ
ใช้น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง  
สวทช. จึงได้พัฒนาชุดน้ำยาและกระบวนการสกัด RNA ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่
ทำได้ง่าย และต้นทุนถูกกว่าการทำเข้าจากต่างประเทศ โดยชุดน้ำยาสกัด 
RNA ที ่พัฒนาขึ ้นได้ม ีการทดสอบในตัวอย่างสิ ่งส่ งตรวจจากผู ้ติดเช้ือ 
SARS-CoV-2 โดยได้ทดสอบเปรียบเทียบกับชุดสกัดที่เป็น Commercial 
kits โดยนำ RNA ที่สกัดได้ไปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-
time RT-PCR พบว่าได้ผลดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดน้ำยาสกัด RNA 
ที่เป็น Commercial kits จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ ใช้งานง่าย โดยชุดสกัด 
RNA ใช้เทคนิคการแยก RNA ด้วย Magnetic bead ซึ ่งชุดสกัดดังกล่าว
สามารถสกัด RNA จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยโดยตรง สามารถลดขั้นตอน 
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การสกัด และลดเวลาในการสกัด RNA โดยใช้เวลาในการสกัดเพียง ๒๐ นาที 
ต้นทุนการผลิตต่ำ มีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดสกัดที่เป็น Commercial kits 

บริษัทเอสเปเชี ่ยล คอนสตรัคชั ่น แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

“ระบบเชื่อมต่อและแปลผลข้อมูลภาวะโภชนาการแบบอัตโนมัติจาก
เคร่ืองชั่งน้ำหนักและวัดความดันสูง (KidSize)” ระบบติดตามน้ำหนักและ
ส่วนสูงสำหรับเด็กแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ เซนเซอร์ตรวจสอบท่ายืนทำงานโดย
ใช้แอร์เรย์เซนเซอร์อินฟราเรด ซึ ่งล ักษณะและสีของเสื ้อผ้ามีผลต่อ
ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของการยืน ส่งผลให้การ
ตรวจสอบท่ายืนอาจไม่ถูกต้องและส่งผลต่อเนื ่องไปถึงการวัดความสูงที่
ผิดพลาด ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาเซนเซอร์ตรวจสอบท่ายืนแบบใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม  และสามารถ 
ลดผลกระทบจากลักษณะและสีของเส ื ้อผ้าและประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบท่ายืนอีกด้วย โดยหลักการทำงานของ KidSize คือ ข้อมูลน้ำหนัก
และส่วนสูงของเด็กจะถูกส่งผ่านช่องทางสื ่อสารไร้สายไปยัง KidSize 
Application บนสมาร ์ตโฟน และส่งข ้อม ูลไปยังฐานข้อม ูล KidDiary 
Platform และแปลผลภาวะโภชนาการแบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ไปยัง
โรงเรียน โรงพยาบาล และผู้ปกครองของเด็กได้อย่างรวดเร็ว  

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด “โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform)” สร้างและถ่ายทอด

เ ทค โ น โ ล ยี แ พล ต ฟอร ์ ม  ABDUL (Artificial chatBot which Does 
Understand Language) ซึ ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการสร้างระบบสนทนา
ออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือ ระบบสร้างแชทบอทบน Line 
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ถามตอบให้บริการทางภาษา โดยนำบริการสืบค้นข้อม ูลบนเว็บไซต์ 
มาประยุกต์ใช้ให้สามารถสนทนาโต้ตอบได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการที่
จะนำไปสร้างแชทบอท สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น มีฟังก์ชัน
พื้นฐานให้ใช้งานมากมาย รองรับการดึงข้อมูลจากฟอร์แมตต่าง ๆ สามารถ
เก็บประวัติการใช้งานของแชทบอท และเก็บ user id ของ Line ได้ เช่น  
การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการให้บริการในเชิงพาณิชย์ในประเทศ โดยเน้นการ
สร้างรูปแบบข้อความและพจนานุกรมในภาษาไทย สามารถนำโปรแกรม 
ไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตอบคำถาม สอบถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือลูกค้า เป็นต้น 

บริษัทไอบิทซ์ จำกัด “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว”
ในยุคปัจจุบันโลกและธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big 
Data) ซึ ่งมีลักษณะคือ มีปริมาณมาก มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
มีแหล่งที่มาหลากหลาย และยังไม่ผ่านการสกัดให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์  



 
 

๓๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ต่อหน่วยงานหรือองค์กร ข้อมูลเหล่านี้จึงได้รับความสนใจที่จะนำมาจัดการ
และประมวลผล และนำข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ที่ได้รับมานั้นมาพัฒนา 
ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของหน่วยงาน/องค์กร  สวทช. จึงได้
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
เพื ่อใช้ในการรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลประเภทดังกล่าว 
แบบเรียลไทม์ โดยทำงานบนอุปกรณ์สมองกลฝังที่มีหน่วยประมวลผลกลาง 
และมีสถาปัตยกรรมแบบ ARM (Advanced RISC Machine; คำว่า RISC 
ย่อมาจาก Reduced Instruction Set Computing) หรือ x86 (อ ินเทล 
ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล ๘๐๘๖ ถึง ๘๐๔๘๖ ) โดยรองรับข้อมูลได้ 
หลายรูปแบบ จากอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลผ่านทางระบบ IoT มีการเขียน
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง และอ่านข้อมูลแบบสุ่ม บนแหล่งจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ 
โดยสามารถทำงานได้ทั ้งแบบ Standalone และทำงานร่วมกับ Cloud 
Service อีกทั้งยังรองรับส่วนต่อขยายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ 

ด้านอื่น ๆ 
บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด “งานวรรณกรรมของหนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมยานยนต์และ

ขนส่งสมัยใหม่” และ“งานวรรณกรรมของหนังสือ การทดลองเคมี
ชีวภาพ”  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา บริษัทนานมี บุ ๊คส์ จำกัด  
จึงมีความร่วมมือกับทีมนักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
สวทช. ในการร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ผลงานของ สวทช. เพื่อใช้ในการจัด
โครงการอบรมครูทั่วประเทศ เพื่อมอบความรู้ด้านกิจกรรมยานยนต์และ
ขนส่งสมัยใหม่ และการทดลองเคมีชีวภาพ ให้ครูนำไปสอนนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
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วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช” สวทช. โดย AGRITEC 
ร่วมกับ BIOTEC ดำเนินการจัดอบรมการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชให้กลุ่ม 
Young Smart Farmer (YSF) จ.มหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหาการปนเปื้อนระหว่างการผลิตในห้องเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อที ่ตั้งอยู่ใน
ชุมชน ทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบพืชได้ตามความต้องการ 
รวมทั้งเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิด
ใหม่ ๆ หลังจากได้รับการอบรม ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีการผลิตม่วงเพชร
รัตน์ กล้วยไม้ หยาดน้ำค้าง และเฟิร์นเขากวาง ซึ่งเกษตรกรมีทักษะในการ
ทำเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อที ่มีคุณภาพมากขึ้นการปนเปื้อนลดลง เพาะเลี ้ยง
เนื้อเยื่อชนิดพืชใหม่ ๆ ได้สำเร็จ มีการจัดการห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ ในปี ๒๕๖๓ สร้าง
รายได้รวม ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท หลังหักต้นทุนมีรายได้สุทธิรวม ๒,๐๘๐,๐๐๐ 
บาท 

• เกษตรกรผู้เลี ้ยงโค สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์โคนมบ้านต้า 
ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ถือเป็นอาชีพ
หลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และครัวเรือน แต่เนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารข้นในการเลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่นำมาผสมอาหารโคหายากขึ้น
จนเกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี ้ยงได้  ARGITEC 
ร ่ ว ม ก ั บ ภ า ค ว ิ ช า เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ผ ล ิ ต ส ั ต ว ์ แ ล ะ ป ร ะ ม งค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสมเสร็จ (Total 
Mixed Ration: TMR) อาหารหมัก และนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เน้น 
เรื่อง โครงสร้างทางเดินอาหารของโค ระบบย่อยอาหารรวมถึงกระบวนการ
และปฏิกิริยาการย่อยอาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ก่อนที่อาหารจะแปรเปลี่ยน
ไปเป็นพลังงาน และบรรยายการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องที่ ปริมาณ
โภชนะต่าง ๆ ในวัตถุดิบที่ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตน้ำนม และการคำนวณ
สูตรอาหารโคเนื้อ โดยองค์ความรู้นี้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ และ
ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารได้ด้วยตนเอง หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ติดตามผลในปี ๒๕๖๓ พบว่า เกษตรกรสามารถผลิตอาหารโค โดยมีต้นทุน
การผลิต ๕ บาท/กิโลกรัม จากเดิมมีการซื้ออาหารสำเร็จรูปในท้องตลาดใน
ราคา ๑๐ บาท/กิโลกรัม ดังนั้นช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท 
หรือคิดเป็น ๕๐% 
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เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองญาติ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

“ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพ่ือ
การควบคุมและบริหารจัดการ (ฟาร์มไวมาก)” ในปี ๒๕๖๑ ARGITEC 
ร่วมกับ NECTEC ได้ทำการสำรวจระบบฟาร์มไวมากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ติดตั้งระบบฯ ไวแ้ล้วเมื่อปี ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่ม 
Young Smart farmer ระบบเซนเซอร์ไร้สาย พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
นครพนม (ผู้ร่วมอบรม) ร่วมมือกับเกษตรกร Young Smart Farmer  ได้ใช้
พื้นที่ในการลงระบบฟาร์มไวมาก ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรและผักออร์แก
นิกส์ (ผักสลัด) ที ่ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยได้ถ่ายทอดสู่
นักศึกษา และพื้นที่มีความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต เหมาะ
สำหรับ จัดทำเป็นจุดเรียนรู ้และทดสอบเทคโนโลยี  หลังจากการติดตั้ง 
ระบบฯ ทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการบริหารจัดการแปลงของตนเอง 
ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกร และยังสามารถถ่ายทอดความรู้จาก
การใช้เทคโนโลยีฟาร์มไวมากกับการเกษตรได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี ๒๕๖๓ 
พบว่าคุณอนุศักดิ์ ปลูกผักไฮโดรไพนิกส์ ผักสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค)  และ 
คึ่นฉ่ายปลูกในโรงเรือนพลาสติก ที่ติดตั้งระบบฟาร์มไวมาก (ติดตั้งระบบใน 
๑ โรงเรือนพลาสติก แต่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับโรงเรือนอื่น ๆ) เกิดรายได้ ดังนี้ 
โรงเรือนมีทั ้งหมด ๑๗ หลัง (๒๗ โต๊ะปลูก) ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี : 
ผลผลิต ๖,๔๘๐ กก./ปี ราคาขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ บาท รายได้เฉลี่ยรวม 
๕๑๘,๔๐๐ บาท หลังถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลผลิต ๑๔,๕๘๐ กก./ปี ราคา
ขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ บาท รายได้เฉลี่ยรวม ๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท (มีรายได้
เพิ่มขึ้น ๕๐%) 

กรมป ้ อ งก ั นและบรร เทาสาธารณภั ย 
กระทรวงมหาดไทย 

“ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาคเหนือ” 
NECTEC ร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่ทำให้พื ้นที่
รองรับน้ำไม่สามารถควบคุม และรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกให้ระบายได้ทัน 
จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการแจ้งเตือนเพื่อรับมือภัยจากดินถล่มและน้ำป่า
ไหลหลากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำการติดตั้งระบบฯ ไปแล้ว 
จำนวน ๒๘๗ สถานี ในพื ้นที ่เขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 
และได้มีการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับเครือข่ายคลื่นความถี่ใหม่ ๒.๑ 
GHz หร ือ ๒๑๐๐ MHz (3G/4G) ช ่วยลดการนำเข ้ า เคร ื ่ องม ือจาก
ต่างประเทศ ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่มอัจฉริยะเครื่องนี้ มีราคาประมาณ 
๓๕,๐๐๐ บาท หากรวมอุปกรณ์ป้องกันและค่าติดตั้งจะอยู่ท่ี ๕๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งถูกกว่าเครื่องมือท่ีสั่งนำเข้าจากต่างประเทศถึง ๓ เท่า 



 
 

๓๓ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรในพื ้นที่ ตำบลพญาเย็น อำเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์มไม้งาม) 

“การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์” ในปี ๒๕๖๐ สวทช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการศึกษาวิจัยสายพันธุ ์ไส้เดือนดินท้องถิ่น และ
รูปแบบโรงเรือนเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมกับชุมชน ที่ช่วยในการจัดการขยะ
อินทรีย์แบบครบวงจร ซึ่งปุ๋ยหมักเกิดจากการกินของไส้เดือนดินแล้วขับถ่าย
เป็นมูลออกมา ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ผู ้เลี ้ยงไส้เดือนดินในประเทศจำนวน ๕๖ กลุ่ม และได้คัดเลือกตัวอย่าง
ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน ๑ ราย คือ คุณนุจรี โลหะกุล เจ้าของฟาร์ม
ไส้เด ือนดิน ไม้งาม จ.สมุทรปราการ ซึ ่งเคยผ่านการอบรมการเลี ้ยง 
ไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้เริ่มเลี้ยงไส้เดือนดินขนาดเล็ก ๆ ก่อน 
และปรับปรุงการเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นระบบโรงเรือน จนกลายเป็นอาชีพหลัก
และทำอย่างต่อเนื่อง ขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินมาที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา พื้นที่การเพาะเลี้ยงใหม่ สร้างรายได้ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
รายได้รวม ๓ ปี เท่ากับ ๘,๖๓๑,๘๔๐ บาท และได้เป็นวิทยากรร่วมใน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตกรรุ่นใหม่ ๆ ให้สามารถนำความรู้ไป 
ขยายผลต่อไปได้อีกด้วย 

การไฟฟ้านครหลวง “ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อเชื ่อมต่อระบบการตอบสนองด้านโหลด”NECTEC ได้
พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ
บริหารจัดการพลังงานในชุมชน และในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการ
รองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เป็นระบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้เป็นไปตามการผลิต
ไฟฟ้า ณ ขณะนั้น โดยการพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงาน
ของเครื ่องปรับอากาศในอาคาร เพื ่อควบคุมการตั ้งค่าอุณหภูม ิของ
เครื่องปรับอากาศและการรวบรวมโหลดของเครื่องปรับอากาศที่มีสัดส่วน
ขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานในอาคาร สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
การรวบรวมโหลดในการใช้งานจริงลงถึง ๕๗.๘ kW หรือ ๘๖.๕% ของพิกัด
เครื่องปรับอากาศ ทำให้เกิดมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้าน
การลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำหน้างาน มูลค่า ๐.๑๕ ล้านบาท  

เกษตรกรในพ ื ้นที่  ตำบลแม ่ส ัน อำเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์” เนื่องจาก
การปลูกข้าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในปีที่ผ่าน
มาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผล
ให้เกิดโรคและแมลงเข้าทำลายผลผลิต ทำให้เกษตรกรทำการป้องกันและ
แก้ไขโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต 
และสร ้ างมลพ ิษในสภาพแวดล ้อมในระยะยาว  AGRITEC ร ่ วมกับ



 
 

๓๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน โดยมีสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลำปางเป็นที่ปรึกษาถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร และ
พร้อมทำการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานส่งขายทาง
บริษัทเอกชนที่มีความต้องการข้าวธัญสิรินอินทรีย์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูป ซึ ่งก่อนการถ่ายทอดฯ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียว กข ๖ โดยใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่เคยปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ หลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า มีเกษตรกร ๑๒ คน ปลูกข้าวธัญสิรินอินทรีย์ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในข้าวพันธุ ์ธัญสิรินอินทรีย์ เป็นพันธุ ์ข้าวที ่มี 
ความแข็งแรง ไม่หักล้ม ต้านทานโรค และแมลงรบกวน เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องมาจากเกษตรกรมีทักษะในการปลูกเพิ่มมากขึ้น และมีการ
ปรับปรุงบำรุงดิน โดยการปลูกพืชบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้โครงสร้างดินมีการปรบัปรุงที่ดี
ขึ้น และมีอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี 
๒๕๖๒ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ ๓๕ ไร่ (เกษตรกร ๑๒ คน) ได้
ผลผลิตประมาณ ๑๙,๙๕๐ กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย ๕๗๐ กิโลกรัม/ไร่) ซึ่ง
เกษตรกรแบ่งผลผลิตข้าวไว้สำหรับใช้เป็นเมล็ดพันธุ ์และเก็บไว้บริโภค
ประมาณ ๑,๙๐๐กิโลกรัม และส่งผลผลิตข้าวให้กับบริษัทเอกชน จำนวน 
๑๘,๐๕๐ กิโลกรัม (กิโลกรัมละ ๑๖ บาท) คิดเป็น ๒๘๘,๘๐๐ บาท  

เกษตรกรในพื ้นที่  ตำบลทุ ่งขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ 
ใช้เอง” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่อง 
“การผลิตผักสดคุณภาพและการเก็บเมล็ดพันธุ ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง”  โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ คน โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ ๆ ดี การเตรียม
ดิน คุณภาพน้ำ ปริมาณการใช้น้ำ คุณภาพดิน การเพาะกล้า การปลูกแบบ
เพาะกล้า การผลิตผักสด การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง การกำจัดวัชพืช 
การป้อมกันโรคและแมลง การทำปุ ๋ยหมักอินทรีย์ และพันธุ ์ที ่ตลาดมี  
ความต้องการ ภายหลังมีการลงพื ้นที ่ต ิดตามผลการดำเนินงาน และ 
ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร พบว่า นางภัทรนิษฐ์ ภุมมา เจ้าของสวนกล้วย 
ภัทรนิษฐ์ จ.นครปฐม ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ จาก สวทช. 
นำมาปรับใช้ในการเพาะกล้าผัก โดยก่อนการอบรม นางภัทรนิษฐ์ฯ ศึกษา
การเพาะกล้าสลัดจากยูทูป และลงมือปฏิบัติในโรงเพาะกล้าของตนเอง  
แต่ประสบปัญหาเพาะกล้าไม่ขึ้น เพราะใช้วิธีหว่านเมล็ด ทำให้สิ้นเปลือง
เมล็ดและจัดการเวลาการเพาะปลูกไม่ลงตัว หลังการอบรม นางภัทรนิษฐ์ฯ 
ได้นำองค์ความรู้ด้านการเพาะกล้า การบริหารจัดการแปลง การกำจัดวัชพืช 
การป้องกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำวัสดุเพาะ การวางแผน
การผลิตพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง มาปรับใช้ จนสามารถ
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สร้างรายได้จากการขายกล้าผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด 
ฟิลเล่ย์ เรดโครอล และ ผักกาดแก้ว เป็นต้น ใช้เวลาเพาะกล้าประมาณ ๑๕ 
วัน สามารถขายสร้างรายได้ ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ บาทต่อสัปดาห์ หรือ คิดเป็น 
๗๖,๘๐๐ บาทต่อป ี

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “ระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์” NECTEC ร่วมกับ
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พัฒนาเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ จากข้อมูลพบว่าทั่วประเทศไทยมีสายพันธุ ์ข้าวอยู่
ประมาณมากกว่า ๑๗,๐๐๐ สายพันธุ์ ซึ่งการตรวจสอบการปลอมปนโดยใช้
ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์ เช่น ความยาว ความกว้าง สีของเมล็ด เพียง
อย่างเดียวนั้นอาจทำให้การพิจารณาผิดพลาดได้ เทคโนโลยีโฟโทนิกส์จึงเป็น
อีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที ่มีการผสานองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ประกอบด ้วย องค ์ความร ู ้ เร ื ่องแสงและอุปกรณ์ องค ์ความร ู ้ด ้าน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล องค์ความรู้ด้านซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลการประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพ โดยเป็นการต่อยอดจาก
เทคโนโลยีจากเครื ่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ข ้าว ส่งผลให้ผ ู ้ใช้ 
เมล็ดพันธุ ์ เช่น กลุ่มเกษตกรได้รับแจกจ่ายเมล็ดพันธุ ์มีความเชื ่อมั ่นต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน และช่วยให้เกษตรกร ได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ดี
สำหรับการผลิตข้าว ซึ ่งจะมีการขยายผลไปยังศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์  
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ัวประเทศในระยะต่อไป ลดขั้นตอนการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้รวดเร็วมากขึ ้น ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นระบบทาง
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

  



 
 

๓๖ 

 

๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้
จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ดำเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม
ร่วมกับ สวทช. ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
๕๒๕ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินงานของ สวทช. และ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๒,๑๕๗ 
ล้านบาท แสดงดังรูปที่ ๔  

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 



 
 

๓๗ 

 

ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นเพื่อใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม เฟส ๔  
กลิ่นและสารระเหยที่ปล่อยจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ 

และสภาพแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาการเก็บข้อมูล
เพื่อวัดระดับกลิ่นและสารระเหยที่ปล่อยออกจากโรงงานสู่พื ้นที่รอบ ๆ ด้วยเครื่อง  E-Nose หรือ เครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาจากการเลียนแบบจมูกมนุษย์ โดยประยุกต์ใช้ระบบ
ประมวลผล Principal Component Analysis หรือ PCA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้สร้างเงื่อนไขหรือ
ขอบเขตในการวิเคราะห์กลิ่นเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกลิ่นที่กำลังตรวจสอบกับกลิ่นเดิมที่ได้เคยบันทึกไว้  ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์นี้ การนำพากลิ่นจะเป็นไปตามลักษณะจำเพาะของกลิ่นเอง ผลการวัดจึงใกล้เคียงสภาพ  
ความเป็นจริงที ่จมูกมนุษย์ได้รับ ซึ ่งง่ายและสะดวกกับผู ้ใช้งานในการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ ่งจะมี 
ข้อแตกต่างเมื ่อเปรียบเทียบกับการใช้งานเครื ่อง Gas Chromatography (GC) ที ่ต้องอาศัยบุคลากรที ่มี 
ความเชี่ยวชาญในการแปรผลและใช้เวลาในการทดสอบที่นานกว่ามาก ซึ่ง  E-Nose จะใช้หลักการวิเคราะห์ใน 
เชิงคุณภาพที่ดูแพทเทิร์นของแต่ละกลิ่นจดจำไว้เพื่อทำการเปรียบเทียบความเหมือนกันหรือต่างกันของกลิ่นที่
คล้ายกับการจดจำกลิ่นของมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าในกลิ่นนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบของสารชนิดใด คำนวณ
เปรียบเทียบกลิ่นที่นำมาทดสอบจากฐานข้อมูลกลิ่นที่บันทึกไว้  และสรุปว่ากลิ่นที่นำมาทดสอบนั้นเป็นกลิ่น
เดียวกับฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้หรือไม่ ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นระบบ Network 
สำหรับนำไปติดตั ้งและใช้งานแบบ real time มีความถูกต้องและแม่นยำในการตรวจวัดกลิ ่นที ่จำเพาะ 
บริษัทเอกชนจึงนำ E-Nose ไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจากข้อมูล
ดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีการปลดปล่อย 
สารระเหยออกสู่ภายนอกโรงงานน้อยสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การทำงานของระบบสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นและ
ให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมการรักษาสิ ่งแวดล้อม บริษัทเอกชนดังกล่าวจึงได้มีการปรับปรุงสายการผลิต 
ในภาพรวมในทุกโรงงาน ส่งผลสืบเนื่องให้มีการระงับเหตุฟ้องร้องมูลค่าประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นนัยสำคัญ
ของการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นประมาณร้อยละ ๓๕ หรือลดความสูญเสียเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๓๕ ล้านบาท  
 

 

 

 

 

 



 
 

๓๘ 

 

(๒) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก 
การบริหารจัดการเมล็ดข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักของกรมการข้าว เดิมมีการบริหารจัดการและ

จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ซึ ่งใช้เวลานานในการประมวลผลและเชื ่อมโยงข้อมูลให้แก่เครือข่าย  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
การบริหารและจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก  เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการรายงานผล ลดเวลาในการจัดทำบัญชีผลผลิตข้าวคงเหลือ  
การสืบค้นข้อมูลและสถิติย้อนหลังต่าง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 
และการประเมินสถานการณ์การผลิตเมล็ดให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมการข้าว และศูนย์วิจัยข้าวทั้ง ๒๘ ศูนย์ ระบบมี
องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ส่วนวางแผนการผลิต (Production planning) เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ของกรมการข้าวในการกำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตของศูนย์วิจัยข้าวทั้ง ๒๘ ศูนย ์(๒) ส่วนนำเข้าข้อมูลการ
ผลิตและใช้ประโยชน์ (Production and usage data collection) การนำเข้าข้อมูลสถานการณ์การผลิต การใช้
ประโยชน์ และปริมาณเมล็ดพันธุ์คงเหลือจากศูนย์วิจัยข้าวเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (๓) ส่วนติดตามกระบวนการ
ผลิตและใช้ประโยชน์ (Process monitoring) แสดงรายงานสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลาง  (๔) ส่วน 
การสืบค้นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวและปริมาณเมล็ดพันธุ์คงเหลือ (Supply searching) สามารถเข้าดูและค้นหาแหล่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าวและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคงเหลือของแต่ละศูนย์ได้ (๕) ส่วนสนับสนุนการตัดสินใจและประเมิน
สถานการณ์การเมล็ดพันธุ์ข้าว (Decision support and data visualization) สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ
ผู้บริหารของกรมการข้าว ในการวางแผนและประเมินสถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในภาพรวมของประเทศ 
ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจากการใช้งานระบบดังกล่าวโดยกรมการข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้ง ๒๘ ศูนย ์
ทำให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดเวลา สามารถติดตามและประเมินผลสถานการณ์ และ
วางแผนการผลิตเมล็ดข้าวในประเทศ คิดเป็นมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประหยัดได้รวมทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท  

 
 

     



 
 

๓๙ 

 

๓.๓ ผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย (Research 

Pillars) ได ้แก่ (๑) ว ิทยาศาสตร ์ช ีวภาพและเทคโนโลยีช ีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (๒) 
เทคโนโลย ีว ัสด ุศาสตร ์และว ิศวกรรม ( Materials and Manufacturing Technology) (๓) เทคโนโลยี
อิเล ็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโนศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพล ังงาน (Energy Technology) 
ร่วมกับ ๓ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical Devices Research: A-MED) 
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use 
Technology Center: NSD) และ (๓) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern 
Transport: RMT) ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Precision agriculture (๒) Food 
and feed (๓ ) Biochemicals (๔ ) Cosmeceutical (๕ ) Biopharmaceutical (๖ ) Precision medicine (๗ ) 
Medical devices and implants (๘) Mobility and logistics (๙) Energy และ (๑๐) Dual-use defense ผ่าน
กลไกการสนับสนุนและบริหารงานวิจัยของกลุ ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 
ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและ
การแพทย์ (๔) ด้านอุตสาหกรรม และ (๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัย
และพัฒนาที่สำคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 

 
(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
“ต้นแบบระบบจำแนกพันธุ ์ข้าว” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision agriculture) :  

ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ได้พัฒนาต้นแบบระบบจำแนก 
พันธุ์ข้าว เนื่องจากการตรวจสอบและจำแนกพันธุ์ข้าวจากลักษณะสัณฐานทางกายภาพภายนองเมล็ดพันธุ ์ใน
ปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายพันธุ์และในแต่ละท้องถิ่น โดยลักษณะทางกายภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นมีความหลากหลายไปตามแหล่งที่ปลูก จึงไม่สามารถบ่งชี้ลักษณะเด่นที่ จะระบุเพื่อแยกแยะ
ได้อย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดการปนของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกในแต่ละท้องที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและคุณภาพของ
ผลผลิตที่ได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาต้นแบบระบบจำแนกพันธุ์ข้าว โดยจะคัดแยกข้าวเปลือกพันธุ์ปนออกจาก
ข้าวเปลือกพันธุ์หลัก ซึ่งจะตรวจสอบและคัดแยกพันธุ์ข้าวจากลักษณะสัณฐานรูปร่างทางกายภาพภายนอกของ
เมล็ดพันธุ์ออกมาแล้วใช้เทคนิคการให้เครื่องจักรเรียนรู้ (Machine learning) ลักษณะของแต่ละพันธุ์นั้นไว้ เพ่ือให้
ระบบสามารทำการวิเคราะห์ผลที่ได้ว่ามีลักษณะเป็นพันธุ์ใด เพื่อไม่ให้เกิดการปนของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูก 
ในแต่ละท้องที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิตที่ได้  จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ ใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ไม่นานประมาณ ๑๐ – ๑๕ เมล็ดต่อนาที โดยไม่ต้องอาศัยนักวิชาการหรือ



 
 

๔๐ 

 

ผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกสายพันธุ์ สามารถตรวจคัดแยกข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว โดยมีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 
๙๕ และสามารถคัดแยกข้าวเจ้า-ข้าวเจ้า โดยมีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๘๕ และใช้การเรียนรู้ของเครื่องจกัร
มาใช้สำหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลภาพเมล็ดข้าวและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
อีกด้วย 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร เรื่อง “วิธีการตรวจสอบเพ่ือปรับเมล็ด
ข้าวให้เรียงในทิศเดียวกัน โดยใช้ภาพถ่าย” และกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำไปใช้ประโยชน์  
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

“การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย  Food & Feed) :  
ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้พัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ 
เนื่องจากผู ้ผลิตน้ำส้มสายชูหมักในประเทศไทย ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีรวมถึง ต้นเชื้อจุลินทรีย์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการผลิต ส่งผลให้มีต้นทุนในการ
ผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นทีมนักวิจัยฯ จึงได้ทำการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียอะซิติคและยีสต์ที่มีศักยภาพจากน้ำหมักมังคุด
และจากเช ื ้อจ ุล ินทรี ย ์ท ี ่ เก ็บรวบรวมไว้ท ี ่  BIOTEC Culture Collection และนำมาพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ์  
น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในขั้นตอนเดียว โดยอาศัยการเจริญร่วมของต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์แบบผสมภายใต้
สภาวะไม่ปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนการหมักต่ำพบว่า ได้ผลผลิตของกรดอะซิติค ๕ เปอร์เซ็นต์ 
ภายในระยะเวลา ๑๒ - ๑๕ วัน ซึ่งมีระยะเวลาในการหมักสั้นกว่าการหมักโดยใช้เชื้อเดี่ยวและการหมักด้วยเชื้อ
ธรรมชาติ จากเดิมที่ใช้เวลาการหมักมากกว่า ๑ ปี ให้ลดลงเหลือเพียง ๒ เดือน โดยกระบวนการหมักนี้ส่งผลใหม้ี
ต้นทุนที่ต่ำ และได้น้ำส้มสายชูที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังได้นำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ไปต่อยอดและ/หรือช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ได้หลากหลายชนิด  ได้แก่ ลำไย แคนตาลูป 
มะละกอ มะพร้าว มังคุด และสับปะรด เป็นต้น  



 
 

๔๑ 

 

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ สามารถพัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากสับปะรดในระดับ ๑๐๐ ลิตร  
ทำให้ได้น้ำส้มสายชูจากสับปะรดที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายขนาดการผลิตและประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดให้กับ
บริษัทซิน อาบริว จำกัด ซึ ่งบริษัทฯ อยู ่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื ่อขอรับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน  
GMP-HACCP สถานที่ผลิตน้ำส้มสายชูหมัก 

 

 
 

“การออกแบบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพในด้านชะลอวัยของสารออกฤทธิ์และสารสกัดที่ใช้ ใน
ผลิตภ ัณฑ์เครื ่องสำอาง โดยใช้โมเดลชิ ้นส ่วนผิวหนังของมนุษย์” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Cosmeceutical):  ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้ออกแบบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ 
ในด้านชะลอวัยของสารออกฤทธิ์และสารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้โมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของ
มนุษย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้มีการโฆษณาและกล่าวอ้างว่า สามารถลดความชราและ
ความเสื่อมของเซลล์มนุษย์ได้ ซึ ่งส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งการมีเอกสารหรือผลทาง
วิทยาศาสตร์ที่รองรับและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ โดยปกติแล้วการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะมีการทดลองโดยใช้โมเดลเซลล์ผิวหนังทั้ง
แบบ ๒ มิติ (2D cell culture) ๓ มิติ (3D cell culture) และการทดสอบในอาสาสมัคร (Clinical testing) ซึ่งมี
ข้อดี คือ เป็นการทดสอบในมนุษย์จริง แต่มีข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และในบางครั้งอาจจะต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าที่จะเห็นฤทธิ์ของสาร ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้นำโมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์ (Human ex-vivo 
skin model) มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์และเครื่องสำอาง โดยโมเดลนี้เป็นการตัดชิ้นส่วน
ผิวหนังของมนุษย์แล้วนำมาเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสมภายนอกร่างกาย ทำให้ยังคงมีเซลล์ต่าง  ๆ ที่จำเป็นคงอยู่ 
และคงคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับผิวหนังจริง ดังนั้นการทดสอบสารออกฤทธิ์ในโมเดลชิ้นส่วนผิวหนังจึงมีความ
ใกล้เคียงกับในผิวหนังจริงเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลเซลล์ผิวหนัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการทดสอบในอาสาสมัคร นอกจากนี้ยังได้ค้นพบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพด้าน 



 
 

๔๒ 

 

ชะลอวัย โดยการตรวจหา Protein markers ชนิดต่าง ๆ ได้ถึง ๑๐ วิธีการทดสอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอด
สำหรับการวิเคราะห์กับผลิตภัณฑ์หรือสารออกฤทธิ์อื่น ๆ ต่อไปได ้   

จากผลงานวิจัยนี ้ทำให้ได้มาซึ ่งหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที ่ใช้ในการยืนยันประสิทธิภาพ 
ด้านชะลอวัยของสารบริสุทธิ์ (DMF, TMF และ PMF) และสารสกัดมาตรฐาน (BG139) ที่ได้มาจากกระชายดำซึ่ง
เป็นสารสกัดที่คิดค้นจาก NANOTEC ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสารสกัดได้ และมีการเปิดรับ
ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากหน่วยงานภายนอกแล้วในรูปแบบรับจ้างวิจัย 

 

 
 

(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
“ท่อดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน-ซิลิกาสำหรับระบบพลังงานรวมแสงอาทิตย์

เข้มข้น” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Energy) : ทีมวิจัยศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ไดพั้ฒนา
ท่อดูดซับความร้อนในระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นแบบรางพาราโบลา (Parabolic trough) และ 
เฟรสเนลแบบเส้นตรง (Linear Fresnel) เนื่องจากทีมวิจัยฯ ได้รับโจทย์จากภาคเอกชนให้พัฒนาวัสดุดูดซับ 
ความร้อนสำหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น จึงได้พัฒนาเป็นท่อดูดซับความร้อนที่ทำมาจากท่อโลหะ 
ที่เคลือบด้วยสารผสมจากอนุภาคนาโนซิลิกาและอนุภาคนาโนกราฟีนซึ่งสามารถยึดเกาะบนผิวท่อโลหะได้ดี  และ
ใช้เป็นพ้ืนผิวดูดซับความร้อนจากการรวมแสงอาทิตย์เข้มข้นก่อนส่งผ่านไปให้ของเหลวนำความร้อนในท่อ จุดเด่น
ของผลงานนี้ คือ ท่อดูดซับความร้อนนี้สามารถทนทานต่อความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า ๕๐๐ องศาเซลเซียส 
สามารถขยายขนาดกำลังการผลิตได้ง่าย ให้ความร้อนที่รวดเร็ว และมีความทนทานสูง สามารถลดการนำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพ่ือผลิตไอน้ำร้อน ส่งผลให้มีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าท่อ
ดูดซับความร้อนจากต่างประเทศประมาณ ๑ ใน ๓ ลดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนประมาณ 
ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ และเป็นต้นแบบการใช้งานเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย 

นอกจากนี้ผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัล Gold Medal with the Congratulation of the Jury และ 
Special Award จากงาน Geneva Invention ๒๐๑๙ รางวัลประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์คิดค้น วช ๒๐๒๐ 
และได้ยื่นจดสิทธิบัตร เลขคำขอ ๑๘๐๑๐๐๐๒๔๕ เรื่อง “สารผสมกราฟีนดูดซับความร้อนสำหรับพื้นผิวโลหะ” 



 
 

๔๓ 

 

เรียบร้อยแล้ว และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอ ที อี จำกัด ในการนำเทคโนโลยีการผลิตท่อดูดซับ 
ความร้อนด้วยสารผสมนาโนซิลิกาและกราฟฟีน ใช้งานร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้นแบบ Parabolic 
trough และ Linear Fresnel ในโรงงานต้นแบบผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้วางแผนที่จะนำ
ผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในบริษัทผลิตน้ำผลไม้ น้ำมัน และวัสดุก่อสร้าง ต่อไปอีกด้วย 

 

 
 

 
(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (B-Life Check)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Medical devices and implants) : ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-
MED) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ เนื่องจากข้อมูลความดันโลหิตและน้ำหนัก เป็นข้อมูล
สุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญในการบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้รับการตรวจ นอกจากนั้นการตรวจวัดเป็นประจำทำให้
สามารถคาดการณ์สภาวะการเกิดโรคของผู้รับการตรวจวัดได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาเครื่องวัด
สุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย  
มีระบบแนะนำการใช้งานเป็นขั้นตอนด้วยภาพและเสียงภาษาไทย โดยเมื่อตรวจวัดเสร็จ ผลของการวัดที่ได้จะ  
ถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีข้อมูลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งมีคำแนะนำให้  
พบแพทย์ตามสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่คลาวด์ ซึ่งเชื่อมโยงกับสมาร์ ตโฟน 
ของผู้วัด สามารถนำผลดังกล่าวไปใช้ในการเฝ้าระวังการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง Non-communicable 
diseases หรือ NCDs ได้ จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ ข้อมูลที่วัดได้จะถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของ
ผู้ถูกวัดแต่ละคนไว้ สำหรับการติดตามความคืบหน้าระบบสุขภาพที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย
ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปกำหนดนโยบายสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 
 

๔๔ 

 

ปัจจุบันได้ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง กระจายไปติดตั้งยัง
สาขา ธ.ก.ส. และพื้นที่ตามที่ สปสช. กำหนดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้
ง่ายขึ้น เกิดความตระหนัก ตื่นตัว รู ้เท่าทัน และป้องกันตนเองจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง  NCDs โดยเฉพาะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

     

 
 

 
“เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer)” (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use defense) : ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์ 
เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี หรือ Girm Zaber UV-C Sterilizer เพ่ือ
ใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ช่วยลดการตกค้างของสารเคมี และการใช้น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ เพ่ือ
ช่วยบรรเทาภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ของประเทศไทย และช่วยแก้ปัญหาในภาวะที่มีการ
ขาดแคลนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสงในการกำจัด
เชื้อโรค ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาเครื่อง Girm Zaber UV-C Sterilizer ทำงานโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มี
ความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ ๒๕๔ นาโนเมตร ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และ  
เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด ๑๙ สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งบนพื้นผิวเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

๔๕ 

 

รวมถึงไวรัสในฝอยละอองในอากาศ สำหรับวิธีการใช้งานต้องใช้ในพื้นที่ปิด (ไม่มีสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช) ใช้
เวลากำจัดเชื้อโรคเฉลี่ยจุดละ ๕ - ๑๕ นาที ช่วยลดเวลาทำความสะอาด ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน และ 
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำยาฆ่าเชื ้อ โดย Girm Zaber UV-C Sterilizer ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจาก
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการทดสอบมาตรฐาน 
Lighting (มอก. 1955/EN 55015) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 

ปัจจุบันได้มีการส่งมอบเครื่อง Girm Zaber UV-C Sterilizer จำนวน ๖ เครื่อง ให้แก่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง จำนวน ๒ เครื ่อง ศูนย์สัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ เครื่อง และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ 
เครื่อง (บริษัทบีเอ็มเอฟ อินโนเทค จำกัด ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมสนับสนุนจำนวน ๑ เครื่อง) 
 

 
“แผ่นแปะเข็มขนาดไมโครเมตรเพื่อการนำส่งสารผ่านชั ้นผิวหนัง” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Precision medicine) : ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้พัฒนาแผ่นแปะเข็ม
ขนาดไมโครเมตรเพื่อการนำส่งสารผ่านชั้นผิวหนัง เนื่องจากการใช้เข็มขนาดไมโครเมตรที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ 
ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจะทะลุผ่านชั้นผิวหนังชั้นนอก ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาแผ่นแปะเข็มขนาด
ไมโครเมตรเพื่อการนำส่งสารผ่านชั้นผิวหนัง เพื่อผลิตแผ่นแปะเข็มขนาดไมโครเมตรที่เป็นไปตามข้อกำหนด  
ISO 13485 (Medical device) ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุภัณฑ์ กระบวนการฆ่าเชื ้อ และ 
โลจิสติกส์ (Logistics) สำหรับนำไปทดสอบทางการตลาดหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 
โรงพยาบาลและ/หรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำส่งสารออกฤทธิ์เข้าสู่
ร่างกาย โดยทีมวิจัยฯ ออกแบบและพัฒนา Deep-profiled microneedle ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเข็มรูปทรงกรวยหรือ
พีระมิดที่เป็นรูปทรงมาตรฐานเท่านั้น แต่เข็มขนาดไมโครเมตรแต่ละเข็มจะมีลักษณะ รูปร่าง และรูปทรง ที่
หลากหลายและแตกต่างออกไป ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสมบัติและเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำส่งสารออกฤทธ์ิได้ดียิ่งขึ้น 
จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ สามารถผลิตได้เองในประเทศมีกระบวนการผลิตมีความรวดเร็วและแม่นยำสูง มี



 
 

๔๖ 

 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาเข็มขนาดไมโครเมตร ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 โดย The 
British Standards Institution (BSI) แห่งเดียวในประเทศไทย ไม่ทำให้ผู ้ใช้งานรู้สึกเจ็บปวด มีราคาถูก และ
สะดวกต่อการใช้งาน 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้มีการส่งทดสอบภูมิแพ้ พร้อมฆ่าเชื้อ และส่งไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือทำ
การทดสอบทางคลินิก อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับแพทย์ผิวหนัง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานแผ่นแปะเข็มขนาด
ไมโครเมตรกับการบำรุงและรักษาความงามให้กับใบหน้าและหนังศีรษะ นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เข็มขนาดไมโครเมตรในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังตั้งแต่บริเวณลำคอขึ้นไปจนถึงศีรษะ ความยาวเข็ม ๒๐๐ – 
๒,๐๐๐ ไมโครเมตร สำหรับนำส่งสารสำคัญให้กับบริษัทนารา แฟคทอรี่ จำกัด เรียบร้อยแล้ว  

 

  
 
“ยูนิซิลต่อยอดนวัตกรรมซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สู้วิกฤตไวรัส” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Precision medicine) : ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในวิกฤติการแพร่
ระบาดโควิด ๑๙ เนื่องจากในท้องตลาดปัจจุบันสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง
มีราคาสูง หรือหากมีแร่ธาตุสูงก็มีความเป็นพิษสูงตามไปด้วย หรือหากความเป็นพิษต่ำประสิทธิภาพก็ไม่สูงเท่าที่
ต้องการ หรืออาจไม่ครอบคลุมเชื้อทั้งหมด ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยนำแร่ธาตุอาหารเสริม
อย่างซิงก์ (Zinc) ที่โดยปกติมีสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ แต่ประสิทธิภาพนั้นไม่ดีนักมาเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย
การเติมสารคีเลตและสารเสริมความคงตัว เช่น พอลิแซคคาร์ไรด์ กรดอะมิโน กรดไขมัน กรดอินทรีย์และสาร  
ลดแรงตึงผิว เป็นการเสริมประสิทธิภาพให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว และใช้ได้ในปริมาณที่น้อยลง ได้เป็นสารฆ่าเชื้อไวรัส
และแบคทีเร ียจากซิงค์ไอออนร่วมกับสารลดแรงตึงผ ิวที ่สำนั กงานปกป้องสิ ่งแวดล้อมหรืออีพีเอ (U.S. 
Environmental Protection Agency: EPA) แนะนำว่า เป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน ๑ นาที 
เทียบเท่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที ่เข้าถึงได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที ่มีอยู ่ในท้องตลาด  
ที่ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อระดับกลาง และที่สำคัญ คือ ไม่มีกลิ่น และไม่ติดไฟ นอกจากนี้ได้ผ่านการทดสอบการ



 
 

๔๗ 

 

ระคายเคืองต่อผิวหนังจากสถาบัน Aisa Dermscan โดยทดสอบกับอาสาสมัคร รวมถึงได้มีการทดสอบจาก
ศูนย์บริการทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) พบว่า มีความปลอดภัยไม่ระคายเคือง ขณะที่แอลกอฮอล์ 
๗๐ เปอร์เซ็นต ์ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า 
“เบนไซออน (Benzion)” เพื่อจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ โรงพยาบาล
ระยอง จำนวน ๑๐ แกลลอน โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน ๒ แกลลอน โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัด
ตาก จำนวน ๒ แกลลอน และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๕๐ 
แกลลอน เพ่ือใช้ป้องกันในวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ นี้ด้วย 

 

  
 

“DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด ๑๙” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Medical devices and implants) : ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งต้องกักตัวเองอยู่
ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ซึ่งกรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ 
เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ  ดังนั้น DDC-Care จึงถูกนำมาใช้เพื ่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด  ๑๙ ที่ต้องกักตัวที่บ้าน 
เพื ่อควบคุมการระบาดให้อยู ่ในวงแคบ สำหรับการระบาดระลอกใหม่ ในกรณีท่าขี ้เหล็ก มีการใช้งานโดย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามกลุ่มเสี่ยง และในพื้นที่ใกล้
ชายแดนประเทศเมียนมาร์ บริเวณด่านแม่สอด จังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และ
โรงพยาบาลแม่สอด นอกจากนี้ระบบ DDC-Care ยังได้ถูกใช้สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ต้อง 
กักตัวที่บ้าน เช่น คนขับรถบรรทุกที่รับส่งของจากชายแดน ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบการเดินทางและสุขภาพ
ของกลุ่มเสี่ยงได้ตลอดเวลา 



 
 

๔๘ 

 

ปัจจุบันมีสถิติการใช้งานของกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดกว่าหมื่นคน โดยมีจำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล ๙๖ 
หน่วยงาน จาก ๒๓ จังหวัด อีกทั้งผลงาน DDC-Care ยังได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิต
วิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื ่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด  ๑๙” จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่น  
ปี ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวง อว. อีกด้วย 

 

  
 

(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม  
“กล้องจุลทรรศน์มิวอายโรโบคิดและโปรแกรมมิวอาย” : ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนากล้องจุลทรรศน์มิวอายโรโบคิดและโปรแกรมมิวอาย เนื่องจาก 
กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ ่งในปัจจุบันมีการพัฒนา
ความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้กล้องจุลทรรศน์มีหลากหลายประเภท หลากหลายราคาขึ้นอยู่
กับวัตถปุระสงค์ในการใช้งาน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนากล้องจุลทรรศน์มิวอายโรโบคิดและโปรแกรมมิวอาย ซึ่ง
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่ทีมวิจัยฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเลนส์พอลิเมอร์ที่มีความทนทาน 
ต่อการขึ้นเชื้อรา มีกำลังขยายสูง เพื่อใช้งานกับกล้องของสมาร์ตโฟน ทำให้ผู้ใช้ที่มีกำลังซื้อน้อยได้มีโอกาสใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา และเพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนหรือครูที่ติดปัญหางบประมาณในการจัดซื้อ หรือ
บำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ที่มีราคาแพง จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ สามารถออกแบบให้เปลี่ยนเลนส์ง่าย ผู้ใช้ 
ไม่จำเป็นต้องจัดการวางของกระจก (Optical alignment) สามารถออกแบบแท่นวางตัวอย่างให้สามารถยึด 
แผ่นสไลด์ได้ดี และวางอยู่บนแกนเลื่อนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันมิวอาย สามารถเพิ่มฟังก์ชัน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแหล่งกำเนิดแสงทำให้ถ่ายภาพได้ทั้งแบบส่องผ่าน สะท้อน และแบบดาร์คฟิลด์ (Dark-
field) และสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดคิดไบร์ทได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บอร์ดคิดไบร์ทควบคุมแกนเลื่อนและ
ปรับระยะโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์ได้  



 
 

๔๙ 

 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้จดสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร ๗๗๓๙๙ ชื่อ “กล้องจุลทรรศน์” เรียบร้อยแล้ว 
และได้ยื ่นจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ ๑๙๐๑๐๐๕๘๖๕ เรื่อง “เครื่องตัดฐานรองเลนส์สำหรับเลนส์พอลิเมอร์ชนิด 
พีดีเอ็มเอสแบบแถวลำดับ” เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผลงานวิจัยนี ้ได้ส่งมอบไปยังโรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๒๔๒ แห่ง และจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมและประมงจำนวน 
๑๗ แห่ง 

 

 
 

“ต้นแบบ ONSPEC Prime ชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานแบบโครงสร้างแท่งโลหะเงินตั้งตรง
ในระดับนาโนเมตร” : ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ได้พัฒนา
ต้นแบบ ONSPEC Prime ชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานแบบโครงสร้างแท่งโลหะเงินตั้งตรงในระดับนาโนเมตร  
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในระบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทางการเกษตรกรรม ทำให้
สินค้าอุปโภค-บริโภคเริ่มมีสารตกค้างที่มีผลต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีท่ีได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากทั่วโลก คือ การตรวจวัดเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์ของสารชีวเคมีด้วยเทคนิควิเคราะห์สัญญาณ 
รามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy) ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาต้นแบบชิป SERS (Surface Enhance 
Raman Spectroscopy) ซึ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพภายในห้องปฏิบัติงานวิจัยแล้วพบว่า มีประสิทธิภาพการ 
ขยายสัญญาณรามานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าชิป SERS ที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ และถูกนำไปใช้ในการตรวจพิสูจน์
ขยายสัญญาณรามานของสารตกค้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ (๑) สารพิษในอาหาร (๒) สารเสพติด (๓) สารระเ บิด 
(๔) หมึกปากกาในการปลอมแปลงเอกสาร และ (๕) เชื้อโรคอุบัติใหม่  จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ มีลักษณะ
โครงสร้างแบบแท่งโลหะเงินตั้งตรงระดับนาโนเมตรบนแผ่นรองรับซิลิกอน แท่งโลหะเงินหนาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐  
นาโนเมตร และแผ่นรองซิลิกอนหนา ๐.๕ มิลลิเมตร สามารถใช้ได้กับเครื ่องวัดสัญญาณรามาน Raman 
Spectroscopy ที่ใช้ความยาวคลื่น ๕๓๒ ๖๓๓ และ ๗๘๕ นาโนเมตร ได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ มีอายุการใช้งานนาน 
๖ เดือน และควรใช้งานภายใน ๓๐ นาที หลังจากเปิดซองบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตมีความเสถียรสามารถผลิต 
ซ้ำได้ และสามารถรอบรับการผลิตสินค้าในปริมาณมากได้ 



 
 

๕๐ 

 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ ๑๕๐๑๐๐๓๙๖๔ เรื่อง “กระบวนการสร้างโลหะ
เงินซึ่งมีโครงสร้างแบบแท่งตั้งตรงบนแผ่นรองรับขยายสัญญาณรามาน”  เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการวิจัยพ้ืนฐาน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๑ บริษัท อีกทั้งทาง NECTEC ได้รับการขอใช้สิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

 

  
 

(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
“การเพาะพันธุ ์ปลาดุกทะเลที่ใช้พ่อแม่พันธุ ์จากอ่าวปัตตานี” : สวทช. สนับสนุนการเพาะพันธุ์ 

ปลาดุกทะเลที่ใช้พ่อแม่พันธุ์จากอ่าวปัตตานี โดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานีสู่การใช้ประโยชน์โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมั่นคง เนื่องจากชุมชนรอบอ่าวปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ใน ๓๐ หมู่บ้านรอบอ่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง มีเรือประมง
ขนาดเล็กที่ใช้ในพื ้นที ่อ่าวปัตตานีโดยตรงในการทำประมงจำนวนมาก ซึ ่งนับว่าเป็นพื ้นที ่ที ่มีการประมง  
ต่อหน่วยพื้นที่ท่ีสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีการใช้เครื่องมือประมงตั้งแต่ชนิดเก่าแก่ เช่น ฉมวก ไปจนถึง
เคร ื ่องม ือประเภททำลายล ้างส ูง เช ่น อวนลาก อวนร ุน เป ็นต ้น อีกท ั ้ งสภาวะความเส ื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอ่าวปัตตานีนั้น ส่งผลให้ประชากรในชุมชนรอบอ่าวอพยพออกนอก
พ้ืนที่ เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจำนวนมาก การบอกเล่าของชาวประมงที่อาศัย
อยู่ในชุมชนล้วนแล้วแต่แสดงถึงการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าว ดังนั้น สวทช. จึงได้
สนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบบริเวณอ่าวปัตตานี โดยได้
วิธีการผสมพันธุ์ปลาดุกทะเล ซึ่งปกติจะเป็นการผสมพันธุ์ในธรรมชาติ และอนุบาลลูกปลาดุกทะเลภายใต้ระบบ
โรงเรือนให้มีอัตรารอดที่สูงขึ้น  



 
 

๕๑ 

 

ผลจากการสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาดุกทะเลที่ใช้พ่อแม่พันธุ์จากอ่าวปัตตานี 
นอกจากทำให้ประชากรในชุมชนรอบอ่าวสามารถเพาะพันธุ์ปลาดุกทะเล และสามารถเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลได้
เองแล้วนั้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลได้เอง 
โดยที่ไม่ต้องไปจับจากธรรมชาติ และเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี 
อีกด้วย 
 

   
 

 
 

 

 



 
 

๕๒ 

 

๓.๓.๒ โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure) 
สวทช. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) เพื่อสร้าง  

ขีดความสามารถทางด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ โดยให้บริการด้านเทคนิค/วิชาการที่มีมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย และมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ดำเนินการ
จัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิจัย ที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การเก็บรักษาพืชระยะยาวในธนาคารพืช (Plant Bank) เช่น จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชป่าและ 
พืชปลูกในธนาคารเมล็ดพันธุ์ ๓๐๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บพืชในระบบ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในธนาคารพืชระบบปลอดเชื้อ ๒๕ ชนิด (เป้าหมาย ๑๕๐ ตัวอย่าง) และ
จัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งพืช ๑๐๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๒๕๐ ตัวอย่าง) 

• การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวในธนาคารจุลินทรีย์  (Microbe Bank) เช่น จัดเก็บรักษา
จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๒๘๘ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓ ,๐๐๐ ตัวอย่าง) จัดทำข้อมูลเครื่องหมาย
พันธุกรรม (DNA barcode) จากตัวอย่างแห้งเพื่อประกอบการจำแนกชนิดสำหรับพิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๒๑๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ที ่อยู ่ในคลังแล้วเสร็จ ๘๐ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๓๐๐  
สายพันธุ์) 

• การเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลพันธุกรรม (Data Bank) ได้แก่ ข้อมูล 
สารพันธุกรรม เช่น เก็บรักษาข้อมูลเครื่องหมายดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรและข้าว ๘๐ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและพันธุกรรม เช่น จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมาย
พันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๒๓๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑ ,๐๐๐ 
ตัวอย่าง) และจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (เป้าหมาย ๖ 
ระบบ) โดยอยู ่ระหว่างจัดทำระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๔ ระบบ และระบบสารสนเทศสนับสนุนประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม
ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ระบบ 

• การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์  
อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลาย
ของพืชที่พบในประเทศไทย (๒) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบในประเทศ
ไทย และ (๓) ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช โดยมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๘.๓๓ 



 
 

๕๓ 

 

• การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม  อยู่ระหว่างพัฒนา
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ ๖ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์
ข้อมูลลำดับเบสและสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ (๒) แพลตฟอร์มการแสดงผลข้อมูลระบาดวิทยา
ของไวรัส (๓) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และติดตามความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 
PRRSV (Porcine reproductive and respiratory disease virus) (๔) แพลตฟอร์มสำหรับ
ลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ Genomics Thailand (๕) แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ 
ฟีโนไทป์และข้อมูลทางคลินิกสำหรับโครงการ Genomics Thailand และ (๖) แพลตฟอร์ม 
การทำนายชาติพันธุ์ของมนุษย์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิป โดยมี
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๖๓.๓๓ 

นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรสร้างฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อสนับสนุนเอกชนใช้งานด้านเครื่องสำอาง 
สวทช. โดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และ NANOTEC ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนและ
ผลักดันการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื ่อการใช้ประโยชน์ทางเครื ่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับ  
ใช้ภายนอก โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้ทดลองใช้งานได้ประมาณปลายปี ๒๕๖๔ ด้วยข้อมูลพืชสมุนไพรไม่ต่ำกว่า 
๕๐ ชนิด และตั้งเป้าเพิ่มข้อมูลสมุนไพรเป็น ๑,๐๐๐ ชนิดใน ๕ ปี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ และพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 
 

  
  



 
 

๕๔ 

 

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนาวิธีการทดสอบทางจีโนมิกส์ 
ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที ่ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
โดยสิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์พืช สัตว์ เชื้อรา แบคทีเรีย โดยใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) เพื ่อตรวจสอบความบริส ุทธิ ์ของ 
เมล็ดพันธุ ์/จุล ินทรีย์ในสายพันธุ ์ร ุ ่นลูก (F1) ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบ 
ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้ ๒๐,๐๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) และการจําแนก
เชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ ๑๙๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) 

• การพัฒนา High-throughput protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ โดยใช้
เทคนิค Real-time PCR ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
รวมถึงสามารถดำเนินการได้ครั้งละหลายตัวอย่าง ปัจจุบันตรวจวินิจฉัยโรคในพืชไปแล้ว ๕๐ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) และตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ไปแล้ว ๑๒๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๕๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์หายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ จากฐานข้อมูลยีนเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ (เป้าหมาย ๕ ตำแหน่ง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเครื่องหมายโมเลกุลที่นำไปใช้
คัดเลือกกุ้งกุลาดำเพศเมีย ๕ ตำแหน่ง ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมชั ้นสูง 
(MassArray) ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๒๐ 

• การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptide) จากจุลินทรีย์ พืชที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ และสมุนไพร (เป้าหมาย ๑ เปปไทด์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำการศึกษาข้อมูลและ 
องค์ความรู้ด้านเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ใน
พืชและสัตว์ทั่วไปที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๒๐ 

• การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของสิ ่งมีชีวิต/กลไกสำคัญในสิ่งมีชีวิตและเครื่องหมายโปรตีน  
(เป้าหมาย ๒ กลไก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบของกระบวนการทางโปรตีโอมิกส์และ
เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี (Mass Spectrometry) เพื่อศึกษาโปรตีโอมิกส์ของเซลล์ตั้งต้นไขมัน
จากหนูที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างเซลล์ไขมัน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ร้อยละ ๒๐ 

• การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (Metabolite profile) ของพืชเศรษฐกิจ 
และสมุนไพร (เป้าหมาย ๓ ชนิด) ปัจจุบันได้เมตาโบไลต์ที่เกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์ของพืช ๑ ชนิด ที่
สกัดสารจากหญ้าหนวดแมวด้วยวิธี Solid phase extraction (SPE) และสกัดด้วยตัวทำละลาย 
(Solvent extraction) โดยอยู่ระหว่างนำสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์การออกฤทธิ์ต้านเบาหวาน 
และวิเคราะห์สารเคมีองค์ประกอบด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (Mass Spectrometry: MS) 



 
 

๕๕ 

 

• สารสำคัญจากพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือพืชสวนสมุนไพร (เป้าหมาย ๓ ชนิด) ปัจจุบันได้
สารสำคัญมาตรฐาน ๑ ชนิด คือ สารสกัดหยาบที่ได้จากกระชายดำ จากการแยกองค์ประกอบของ
สารด ้ วยเทคน ิคโครมาโตกราฟ ี  (Chromatography) และการว ิ เคราะห ์ด้ วยเทคนิ ค 
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Nuclear Magnetic Resonance: NMR) เพื่อยืนยันโครงสร้าง
สาร 

นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรวิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เสี่ยงสูญพันธุ์ เตรียมสร้างฐานข้อมูลจีโนมพืช
ป่าชายเลนครั้งแรกในไทย โดยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพ่ือการวิจัย พัฒนา และวิชาการเกี่ยวกับป่าชายเลน
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะชนิดที่มีการแพร่กระจายน้อย  
หายาก ใกล้สูญพันธุ์ โดยมุ่งเป้าให้เกิดฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงของพืชป่าชายเลนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย วิธีการ
อนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ป่าชายเลน เกิดการปรับปรุง
พันธุ ์ในอนาคต สร้างความมั ่นคงทางอาหารและทางระบบนิเวศให้กับป่าชายเลนในประเทศไทยคงความ  
อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีรายได้ และเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 

  
 

(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) 
เป็นศูนย์บริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่ต้องการความ
รวดเร็วและความแม่นยำสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

• ให้บริการทรัพยากรการคำนวณ ๗.๓๑ ล้านชั ่วโมงคำนวณ (เป้าหมาย ≥ ๒๕ ล้านชั่วโมง
คำนวณ) ประกอบด้วย ระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) ๕.๕๖ 
ล้านชั่วโมงคำนวณ และ e-Science ๑.๗๕ ล้านชั่วโมงคำนวณ และมีโครงการมาใช้บริการ
ทรัพยากรการคำนวณระบบ TARA ๕๘ โครงการ (เป้าหมาย ≥ ๕๐ โครงการ) และ e-Science 
๓๓ โครงการ โดยมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการดำเนินงาน  (Utilization)  
ร้อยละ ๖๙.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

• ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC สำหรับ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่



 
 

๕๖ 

 

ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง WRF-Chem ซึ่งสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
คำนวณจาก ๑๑ ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง ๑ ชั่วโมงครึ่ง 

• สร้างความร่วมมือและการรับรู ้ระดับนานาชาติ  (International visibility) ThaiSC เป็น
ผ ู ้แทนนำเสนอในฐานะ  Co-chair ในงานประชุมนานาชาติ  ASEAN High Performance 
Computing Taskforce Meeting 5 (ASEAN HPCTF-5) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 
๑๗  พฤศจ ิ ก า ยน  ๒๕๖๓  ใน  Sharing views: Role of ASEAN network/Center to 
implement ASEAN innovation roadmap and mechanism to encourage innovation 
activities in ASEAN ในหัวข้อย่อย ASEAN High Performance Computing (HPC) shared 
infrastructure เพ่ือเสร้างเครือข่ายด้าน HPC ทั้งในส่วนผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ 

 
(๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS) เป็นศูนย์บริการ

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์-กายภาพชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 
๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน ดังนี้  

• ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป้าหมาย ๒๐ หน่วยงาน) ให้คำปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพื้นฐาน และกระบวนการนำข้อมูลจากโลกกายภาพไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ใน
โลกไซเบอร์ (ดิจิทัล) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา จำนวน ๑๗ หน่วยงาน 
ได้แก่ บริษัทจาร์ตัน กรุ ๊ป จำกัด บริษัทเดอะ เพ็ท จำกัด บริษัทที.เค.เอส. สยามเพรส  
แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จำกัด บริษัทไทยเฟิง จำกัด บริษัทธนากร
ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด 
บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไดซิน จำกัด 
บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป (TGG) จำกัด บริษัทเค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด 
บริษัทแกรนด์ฟูด โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำกัด และ
มูลนิธิชัยพัฒนา 

• สร้างองค์ความรู้ (เป้าหมาย ๔ บทความ) จัดทำและปรับปรุงบทความเกี่ยวกับ Industrial 
IoT/CPS เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๒ บทความ ได้แก่ (๑) Learning factory โรงงานแห่งการ
เรียนรู้ และ (๒) คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ ๒): Cycle time 

• ให้บริการ CPS/IoT Testbeds ด้วยชุดสาธิตระบบการผลิตแบบระบบอัตโนมัติ (Industrial 
automation training systems) แก่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ในการทดสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS/IoT เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Smart factory IoT 4.0 

 



 
 

๕๗ 

 

 
 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) จัดทำข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั ่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน  
ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น จัดทำแนวทางรายงาน SDG index 
and Dashboard ที่เหมาะสมกับบริบท
ไทย (เป้าหมาย ๑ แนวทาง) ได้ศึกษาแนว
ท า ง ก า ร ค ำ น ว ณ  SDG Index and 
Dashboard ตามแนวทาง Sustainable 
Development Solutions Network 
(SDSN) โดยอย ู ่ ระหว ่ างประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อมูล
ดังกล่าว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำค่า SDG Index and Dashboard 
ของ SDG12 เพ่ือการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล SDG12 ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
ภาครัฐ ตามบริบทประเทศไทย ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๒๐ 

• การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ ่งแวดล้อม (เป้าหมาย ๑ กลุ ่มผลกระทบ) ได้จัดทำข้อมูลเชิงพื ้นที ่ความเข้มข้นของ 
มลสารทางอากาศ (PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3 และ CO) ทุกสถานีตรวจวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๕๕๘ และ ๒๕๖๒ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ๖ ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดย
นำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงบนซอฟต์แวร์ ArcGIS สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และวิเคราะห์  
การเปลี ่ยนแปลงความเข้มข้นของมลสารทางอากาศในแต่ละภูมิภาคในช่ วง ๑๐ ปีที ่ผ่านมา 
ร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (ทิศทางลมและความเร็วลม ความกดอากาศ ความชื ้นสัมพัทธ์ 
อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝน) และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ร้อยละ ๒๕ 



 
 

๕๘ 

 

• บริการเทคนิค วิเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย/ให้คำปรึกษา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้
เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (เป้าหมาย ๔ หน่วยงาน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการรับจ้างวิจัยให้กับ ๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ๑ กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของต่างประเทศ 
ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดยใช้เทคนิค  
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) เพื ่อประเมินสมรรถนะด้าน 
ความยั ่งยืนขององค์กรเพื ่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาที ่สำคัญ (Hotspot analysis) ขององค์กร 
เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความยั่งยืนให้กับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งนำ
เทคนิคด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์มาใช้ในการให้คำปรึกษากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของ
ต่างประเทศ ผ่านโครงการการวัดวิถีคาร์บอนต่ำในเอเชียและแปซิฟิก (ระยะที่ ๒) ซึ ่งเป็น
โครงการว ิจ ัยร ่วมกับ United Nations Environment Programme (UNEP) และเคร ือข ่าย
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (THAI-SCP) 

• ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ ( Integrated informatics dataset) เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงานนำค่าประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) และโมเดลไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตและบริโภค (เป้าหมาย ๒ หน่วยงาน/เรื ่อง)  ปัจจุบันอยู ่ระหว่างเก็บข้อมูลตาม Data 
template ที่ได้ออกแบบไว้ร่วมกับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลด้าน CE ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด CE รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของกลุ่มเกษตรและอาหาร ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานร้อยละ ๒๐ 

นอกจากนี้ยังจัดทำแนวทางและกรอบการดำเนินงานในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร ซึ่ง กฟภ. ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าว จำนวน ๔ กิจกรรม 
ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนี้ (๑) ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ สามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ๙.๐๑ กิกะวัตต์–ชั่วโมง หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้ ๒๗ ล้านบาทต่อปี (๒) ลดการใช้
กระดาษสำหรับจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีได้ปีละ ๑ ล้านฉบับ สามารถลดค่ากระดาษได้ ๐.๕๕ ล้านบาทต่อปี (๓) ลด
การใช้กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ ได้เดือนละประมาณ ๕๐ ม้วน สามารถลด
ค่าไปรษณีย์ได้ ๙๐ ล้านบาทต่อปี และ (๔) การปรับเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๐.๘๐ ลิตรต่อปี หรือคิดเป็นค่าน้ำมันดีเซลที่ลดได้ ๒๐ 
ล้านบาทต่อป ี
 



 
 

๕๙ 

 

(๖) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) มุ่งเน้นการ

พัฒนาเซนเซอร์ขั ้นสูง Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพัฒนา Ion-Sensitive 

Field Effect Transistor (ISFET) Platform รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์เซนเซอร์อย่างยั่งยืน  มีตัวอย่างผลการ

ดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ การสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยีเซนเซอร์ใน

ประเทศไทย ไดห้ารือร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพ่ือวางแผนแนวทางการสร้างต้นแบบ MEMS/ISFET 

ระดับเวเฟอร์ เพื ่อสร้างความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบนิเวศของเทคโนโลยีเซนเซอร์ และ 

อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมการผลิตต้นแบบเชิงพาณิชย์เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าต่างชาติ  จำนวน ๓ ต้นแบบ 

นอกจากนี้ยังดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอยู ่ระหว ่างจ ัดทำบ ันทึกความร ่วมม ือกับ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการทำงานของเครือข่าย และ 

การใช้งานเครื่องมือ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของ TMEC อย่างเต็มที ่

  



 
 

๖๐ 

 

๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)  
สวทช. ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน  
ระดับสากล ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล จำนวน 
๖๖๐ รายการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๘๕ หน่วยงาน/ราย นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงเทคนิคและให้
คำปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๐ โครงการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบของ 
สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ 
และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออกตามมาตรฐานสากล 
ดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื ่องมือแพทย์ โดยได้รับการรับรองเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบหรือพิสูจน์ทราบ เพื่อรองรับ
นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดวิธีการ มาตรฐานการทดสอบ 
และการถ่ายทอดความรู้เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยนำร่องสร้าง
ความเข้าใจด้านมาตรฐานและการทดสอบตามหลักสากลให้กับ
ผู้ประกอบการในเทคโนโลยีไอโอที ( Internet of Things) และ
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้สามารถออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

• บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมและยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถการใช้
งานในแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในสภาวะต่าง ๆ ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่
ครอบคลุมทุกปัจจัยตามข้อบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นศูนย์
ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
๒๒๑๗-๒๕๔๘ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไตรมาสที่ ๑ ได้ขยายขอบเขต
ความสามารถให้บริการทดสอบในขอบข่ายที่สูงขึ ้น โดยสามารถให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน  
UN ECE R100 มาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗ และมาตรฐาน มอก. ๒๘๗๙ เพิ่มเติม อาทิ การทดสอบ



 
 

๖๑ 

 

ประสิทธิภาพและความทนทานของแบตเตอรี่ในสภาวะการใช้งานจริง ในด้านความทนทานต่อ  
แรงกระแทก และความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

• บริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบินอย่างเป็นทางการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025:2017 และอยู่ระหว่างเตรียม
ขยายขอบข่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบินทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างยื่นขอรับรองระบบจัดการคุณภาพการบินและอวกาศตามมาตรฐาน AS9001 
เพ่ิมเติม 

• ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบของประเทศ PTEC ได้รับการแต่งตั ้งเป็น
ห้องปฏิบัติการภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ด้านการทดสอบผลกระทบจากคลื่นวิทยุจากเสาสัญญาณกระจายเสียงแก่ชุมชน
ใกล้เคียง และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ อาทิ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และไอโอที ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ด้านการบริการทดสอบระบบราง ทั้งชิ้นส่วนและขบวนรถไฟ 

 
(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เซรามิก อิฐมวลเบา ก๊อกน้ำ/ฝักบัว เพื่อยกระดับ
คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาทิ  

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 
ก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ และวัสดุก่อสร้าง (บางประเภท) ตามมาตรฐาน เช่น มอก. ๒๙๒๑-๒๕๖๒ 
มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ และ ISO 13006 เป็นต้น แก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ผลิต ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบา้น
รายใหญ่ของประเทศ เช่น โฮมโปร บุญถาวร แกรนด์โฮม ไทวัสดุ และดูโฮม เป็นต้น 



 
 

๖๒ 

 

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุที่สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ CTEC ได้รับการ
รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ให้เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองภาชนะและเครื่องใช้ 
เมลามีนสำหรับอาหาร: เฉพาะด้านความปลอดภัย ตาม
มาตรฐาน มอก. ๒๙๒๑-๒๕๖๒ ว่าด้วยการควบคุมปริมาณ
สารโลหะหนักและสารฟอร์แมลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่
ละลายออกมาปนเปื ้อนกับอาหารจะต้องอยู ่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อร่างกาย 

 

• ให้บริการวิเคราะห์โลหะหนักในพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ CTEC ได้ขยายขอบข่ายการ
ให้บริการวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหาร โดยปัจจุบันสามารถให้บริการวิเคราะห์โลหะหนักในพลาสติก
ย่อยสลายทางชีวภาพครบทั้ง ๑๑ ธาตุหลัก ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๘๘-๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง)  
โดยเป็นหน่วยงานในประเทศไทยรายที่ ๔ ที่สามารถดำเนินการได้ (หน่วยงานทดสอบคุณสมบัติการ
สลายตัวได้ของพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รวมทั้งอยู่ระหว่างส่งผลการทดสอบ
และเตรียมเอกสารตามระบบ ISO 17025 รองรับการตรวจสอบจากต่างประเทศ 

 
(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

เพื ่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์ทดสอบให้ตรงตามมาตรฐานสากล โดยเป็น
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตรงตามหลักมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ 
ชั่วโมง เพื่อส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื ่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย  
โดยมีตัวอย่างการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบใหม่ ๆ และเครื่องมือใหม่ ๆ ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เช่น 

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชาและกัญชง NCTC ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบด้านกัญชาและกัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชงเพื ่อการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากกัญชงและกัญชาอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก คัดเลือก
และควบคุมสายพันธุ ์ พัฒนาและปรับปร ุงสายพันธ ุ ์ ควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะปลูก  
การขยายพันธุ์และเก็บเกี่ยว การแปรรูปและสกัด และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงอุตสาหกรรม
และทางการแพทย์  



 
 

๖๓ 

 

• ให้บริการเครื่อง Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ในระดับจุลภาค และคุณลักษณะของพื้นผิว
ของช ิ ้นงานตัวอย ่างท ี ่กำล ังขยายสูง  โดยสามารถว ิเคราะห์   
ชนิด ปริมาณ และส่วนผสมทางเคมีของวัสดุ ความสม่ำเสมอของ
สารเจือในตัวอย่างวัสดุ สามารถสร้างแผนที่ของธาตุในสารประกอบ
บนผิวหน้าวัสดุ โดยใช้เทคนิค Electron Probe Microanalysis 
ชนิด FE electron gun สนับสนุนการพัฒนางานวิจ ัยหรือการ
ให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบลักษณะและคุณสมบัติทางพื้นผิว
ของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั ้นสูง เสริมความแข็งแรงในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีของตนเองในประเทศให้กับ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้อุตสาหกรรม
ในประเทศ 

 
(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา  

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน เช่น 

• รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด DECC ร่วมกับกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนเรื่อง
การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ด้วยการค้าขายอาหาร 
ริมทางให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ส่งกลิ ่น ควัน  
ลดมลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยให้ผู้ประกอบการ
สตรีทฟู ้ดในพื้นที ่เขตสัมพันธวงศ์ ได้นำนวัตกรรมรถเข็น 
รักษ์โลกมาใช้ เพื่อเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดบริเวณถนน
เยาวราช ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ DECC 
ได้เข้าร่วมการงานประชุมผู้ค้าถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงเทคนิค
ของรถเข็นรักษ์โลก และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการผ่านการ
จัดตั้งโครงการเงินกู้เพื่อการซื้อรถเข็นรักษ์โลกดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารออมสิน พร้อมทั้งเปิดให้
ผู้ประกอบการจากเขตสัมพันธวงศ์เข้าเยี่ยมชมและสั่งจองเพื่อใช้ในกิจการ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มี
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในย่านถนนเยาวราช ลงวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศดังกล่าวและการหารือร่วมกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร  



 
 

๖๔ 

 

ได้มีการแจ้งในการประชุมผู้ค้าฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่าถ้านำรถเข็นรักษ์โลกไปใช้จะ
เท่ากับผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการถนนข้าวหลามได้นำรถเข็นรักษ์โลก
ไปใช้แล้ว จำนวน ๓ ราย 

 
(๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยา

และชีววิทยาสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา (Toxicology) และการ
ประเมินทางชีวภาพ (Biological evaluation) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และ
เคมีอุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทยไปสู่การขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการส่งออก สร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีตัวอย่างผลการดำเนินงานในไตรมาส ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น 

• ให้บริการทดสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ เปิดให้บริการทดสอบด้านความ
เข้ากันได้ทางชีวภาพตามชุดตรวจสอบมาตรฐาน ISO 10993 และแนวทางการปฏิบัติการ
ทดสอบและประเมินสารเคมีของ OECD TGs โดยปัจจุบันมีการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
ในกลุ ่มเครื ่องมือแพทย์ในด้านประสิทธิภาพทาง
ชีวภาพของเครื่องมือกลุ่มวัสดุ Surface devices เช่น 
ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อเพ่ือสุขอนามัยประเภทต่าง ๆ และ
วัสดุแผ่นกรอง เป็นต้น พร้อมทั้งดำเนินการสร้างความ
ร ่วมม ือก ับกล ุ ่ มพ ันธม ิตรภายใต ้ขอบข ่ายการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

• ให้บริการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและสมุนไพร  
เปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางและสมุนไพรที ่ใช้กับผิวหนังได้ พร้อมทั้ง
เตรียมการพัฒนาศักยภาพทางการทดสอบตามระบบคุณภาพ OECD GLP  

  



 
 

๖๕ 

 

๓.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารให้เกิดงานวิจัยขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโจทย์วิจัย
ระดับประเทศ ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงานอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง หรือโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานภายใน สวทช. และ
บูรณาการความสามารถด้าน วทน. ของ สวทช. และพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำผลงานจาก
งานวิจัยและพัฒนาไปตอบโจทย์ต่างๆ ได้ ซึ่งการบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนี้ยังดำเนินการควบคู่ไปกับ
การผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การพัฒนาโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับภาคเอกชน   
การส่งเสริมทุนวิจัยแกนนำ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและจริยธรรม
การวิจัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหาร RDI มีตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้งาน
ของภาครัฐ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สวทช. ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

• การจัดทำเอกสาร/แนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน 
เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” “การติดตามและประเมินผล
โครงการ” และ “แนวทางการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ”  เผยแพร่บนเวบไซต์การ
พัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (https://www.nstda.or.th/gd/) รวมทั ้ง นำแนวทางการ
ดำเนินงาน เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” เข้าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2005 ของ 
สวทช. และประกาศใช้เอกสารเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแนวทางการ
ดำเนินงาน เรื่อง “แนวทางการประเมินผลหน่วยงานที่รับทำโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้บริหารโครงการ ที่
ดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ” เพื่อให้หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการใช้ประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์   

• การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ
ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สำหรับใช้ผลักดันการพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกัน รวมทั้งการลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกฯ แนวทางการตั้งงบประมาณ



 
 

๖๖ 

 

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และตัวอย่างโครงการของหน่วยงานรัฐอื่น ซึ่งจะมีการนำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ
คณะฯ เพ่ือทราบและพิจารณานำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยอาจแยกโจทย์วิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และโจทย์วิจัยที่เป็นความ
ต้องการนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจปกติ  นอกจากนี้ สวทช. มีแผน
ดำเนินการเพิ่มเติมในการส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ รวมทั้ง การสื่อสารออนไลน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เบื้องต้น
ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม การไฟฟ้านครหลวง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ 
กรมการขนส่งทางราง และสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาโจทย์ความต้องการนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและ
ระบบ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือข้อจำกัดบางประการที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสำนักงบประมาณต่อไป   

• การรับดำเนินการหรือมีส ่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการตามโจทย์วิจ ัยของ 
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ที่ต้องการพัฒนาลูก
ถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ ซึ่ง สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ และร่วมดำเนินการเชื่อมโยงกลไก
บริหารโครงการที่เกี ่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการรับข้อเสนอโครงการ ประเมินข้อเสนอโครงการ และพิจารณา
คัดเลือกโครงการเสร็จสิ้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง กมอ. ดำเนินการขอมอบอำนาจภายในหน่วยงาน ในการอนุมัติ
งบประมาณโครงการทั้ง ๒ ส่วนที่ผ่านกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนา
ผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง” โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) และข้อเสนอบริหารโครงการ ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลเป็นทางการได้ภายในสิ้นเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จากนั้นจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง และเริ่มดำเนินโครงการในลำดับต่อไป (๒) โครงการ
ตามโจทย์วิจัยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ” โดย 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประเมินผลโครงการ ซึ่ง
หากปิดโครงการโดยสมบูรณ์แล้ว สวทช. จะประสานกับ สปสช. เพื ่อดำเนินการตามกระบวนการประเมิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

๖๗ 

 

• การสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ์การขึ ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ โดยส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารระเบียบสำนักนายกฯ ประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานรัฐ
และสถาบันการศึกษา จำนวน ๕๓ หน่วยงาน โดยทำให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้นทะเบียน
หน่วยงานรับทำโครงการและผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) จำนวน ๔ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้
ประกาศรายชื่อหน่วยงานรับทำโครงการบนเว็บไซต์แล้วรวม ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีรายชื่อหน่วยงาน
ย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศแล้วทั้งสิ้น ๑๘๐ หน่วยงาน 

  
 
 
 
 
 
 

๓.๔.๒ การร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาครัฐและเอกชน   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้นำด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร รวมทั้งความ
ร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดธุรกิจที ่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู ่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื ่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สำเร็จและผลักดันการนำผลงานวิจัยไป  
ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการนำเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  นำไปสู่การสร้าง
ความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ โดยไตรมาส
ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุป 
ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการพิจารณา 
ต ิดตาม และประเม ินผลโครงการว ิจ ัยตามแนวทางและระยะเวลาท ี ่สอดคล ้องก ับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



 
 

๖๘ 

 

โดยจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง 
สำหรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
เตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากรและแรงงาน 
ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการของภาครัฐ และด้านการตลาดและธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้ง เกิดการ
หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑ ) คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยอยู่ระหว่างปรับข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอ กกพ. พิจารณา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานต่อไป 
(๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อยกระดับธุรกิจก่อสร้างที่จำเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ 
เพื่อกำหนดทิศทาง สร้างมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลาง
ของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และหาแนวทางความร่วมมือวิจัย เพื ่อประยุกต์ใช้กับ Building Information 
Modeling (BIM) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับภาคการก่อสร้างอย่าง  
ครบวงจร และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการ
ร่วมกัน เพื ่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ ่ม BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) (๓) Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen University ประเทศเยอรมัน ซึ ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลเยอรมัน เพื่อร่วมดำเนินงานกับ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTEC) ในโครงการการพัฒนาโปรตีน Vip3A จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื ่อใช้เป็นชีวภัณฑ์
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับมาผลิต
ชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในประเทศไทยได้ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน จำนวน 
๓ บริษัท ได้แก่ (๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพื่อร่วมดำเนินงานและหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน 
เช่น การพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญสําหรับอ้อย เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธกับลักษณะผลผลิต
น้ำตาลในอ้อย และเทคโนโลยีฐานเคร ื ่องหมายโมเลกุลสำหร ับพัฒนาพันธุ อ อย เป ็นต ้น (๒) บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เพื่อร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และรูปแบบความร่วมมือในการ
ดำเนินงานร่วมกัน (๓) บริษัทไบโอเวลธ์ จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการ “การประเมินการใช้กรดไขมัน 
สายยาวไม่อ่ิมตัวสูงชนิดโอเมก้า-๓ จากจุลินทรีย์เสริมในอาหารสัตว์” เพ่ือทดสอบสูตรอาหารที่เสริมด้วยจุลินทรีย์ 
ที่มีคุณสมบัติสะสมกรดไขมันสายยาวไม่อิ ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า ๓ สายพันธุ์ Aurantiochytrium limacinum 
BCC52274 ต่อผลผลิตไข่ไก่ เนื้อกุ้ง คุณภาพเนื้อโค และน้ำนมโค (๔) บริษัทแพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด เพ่ือ
ร่วมดำเนินการ “การพัฒนาชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และควบคุมรถขนส่งอัตโนมัตินำทางโดยเลเซอร์เพ่ือ
ใช้งานระดับอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาระดับภาคสนามชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และควบคุมรถขนส่ง
อัตโนมัตินำทาง ระดับภาคสนาม และ (๕) บริษัท วิชาญแมชชินเนอร์รี่ เพื่อร่วมดำเนินงานในโครงการ “การ
พัฒนาระบบปรับชุดหัวเกี ่ยวแบบอัตโนมัติของเครื ่องเกี ่ยวนวดข้าว” เพื ่อพัฒนาต้นแบบระดับภาคสนาม 
ชุดหัวเกี่ยวปรับระดับแบบอัตโนมัติตามความสูงของต้นข้าวโดยใช้เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และชุดเซนเซอร์แสง 



 
 

๖๙ 

 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร ้างเคร ือข ่ายความร่วมมือเพื ่อการวิจ ัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นนำขึ้นในประเทศ
ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจำหน่าย
ต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ โดยพัฒนาส่วนฮาร์ดแวร์ 
เพื่อให้ตรวจลักษณะก้อนเนื้อมะเร็งได้ชัดเจน โดยได้ออกแบบรูปลักษณ์และโครงสร้าง ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 
ได้แก่ แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์เรย์ (X-ray source) เครื่องตรวจจับ (detector) และแท่นวางชิ้นเนื้อ พร้อมทั้ง 
ดำเนินการทดสอบการใช้งาน ได้แก่ การทดสอบถ่ายภาพเอกซเรย์ พบว่า สามารถถ่ายภาพในระยะต่างๆ จากการ
ปรับแท่นวางชิ้นเนื้อได้ และการทดสอบใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการยิงรังสี พบว่า ความเร็วการหมุน
ของมอเตอร์สัมพันธ์กับการรับภาพของเครื่องตรวจจับ และไม่พบปัญหาการใช้งานของหลอดรังสีเอ็กซ์เรย์ รวมทั้ง 
พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้ปรับปรุงคุณภาพในการแยกรอยโรคที่เป็นขอบเขตมะเร็ง และสามารถถ่ายภาพด้วย
กำลังขยายต่างๆได้ พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบการใช้งาน ได้แก่ การทดสอบการเก็บข้อมูลภาพต่อเนื่องของ
เครื่อง พบว่า ใช้เวลา ๓ นาที (น้อยกว่าเครื่องรุ่นที่ ๑) มีความละเอียดภาพ ๔.๐ คู่เส้นต่อมิลลิเมตร (lp/mm) และ
ทดสอบถ่ายภาพตัวอย่างแฟนทอมเต้านมที่มีก้อนเนื้อจำลองอยู่ภายใน (Multi-Modality Breast Biopsy and 
Sonographic Trainer) เพ่ือประเมินความสามารถในการแยกรอยโรคก้อนเนื้อ หินปูนขนาดเล็ก และถุงน้ำ พบว่า 
สามารถแยกรอยโรคท้ัง ๓ ชนิดได้จากภาพ ๓ มิติ  โดยมีแผนยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับทดสอบกับ
ชิ้นเนื้อจริงในการศึกษานำร่อง (pilot study) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ต่อไป 

 
 
 
 

 
 
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี

เป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที ่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ได้แก่ การทดสอบมาตรการประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อ โดยอยู่
ระหว่างวางแผนหารือกับภาคเอกชนที่จะร่วมพัฒนาตู้แช่รุ่นใหม่ การพัฒนาต้นแบบระบบการลดการสูญเสีย
พลังงานในโรงน้ำแข็ง โดยอยู่ระหว่างทดสอบและแก้ไขระบบควบคุม เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของ



 
 

๗๐ 

 

ระบบการให้ความเย็นแก่น้ำป้อนให้ทำงานสัมพันธ์กับเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดระบบเดิม เพื่อนำไปติดตั้งใน  
สถานประกอบการต่อไป นอกจากนี้ ดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำพญานาค 
โดยอยู่ระหว่างออกแบบชุดทดสอบฯ รวมทั้ง ใบจักรและกลีบเรียงกระแสน้ำของเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘  และ ๑๐ 
นิ้ว (๒) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (เตาชนิดสโตกเกอร์แบบ
ตะกรับเลื ่อน) กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล  โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านเผาไหม้ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด รวมทั้ง ได้ประเด็นวิจัยเบื้ องต้น ได้แก่ ด้านการกัดกร่อน/
การสึกกร่อน และด้านการออกแบบหม้อไอน้ำ และ (๓) การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งาน
สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพื ่อการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ การพัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตาม 
เซลล์แสงอาทิตย์ โดยอยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things, IoT)  ระดับห้องปฏิบัต ิการ นอกจากนี ้ ดำเนินการพัฒนาต้นแบบหุ ่นยนต์ทำความสะอาดแผง  
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ระดับห้องปฏิบัติการ โดยได้เก็บข้อมูลแผงโซล่าร์ติดตั ้งแบบลอยน้ำ รวมทั้ง 
ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงานของหุ่น และส่วนประกอบย่อย ได้แก่ ระบบน้ำ ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เพื่อทำแบบ  
สามมิตใินการจำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ และเขียนแบบชิ้นส่วนย่อยสำหรับผลิตต่อไป 

นอกจากนี้ สวทช. ได้จัดตั ้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื ่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพ
ต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกท้ัง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วม
สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  นอกจากนี้ โครงการนักวิจัยแกนนำ 
ยังจะเป็นกลไกหนึ่งที ่สวทช. นำมาใช้ในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ท้าทาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน ได้ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ 
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน  ประกอบด้วย นักวิจัยด้านการแพทย์ ๑ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ 
เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการวิจัยเรื่อง “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์
กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” และนักวิจัยด้านอาหาร ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต” และศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ 
เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุด
จากวัสดุเศษเหลือ จากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่ง
อาหารชนิดใหม่” โดย สวทช. สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 



 
 

๗๑ 

 

๕ ปี รวมงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัย
แกนนำ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลงานจาก
โครงการนักวิจัยแกนนำ ได้แก่ บทความวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๔๑ บทความ รวมทั้ง ผลิตนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม ๑๐ คน 

 
 
 
 

 

 

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งสร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อพัฒนา วทน. โดยเน้นกลุ่มประเทศเป้าหมาย 
๕ ประเทศ และ ๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการสร้างกลไกเพื่อคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์ และหัวข้อการวิจัย
ในการร่วมวิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างการรับรู้ (visibility) ให้ สวทช. ในเวทีนานาชาติ สร้างกลไกเพ่ือ
สนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็นการยกระดับ
งานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมทั้งริเริ่มกลไกใหม่เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศบรรลุผล อันจะนำไปสู่
การเพิ่มพันธมิตรด้านการวิจัยและเพิ่มทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๖ โครงการ โครงการ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  จำนวน ๒ โครงการ จัดการประชุมระดับนานาชาติ ( international 
conference) จำนวน ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย (Grant Info Day) จำนวน ๓ 
ครั้ง และเกิดการเสนอโครงการขอทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๗ โครงการ นอกจากนี้ เกิดการสร้างความร่วมมือ 
ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงในการทำวิจัย จำนวน ๔ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่
สำคัญ ดังนี้ 

• การจัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction 
with GBS2020 สวทช. โดยความร ่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดให้มีงานขึ ้นในระหว่างวันที ่ ๑๖ – ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมแผนที่ 
นำทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN innovation roadmap) โดย สป.อว. ควบคู่กับการ 
จัดงานประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพโลก หรือ “Global Bioeconomy Summit 
2020” โดย สวทช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่



 
 

๗๒ 

 

เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพในภู ม ิภาคอาเซียน ภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการเสวนาในหัวข้อต่างๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องกับ bioeconomy โดยได้รับเกียรติจากผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี ่ยวชาญ ทั ้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบรรยายจากสถานที่จัดงาน และผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จำนวนรวมกว่า ๖๐ ท่าน นอกจากนี้ มีส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โครงการพัฒนา  
วิถีชุมชนและการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจใหม่ฐานชีวภาพ 
เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จัดงาน และแบบออนไลน์ ประมาณ ๕๐๐ คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

• การจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) สำหรับให้ข้อมูลแก่นักวิจัย เพื่อเข้าใจทุนวิจัย และ
กระบวนการสมัครทุนวิจัยของแหล่งทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาและบุกเบิกหนทางให้
บุคลากรวิจัยของ สวทช. สามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ โดยการจัด Grant Info Day 
จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย  
- European Research Day 2020 ที่จัดขึ้นโดย EURAXESS ASEAN ร่วมกับสำนักงานคณะ

ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลแก่
นักวิจัยเกี ่ยวกับทุน Horizon Europe ซึ ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของสหภาพยุโรป และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ระหว่างยุโรปและประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- Thailand - Spain: A New Horizon of Cooperation on Circular Economy and 
Medical City ที่จัดขึ้นโดย สถานทูตไทย ณ กรุง มาดริด ประเทศสเปน ร่วมกับ สวทช.  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และ Centre for the Development of 
Industrial Technology (CDTi) ประเทศสเปน เพื ่อเผยแพร่ความองค์ความรู ้และความ
เช ี ่ ยวชาญของสเปนในสาขาเศรษฐก ิจหม ุนเว ียน ( circular economy) และเ พ่ือ



 
 

๗๓ 

 

ประชาสัมพันธ์โอกาสทุนวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ (life science) ที่สนับสนุนโดย CDTi และ 
ศลช. 

- “ProGRANT Proposal Writing” ซ ึ ่ ง  สวทช .  โดยความร ่ วมม ื อของ  The German 
Academic Exchange Service (DAAD) และ  The Dialogue on Innovative Higher 
Education Strategies (DIES) เพื ่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที ่ทาง CDTi 
ประเทศสเปน ร่วมมือกับ TCELS ในด้านเมืองสุขภาพ (medical city) 

 

 

 

 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน 
ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัย โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัยของ 
สวทช. อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามระบบคุณภาพการวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญและควรให้การสนับสนุน 
เพื่อเป็นกลไกสำหรับพัฒนา สนับสนุนคุณภาพการวิจัย ของ สวทช. ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการข้อมูล 
(๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคำปรึกษา (๓) แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
การขัดกันของผลประโยชน์ (๔) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน/รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย และ (๕) 
กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้าน
คุณภาพการวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• การบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้มีหลักฐานการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมี
การจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลสำคัญของ สวทช. ที่ควรจัดเก็บระยะยาว 
(long term archive) เพื่อจัดทำเป็นนโยบาย/ข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารสำคัญของ สวทช. ที่ควร
จัดเก็บระยะยาว ต่อไป  

• แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคำปรึกษา เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัย
เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในผลงานทาง
วิชาการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สวทช. ให้มีเนื้อหาสอดคล้องการแนวทางปฏิบัติของ สวทช. มากยิ่งขึ ้น รวมทั้ง 
ดำเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพื่อให้คำปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ



 
 

๗๔ 

 

วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเขียนบทความ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

• แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานวิจัย 
โดยอยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนและแบบฟอร์มเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัยของหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมวิจัย สำหรับพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาผลประ โยชน์ทับซ้อน ในขั้นตอนการ 
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารและติดตามโครงการ สวทช. (myProject)  

• กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย ซึ ่งผลงานวิจัยควรมี
กระบวนการทบทวนความสามารถในการทำซ้ำ ตามรายการที่ระบุในสิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (verification) และมี
คุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในสภาพการทำงานจริง (validation) ตามท่ีผู้ใช้คาดหวังก่อนขั้นตอนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยดำเนินการนำ
ร่องการใช้งานระบบ verification & validation ภายใน สวทช. ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งได้วางแผนการดำเนินงานและ
คัดเลือกโครงการแล้ว โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการเพื่อนำร่องการใช้ระบบ verification  

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ดำเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานวิจัย
เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยดำเนินการ ใน ๕ 
ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (๔) ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (๕) จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 
นอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้ านจริยธรรมการวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

• พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย 
จัดทำแนวปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรม 
สำหร ับผ ู ้ ว ิ จ ั ย  และแนวปฏ ิบ ัต ิการบร ิหาร
โครงการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรมการวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในการปฏิบัติการวิจัย 
ให้แก่บุคลากรทั ้งภายในและภายนอก สวทช. 
ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณภาพและจริยธรรมของ
นักวิจัยและของสำนักงาน และป้องปรามการ
กระทำผิด ซึ่งส่วนมากเกิดจากความไม่ตั้งใจและ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นไปตามระเบียบ สวทช. ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



 
 

๗๕ 

 

• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดทำ (ร่าง) แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ
โครงการวิจัยใหม่และที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้แก่ แบบเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงให้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี ่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. 
(IRB) สำหรับโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง 

• ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือการวิจัยที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และ
สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้การดำเนินการทดลองหรือการวิจัยดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการ รวมถึงการติดตาม
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ของ สวทช. และหน่วยงานในพื้นท่ีเช่าของ อวท. 

• ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับ
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในต่างประเทศ  หลักการ นโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานด้านจริยธรรมปัญญาประดษิฐ์ 
ของประเทศมหาอำนาจ และบริษัทเอกชนที่เป็นผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง)
นโยบาย และแนวปฏิบัติจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. ต่อไป 
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๓.๕ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐทีม่ีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ สวทช. 

และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. กำกับดูแล จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างให้เกิด
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนา
กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในการ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ดำเนินการ
ร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร
ร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือทำหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความสำเร็จโดยในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA 
Startup) โดยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ สวทช.กำหนด และอนุมัติให้ผู ้อำนวยการ สวทช. มีอำนาจอนุมัติการ 
ร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี  

โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ (๑) ดำเนินการคัดเลือก (Scouting) นักวิจัย/พนักงานที่โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจใน
รูปแบบ NSTDA Startup เข้ากระบวนการผลักดันเป็น NSTDA Startup สำหรับปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กลุ่ม
นักวิจัย/พนักงาน ที่ผ่านการอบรมในโครงการต่างๆ ของ สวทช. เช่น โครงการ“Pre NSTDA Startup” และ 
โครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้นัดหารือกับกลุ่มนักวิจัย/พนักงาน 
จากศูนย์แห่งชาติต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฯ คู่ขนานกันไป  (๒) ดำเนินการเชื่อมโยงกลุ่มกองทุน Angel สัญชาติไทยที่
เร ียกว ่า Thailand Business Angel Network (TBAN) ซึ ่งเป ็นผ ู ้ผ ่านการเข ้าร ่วมอบรม Qualified Angel 
Investor Course (QBAC+) ของ World Business Angel Investment Forum (WBAF) ที่จัดขึ ้นโดย สวทช.  
เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการร่วมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี กับผลงานวิจัย สวทช.  ทั้งในแง่เงินสนับสนุน การเข้า
ร ่วมลงท ุน ตลอดจนการร ับเป ็น CEO ให ้ก ับผลงาน 
Startup ด้วย (๓) จัดอบรมบ่มเพาะธุรกิจเสริมศักยภาพ
งานวิจัยให้เหมาะสมกับการลงทุน เช่น โครงการ Success 
ให้กับกลุ่มผู้สนใจตลอดจนนักวิจัย สวทช. ที่เป็น NSTDA 
Startup และ (๔) ผลักดันให้เกิดการจดทะเบียนเป็น 
บริษัท NSTDA Startup  จำนวน ๑ บริษัท ได้แก่บริษัท 
เบรนนี ่ฟิต จำกัด (BrainiFit) เมื ่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓  
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๓.๕.๒ การผลักดันผลงานวิจัยสู่การจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ใช้กลไกการร่วมทุนในการผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน 
กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ สวทช. อย่างไรก็ตามการร่วมลงทุนตามนโยบายการลงทุนของ 
สวทช. ที่ผ่านมา ที่ยังขาดความคล่องตัวและมีข้อจำกัดในการรับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง Holding 
Company ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานแบบเอกชนและมีความคล่องตัวขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล โดยจะดำเนินการในรูปแบบเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียน ๒๕๐ ล้านบาท โดยกิจการเป้าหมาย 
(Targeted Company) ของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในกิจการ Deep Tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู ้จาก
งานวิจัยและพัฒนาจากทั ้ง สวทช. และหน่วยงานภายนอกทั ้งในและต่างประเทศ โดยเป็นกิจการที ่เพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น Agro-industry,  
Biotechnology, Smart Manufacturing, Health-Medical  และ Energy and Materials เป็นต้น โดยจะลงทุน
ตั้งแต่ช่วง Startup และ Early stage ไปจนถึงช่วงเติบโต ซึ่งกิจการเป้าหมายจะมาจากโครงการต่างๆ ที่ สวทช. 
ให้การสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ เช ่น ผู ้ประกอบการที ่เช ่าพื ้นที ่ใน TSP/SWP บริษัทที ่อยู ่ในโครงการ 
บ่มเพาะ โครงการ Startup Voucher โครงการ Research Gap Fund บริษัทลูกของบริษัทร่วมทุน สวทช. 
ผลงานเด่นจากกิจกรรม NSTDA Investors’ Day และ NSTDA Startup ที ่เป็นการให้บุคลากร สวทช. นำ
ผลงานวิจัยมาจัดตั้งเป็นธุรกิจ Startup ร่วมกับพันธมิตรเอกชน  โดยในการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท นาสด้าโฮลดิ้ง จำกัด โดย รมว.อว. ได้ลงนามในข้อบังคับ 
กวทช. ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทนาสด้าโฮลดิ้งจำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ สวทช. ได้
ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ยกร่างนโยบายการ
ลงทุนสำหรับ NASTDA Holding Company (NHC) (๒) ออกระเบียบด้านการเงิน (๓) ส่งหนังสือเพื ่อขอให้
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาให้กิจกรรมของ NHC เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อจะได้ออกระเบียบ/ข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัทเอง (๔) จัดทำ MOU ระหว่าง สวทช. กับ NHC เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ 
NHC และ (๕) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ NHC เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
และ (๖) หารือผู้ประกอบการที่สนใจขอร่วมทุน ๕ ราย 
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๓.๕.๓ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE)  
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้ผู ้ประกอบการ SMEs และ 

Startups จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุค New Normal ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ 
Startups ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีการพัฒนากลไกร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันและ
ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven 
Enterprise (IDE) มาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้พัฒนา ๕ กลไก ดังนี้ 

(๑) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) โดยดำเนินการ
ใน ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  

(๑.๑) โครงการ Digital Transformation Phase II ร่วมกับ UOB-FINLAB เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กร
เข้าสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ 

(๑.๒) โครงการพัฒนากลไกการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 โดยได้รับทุน
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE) ซึ ่งในการดำเนินงานมีความร่วมมือกับ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาต่อยอดดัชนี SIRI (Smart Industry Readiness Index ของประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นดัชนีที่มีกลไกในการทำการประเมินและให้คะแนนที่ประยุกต์มาจากดัชนีของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี ) เพ ื ่อให ้ม ีความเหมาะสมกับการประย ุกต ์ ใช ้ ในประเทศไทย อ ันจะนำมาซ ึ ่ งข ้อม ูลเช ิงลึก  
ที่เป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐในการพิจารณากำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือและกระตุ ้น SMEs  
ให้ยกระดับขึ ้นมาสู ่ Industry 4.0  และวางแผนการพัฒนา Industry Service Provider (ISP) ให้เพียงพอ 
กับความต้องการของ SMEs 

(๑.๓) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs/Startups ร่วมกับ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs และ Startups นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและลดขั ้นตอนด้วยการเชื ่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กรที ่สำคัญ  
มี enterprise system ที่เหมาะสม ในไตรมาส ๑ มีผลความคืบหน้า คือ ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับผู้ประกอบการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(๒)  การยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย (Research Capability Development) ด้วย
กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา (Higher 
Education for Industry : Hi-FI consortium) จำนวน ๕  แห ่ ง  ได ้ แก ่  จ ุ ฬาลงกรณ ์มหาว ิท ย าลั ย 



 
 

๗๙ 

 

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่  มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  และมหาว ิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ ่งได้ดำเนินการร่วมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนากำลังคนร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการ (๑) วิเคราะห์โจทย์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเข้า
วินิจฉัยปัญหา (๒) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และ (๓) ให้คำปรึกษาและนักศึกษาเข้าปฏิบัติการ ณ บริษัท 
โดยปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๓) จำนวน ๒๕ คน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.hifi.sc.chula.ac.th 

(๓)  กลไกการพัฒนาผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และสุขภาพ (Food & Health 
Industry) ร่วมกับพันธมิตรหลายราย ประกอบด้วยกลไกต่างๆ ดังนี้ 

(๓.๑) Functional Foods ร่วมดำเนินการกับ TCELS และ Food Innopolis สวทช. มีผลความ
คืบหน้า คือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับผู้ประกอบการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

(๓.๒) Herb Product Market Development ร่วมดำเนินการกับ TCELS มีผลความคืบหน้า คือ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับผู้ประกอบการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

(๓.๓) SU-Food Innovation Hub ร่วมดำเนินการกับ TCELS และ Food Innopolis สวทช. 
ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ 

(๓.๔) Innovative House ร่วมดำเนินการกับ วช. และ สกสว. มีผลความคืบหน้า คือ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการอนุมัติข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(๔) กลไกการพัฒนาผู ้ประกอบสู ่สากล ( Internationalization Model) เป็นการ Coaching 
ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมไปสู่ตลาดสากล โดยที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  
จะให้คำปรึกษากระบวนการปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ การ พัฒนา Business and Marketing Strategy สำหรับ
สินค้านวัตกรรม ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยมีการศึกษาวิจัยตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้าง
ทีมขายต่างประเทศที่เข้มแข็ง มีผลความคืบหน้า คือ ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการอนุมัติข้อเสนอโครงการของ
ผู้ประกอบการ 

โดยมผีลงานทีส่ำคัญที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพิ่มศักยภาพของ SME ร่วมกับพันธมิตร ดังนี้ 
(๑) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)  ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

สวทช. แถลงผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI”  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) จำนวน ๓๔ ราย (๕๑ คน) จาก ๓ กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าสมุนไพร กลุ่มสินค้าผลไม้ และ
กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร มีการจัด Workshop การวิเคราะห์โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล



 
 

๘๐ 

 

จากระบบ DITP Business AI โดยทีมผ ู ้ เช ียวชาญด้าน 
Data Analytics โ ด ย ม ี เ ป ้ า ห ม า ย ส ำ ค ั ญ เ พ ื ่ อ ใ ห้
ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศได้  และได้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกัน
ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ 
สวทช. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

(๒) โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ ๓) ปี ๒๕๖๔ โดย สวทช. ร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนาม 

“บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงานภายใต้

โครงการการสน ับสน ุนการว ิจ ัยเพ ื ่ อพ ัฒนาศ ักยภาพของ

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

และอุตสาหกรรมอื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้อง (ระยะที ่  3)” เม ื ่อว ันที ่  ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ โดยมุ่งหวังเพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบน

ฐานความรู ้ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” ผ่านกลไกการ

ทำงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. และชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house 

วช. โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกสว. ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง โดยในงานได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การดำเนินงานมาร่วมจัดแสดง ๑๑๐ โครงการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า ๑๓๕ ผลิตภัณฑ์ จาก

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๘๘ ราย โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมช่องทางและโอกาส

ในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยในปีนี้ สวทช. ยังได้ร่วมมือกับ สกสว. และ วช. ดำเนินงานในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่

ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 



 
 

๘๑ 

 

(๓) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs / Startups โดย สวทช. 
ร ่วมก ับตลาดหล ักทร ัพย ์  MAI จัดพ ิธ ีลงนาม MOU 
“โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขีดความสามารถของ 
SMEs / Startups” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups 
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในดำเนินธุรกิจ
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและลดขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กรที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อนำไปต่อ
ยอดธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมให้เติบโตผ่านกลไกตลาดทุน 

การดำเนินโครงการนี้ประกอบด้วย (๑) การเตรียมความ
พร้อมและเสริมศักยภาพให้ผู ้ประกอบการขนาดกลางเข้า
ระดมทุนในตลาดทุน (LIVE Acceleration Program) และ 
(๒) การยกระดับผู ้ประกอบการขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น ให้เกิดการ Transform ธุรกิจด้วย Digital Platform 
และ Enterprise System โดยคาดว่าโครงการฯ จะช่วย
ยกระดับ SME จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ ราย (มี Enterprise 

System ที่เหมาะสม แบ่งเป็น Medium ๓๐ ราย และ Small / Startup ๗๐ ราย) 
 
๓.๕.๔ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial Model) 
(TTRS) 

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (Thailand Technology Rating 
Support and Service Center; TTRS) สวทช. ให้บริการประเมินศักยภาพและจัดอันดับเทคโนโลยีให ้กับ
ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำกลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS 
Model มาช่วยวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการประเมินศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปสู่โอกาสในการได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และ
งบประมาณ 

ในไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของ
ประเทศ (TTRS) ให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนในการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ จากเป้าหมาย ๑๕๐ โครงการ และ 



 
 

๘๒ 

 

ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใน
พันธกิจต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประเมินศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ให้
สามารถเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางด้านการเง ิน/แหล่งเ งินทุน (Financial Model) และกลไกทางด้าน 
Non-Finance Model โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU TTRS 
(KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รวมถึงศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา Tech-Startups และ SMEs ผ่านกลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS 
Model อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) (๒) โครงการ Innobiz-TTRS (ต่อเนื่อง) โดยได้
ดำเนินงานร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เพื่อสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการประเมินศักยภาพโดย TTRS Model และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์
พันธมิตร ในวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic (ต่อเนื่อง)  โดย
ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เพื่อให้คำปรึกษาและ
ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ ที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทุนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้
มากขึ้น (๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพ่ือ
ร่วมกันดำเนินโครงการและจัดทำมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิก สอท. โดยล่าสุดได้ออก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน TTRS ครอบคลุม ๓ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (๑) 
Start-Up Business (๒) Small & Medium Business และ (๓) Large Business & Project Company และ 
(๕) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU ระหว่าง สวทช. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน (TTRS – GSB SMEs 
Startup) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup  โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษสำหรับสินเชื่อ
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๐ ปี   

นอกจากนี้ TTRS ยังได้ดำเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงโมเดลการ
ประเมินและจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการและความสอดคล้องต่าง  ๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI & Big Data Management Model เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยเป็นปจัจัย
หลักในการสนับสนุนข้อมูลให้ผู ้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และยั่งยืน และ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) โดยจะเริ่มดำเนิน
โครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท เพ่ือขยายการบริการ
ให้เข้าถึงผู้ประกอบการไทย ช่วยเหลือและสนับสนุนในการประกอบธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและมีนัยสำคัญ 

 



 
 

๘๓ 

 

๓.๕.๕ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ 

โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับความ
ต้องการกำลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตรทั้ง 
Reskill และ Upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพกำลังคนในประเทศไทย 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) สวทช. ได้ออกแบบ
หลักสูตรสำหรับอาชีพใหม่ รวมจำนวน ๓๒ อาชีพ โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอาชีพใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จำนวน ๑๖ อาชีพ) ตัวอย่างเช่น เกษตรกรชำนาญการ เจ้าหน้าที ่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ ผู้จัดการธุรกิจนวัตกรรม นักออกแบบนวัตกรรมบริการ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักชำนาญการ AI  นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร
สมัยใหม่ นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่ นักชำนาญการสื่อดิจิทัล นักพัฒนาชิ้นส่วนและ
ชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ชำนาญการด้าน
ความปลอดภัยข้อมูล, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskil) โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้จัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม ๑,๑๖๒ คน  
(คิดเป็น ๒,๒๕๕ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรจัดฝึกอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

• หลักสูตรแนวคิดและหลักการประเมินกรีนไอซีที เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการประเมินกรีนไอซีทีให้กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถนำเอาแนวคิดและหลักการของไอซีทีนี้ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและ
สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๐ คน  

 

 

• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ ๕ : เพื่อให้ความรู้
และความเข้าใจตลอดจนทักษะที่จำเป็นทั้งทฤษฎี หลักการ Framework องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ 



 
 

๘๔ 

 

ความสำคัญและความจำเป็นของการมีสถาปัตยกรรมระบบต่อองค์กร เรียนรู้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้าน  
ไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร และแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ 
และทดลองปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรผ่านกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้ รับทักษะที่จำเป็น
สำหรับกลับไปปฏิบัติงานพัฒนาองค์กร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ 
รวมจำนวน ๓๐ คน 

 
 

• หลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจ และถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology : โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งใน สวทช. ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดยถอดรหัสความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รบการถ่ายทอด
งานวิจัยจาก สวทช. ในหัวข้อ การก้าวเดินกว่าครึ่งศตวรรษของผู้นำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลไม้กระป๋อง ผู้ซึ่ ง
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากบริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด และ บริษัทผู้บุกเบิกการพัฒนานวัตกรรม
สินค้าไข่ในประเทศไทย จากบริษัทโอโว่ฟู้ดเทค จำกัด และผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรทำการตลาดใน
และต่างประเทศ จากบริษัทเว็ลเน็ซไลฟ์ จำกัด พร้อมทั้งนำผลงานวิจัยมาจัดแสดง และมีการศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)  และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร ที่ศูนย์นวัตกรรม
อาหารและอาหารส ัตว ์  (Food and Feed Innovation Center)  ศ ึกษาด ู งานด ้ านกระบวนการผลิ ต 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ (Bioprocess Technology Laboratory) และศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิต การวิจัยและการพัฒนา แบบครบวงจร ณ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำ
ด้านการรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร “OEM AND ONE STOP SERVICE FACTORY” และได้รับรองการ
ผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP / HACCP / HALAL ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๔๐ คน 

 



 
 

๘๕ 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช. ได้เปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรออนไลน์ในระบบ e-learning โดยมีหลักสูตรที่พร้อมใช้งานจำนวนมากกว่า ๒๓ หลักสูตร ดังเว็บไซต์ 
https://elearn.career4future.com ทั้งแบบมีค่าลงทะเบียนเรียน และไม่มีค่าลงทะเบียนเรียน โดยมีหลักสูตรที่
น่าสนใจ เช่น ไวรัส เอ็น พี วี โมเดลนวัตกรรมทางการเกษตร มุ่งเป้าเกษตกรรมยั่งยืน , รู้จักอุตสาหกรรมก่อน
เชื่อมโยงงานวิจัย, พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม, ความรู้เกี่ยวกับ LCA / เทคโนโลยีสะอาด
, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, การวินิจฉัยธุรกิจ และทิศทางการลงทุน เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://elearn.career4future.com/


 
 

๘๖ 

 

๓.๕.๖ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม
ไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดทำ “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็น
มาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบ
ดั้งเดิม สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจ
คุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบญัชี
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) ดังนี้ 
มีผลงานนวัตกรรมที่ยื ่นแบบคำขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วทั ้งสิ ้น ๙๐๗ ผลงาน ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว จำนวน ๔๘๐ ผลงาน สำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๔๕๒ ผลงาน 
ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๔๕ ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๑ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๘ ผลงาน ด้านก่อสร้าง 
๔๙ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๗ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน ด้านสำนักงาน ๒ ผลงาน 
ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๓ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง ๑๐ ผลงาน ด้านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๔๐ ผลงาน และด้านอ่ืนๆ ๒๙ ผลงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอฯ 
มายัง สวทช. จำนวน ๔๘ ผลงาน ผ ่านการอนุม ัต ิจากคณะกรรมการฯ แล ้วจำนวน ๑๖ ผลงาน และ 
สำนักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๒๓ ผลงาน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วนร่วม 
และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ มีตัวอย่าง ดังนี้ 

(๑) ผลงาน ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง ของ บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค  จำกัด  
ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง ในชื่อการค้า ONSPEC Prime เป็นชิปพื้นผิวแบบโครงสร้างแท่งโลหะ
เงินตั้งตรงในระดับนาโนเมตร ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยทีมวิจัยได้พัฒนาชิปฯ จากองค์ความรู้ใน
การสร้างแท่งโลหะเงินระดับนาโนเมตร ด้วยวิธีการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ 
(Physical vapor deposition) ระบบ DC Magnetron Sputtering ซึ่ ง
เป็นกระบวนการที่สะอาด ไม่มีสารตกค้างทางเคมี สามารถทำซ้ำได้ และ



 
 

๘๗ 

 

ยังสามารถขยายสเกลไปสู่อุตสาหกรรมผลิตได้ง่าย โดยจุดเด่นของชิปฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ คือ สามารถตรวจวัดสารใน
ปริมาณที่น้อยมากได้ และผลงานนี้ได้ยื ่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื ่อ กระบวนการสร้างโลหะเงินซึ่งมี
โครงสร้างแบบแท่งตั้งตรงบนแผ่นรองรับขยายสัญญาณรามาน เลขที่คำขอ ๑๕๐๑๐๐๓๙๖๔ โดยมี สวทช. เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จำกัด มีสิทธิในการนำผลงานวิจัยไป
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว 
 

(๒) ผลงาน เอนไซม์ผสมอะไมเลส (amylase) 

กับ เพกติเนส (pectinase) สำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่ง

สกปรกบน ผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว ของ บริษัท เอเชีย 

สตาร์ เทรด จำกัด เอนไซม์ผสมอะไมเลส (amylase) กับ 

เพกติเนส (pectinase) สำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรก

บนผ้าฝ้ายแบบขั ้นตอนเดียว ที ่ม ีช ื ่อทางการค้า เอนอีซ 

(ENZease) เป็นเอนไซม์ที ่ใช้ในขั ้นตอนการเตรียมผ้าเพ่ือ 

ฟอกย้อมของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยกระบวนการ

เตรียมผ้าเพ่ือฟอกย้อมแบบเดิมจะมี ๒ ขั้นตอนได้แก่ (๑) การ

ลอกแป้ง (desizing) และ (๒) กำจัดสิ่งเจือปน (scouring) ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟอกขาว (bleaching) เพ่ือ

เตรียมผ้าสำหรับการย้อม ซึ่งตลอดกระบวนการเตรียมผ้าและการฟอกขาวจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็น กรด

และด่างรุนแรง ประกอบกับการใช้อุณหภูมิสูงและน้ำปริมาณมากเพ่ือการฟอกขาวและกำจัดสารเคมีส่วนเกินออก

จากผ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าและส่งเสริม BCG 

Model ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายในประเทศ นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จึงได้วิจัยพัฒนากระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าที่ทำ

จากเส้นใยธรรมชาติ (เช่น ผ้าฝ้าย) แบบขั้นตอนเดียว โดยใช้เอนไซม์อะไมเลส (amylase) และ เอนไซม์เพกติเนส 

(pectinase) เพ่ือการย่อยแป้งและไขมัน (แว๊กซ์ : wax) ที่ผลิตจากเชื้อรา Aspergillus sp. ซึ่งได้รับการวิจัยพัฒนา

สูตรอาหารสำหรับการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อขยายขนาดการผลิตให้กับ

บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด ภายใต้โครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม  

รายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund)  

  



 
 

๘๘ 

 

๓.๕.๗ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที ่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไป
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกำหนด เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ  
pre-approval) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมาและได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้
ง่าย  (๒) เพ่ิมช่องทาง Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นมาตรการภาษีเพื่องานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป และ สวทช. ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology 
Development and Innovation Management System : RDIMS)  ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ 
RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรองตนเองสำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมจำนวน ๒๖๙ โครงการ (รวมมูลค่า ๑,๓๐๖ ล้านบาท) จากผู้ประกอบการ จำนวน 

๕๗ ราย (เป็นโครงการใหม่ ๑๓๖  โครงการ มูลค่าโครงการ ๕๒๙ ล้านบาท) และมีโครงการวิจัยฯ ที่ยกยอดการ

ดำเนินงานมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๓ โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ ว 

จำนวน ๘๖ โครงการ (มูลค่าโครงการ ๓๐๗ ล้านบาท) 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในหลากหลายด้านดังนี้  

(๑) ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจของโครงการ มีผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด ๓๖ บริษัท จำนวน 



 
 

๘๙ 

 

๔๖ โครงการ  พบว่า (๑.๑) บริษัทมีกำไรเพ่ิมขึ้น ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด 

(๑.๒) บริษัทมีรายได้เพ่ิมข้ึน ๓๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ (๑.๓) บริษัทมี

ต้นทุนลดลง ๒๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด (๒) ผลการประเมินในด้าน

ผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการ

ภายใต้มาตรการ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็น

โครงการที่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ (คิดผลประโยชน์รวม ๔ ปี)  NPV มีค่าเป็นบวก และ B/C ratio  

มีค่ามากกว่า ๑ (๓) ผลการประเมินในด้านการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนหรือความคุ้มทุนของกรมสรรพากร จาก

ผลการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าโครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุน น้อยกว่า ๔ ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ ๘๒.๖ ของโครงการทั้งหมด ถัดมาคือโครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุน น้อยกว่า ๑ ปี และโครงการที่มี 

ช่วงระยะเวลาคืนทุนมากกว่า ๔ ปี ตามลำดับ สรุปผลการวิเคราะห์จากทุกด้านดังกล่าวนี้ ทำให้สามารถบ่งชี้ได้

อย่างชัดเจนว่า มาตรการนี้มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง และพบว่ามาตรการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จูงใจให้บริษัททำการวิจัย

และพัฒนาในระดับมากถึงมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  ระดับ ๔.๔ (จากระดับคะแนน มากที่สุด = ๕ มาก ๔  

ปานกลาง= ๓ น้อย= ๒ น้อยที่สุด= ๑)  และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา

ของบริษัทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ 

และเพื่อให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับผู ้ประกอบการ ซึ ่งจะนำไปสู ่การเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ

ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้นทาง สวทช. จึงได้จัดทำข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร (หนังสือ

กระทรวง อว. เลขที่ อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาดำเนินการขยายเวลามาตรการ

ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื ่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และให้

ผ ู ้ประกอบการสามารถยื ่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จำกัดมูลค่าโครงการที ่ ๓ ล้านบาท สำหรับวิธ ีการ  

Self-Declaration ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาระหว่าง

ผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร และ สวทช. ซึ่งกรมสรรพากรขอสอบถามข้อมูลและหารือประเด็นเพ่ิมเติมกับ 

สวทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

มีการหารือ ประเด็นมาตรการภาษี ระยะที ่ ๒ ระหว่าง กรมสรรพากร และ สวทช. ทั ้งนี ้ จากการหารือ 

กรมสรรพากรได้รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ ระยะที่ ๑ กรณีศึกษา ๓ บริษัทแล้ว รวมทั้งรับทราบมูลค่าโครงการที่เหมาะสมที่มีการขอปรับเพ่ิม

มูลค่าโครงการจากเดิม ๓ เป็น ๓๐ ล้านบาท สำหรับให้ผ ู ้ประกอบการใช้ว ิธ ีการ Self-Declaration ซึ่ง

กรมสรรพากรจะนำข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวประกอบการพิจารณาจัดทำบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมาย ก่อน

จะนำเรียนเสนอให้ รมว.คลัง และ ครม. พิจารณาต่อไป 



 
 

๙๐ 

 

๓.๕.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย  

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน ำองค์ความรู้ไป

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขัน

และเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมโยง

ระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ภาคเอกชน

ลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation 

and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ SMEs โดย

เป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับ

ความต้องการ ศักยภาพ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย เพ่ือ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จำนวน ๑๙ เครือข่าย และมีที่ปรึกษา

เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจำนวน ๑๑๖ คน การให้บริการของ ITAP 

ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปัญหา

ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา

เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินโครงการบางส่วน 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITAP ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ไปแล้ว ๘๔ ราย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 

จำนวน ๓๒๔ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๒๕๒.๓๕ ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน

ต่อภาครัฐ ๗๐ : ๓๐ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๒)  การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๔) และ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๕) ซึ่ งเมื่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแล้ว 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๒๘) 

ลำดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๘) ซึ่ง ITAP ได้มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓๖๗ โครงการ  มีตัวอย่างผลการ

ดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 



 
 

๙๑ 

 

(๑) ผลงานสำคัญจากโครงการ COVID Fast track เพื ่อสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 : “Besuto12” นวัตกรรมเจลไร้แอลกอฮอล์ 

โดยบริษัท เฮลทิเนส จำกัด โดย ITAP สนับสนุนบริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) โดยผลิตภัณฑ์ผ่าน

ก า ร ท ด ส อ บ จ า ก ค ณ ะ เ ว ช ศ า ส ต ร ์ เ ข ต ร ้ อ น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคโควิด-๑๙ 

รวมถึงแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงสามารถยับยั้งเชื้อ 

RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่าร้อยละ 

๙๙ ทั้งยังใช้นวัตกรรม “Thin Film Technology” 

ทำให้สามารถปกป้องได้ยาวนานถึง ๑๒ ชั่วโมง และ

บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท เฮลทิเนส จำกัด เพ่ือ

สนับสนุนในการออกสู่ตลาด และได้มีการจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.  ๒๕๖๓ เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นี้ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการขายไปยังต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรปแล้ว และ ITAP ยังได้เชื่อมต่อ

ผู้ประกอบการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ด้วย 

(๒) หุ่นยนต์ลำเลียงยา : Service Robot ยุคโควิค ป้องกันการสัมผัสในโรงพยาบาล โดย บริษัท 

นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เราต้องพยายามเว้นระยะห่าง 

ลดการสัมผัสให้มากที่สุด แต่สำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลที่หลีกเลี่ยง

ได้ยาก ถ้ามีหุ่นยนต์มาช่วยทำงานบางอย่างแทน ก็จะช่วยลดโอกาสและลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อลงได้ โดยบริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

ด้านหุ ่นยนต์บริการเกิดไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์ที ่ตอบโจทย์การใช้งานภายใน

โรงพยาบาลในช่วงสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เช่น นำส่งยา 

ส่งสารเคมี ส่งอุปกรณ์ในห้องรังสี นำทางคนไข้ และหุ่นยนต์ที่มีความสามารถ

ด้านการรักษาทางไกล ที่ตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยจากระบบ TELEMEO ผ่านกล้องได้

โดยไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิด โดย ITAP และ PTEC สวทช. ช่วยดำเนินโครงการด้าน

มาตรฐานการทดสอบที่มีความจำเป็นสำหรับหุ่นยนต์ส่งยา ตามมาตรฐานการใช้งานในโรงพยาบาล คือ มาตรฐาน 

IEC 60950-1 `เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งหลังจากจบโครงการมีการใช้งานใน

โรงพยาบาล ทั ้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ แห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาล 

พระรามเก้า ซ่ึงได้ผลตอบรับที่ดีมาก ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ  

อย่างมากในกลุ่มทีมแพทย์และกลุ่มคนไข้ สร้างความม่ันใจในเรื่องสุขอนามัยให้แก่คนไข้ได้  



 
 

๙๒ 

 

(๓) TAN BATIK : เพิ่มมูลค่าผ้าบาติกไทย ย้อมสีธรรมชาติจากใบมังคุด เนื่องด้วยวิสาหกิจชุมชน

แตนบาติก บ้านฉาง จังหวัดระยอง มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่หันมาชื่นชมและภูมิใจ  

ในสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนใจนำสีธรรมชาติจากใบมังคุด ซึ่งเป็นสีน้ำตาลมาย้อมสิ่งทอให้เกิดลวดลาย  

อันเป็นเอกลักษณ์ ภายหลังจากที่วิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี จึงได้มองหา

ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเรื่องการย้อมผ้า ทาง ITAP สวทช.จึงได้นำผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการ

ย้อมสีสิ่งทอโดยใช้สารจากใบมังคุดให้แก่วิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๗ ครั้ง และยังช่วยจัดทำสูตรย้อมสีและลอกสี 

ที่ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาสีติดไม่เข้ม สีไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ย้อม ปัญหาย้อมด่าง สีตก ความคงทนต่อการซักล้าง 

คงทนต่อแสง เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอและออกแบบลวดลาย  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลลัพธ์หลังจบโครงการทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับ

เทคนิคความรู้ที ่สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เกิดผลพลอยได้ คือ การสร้างวัฒนธรรมใหม่แบบ 

ร่วมสมัยในกับจังหวัด โดยล่าสุดวิสาหกิจชุมชน แตนบาติกเป็นตัวแทนจังหวัด ได้รับรางวัลอันดับ ๑ ใน 

การประกวด CDD Designer Award โครงการฝ้ายไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ เพราะความโดดเด่นในเรื ่องของ

เอกลักษณ์ แนวคิดสร้างสรรค์ และสามารถสวมใส้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

 

๓.๕.๙ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดำเนิน

กิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้
ผู ้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที ่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาส  
นำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ทำให้ผู ้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  
เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน นำไปสู่
การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี (TMC)  สวทช. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 



 
 

๙๓ 

 

(๑) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือ (Techbiz Starter) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ/นักวิจัยที่สนใจจะสร้างหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ให้มีการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำเนิน
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ก่อนปิดโครงการ และได้กำหนดจัดกิจกรรม Pitching & Meet 
Investors ขึ้นในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสื่อมวลชน และนักลงทุน ทั้ง ๓๓ ผลงาน ได้นำเสนอผลงานขึ้น 
Pitching ให้กับเครือข่ายพันธมิตรของ BIC ประกอบด้วยนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) และ VC จากองค์กร
ชั้นนำ ผู้แทนจากองค์กรขนาดใหญ่ที่มองหาความร่วมมือ
กับนวัตกรรมใหม่จาก startup ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ส่งผล
ให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
พร้อมมอบทุนรางวัล TechBiz Starter Funds ให้กับ
ผู ้เข้าร่วมโครงการฯในปี ๒๕๖๓ โดยเงินทุนสนับสนุน
ดังกล่าว เพื ่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสื ่อสาร
ผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ หรือการทำ Market Research 
ต่อยอดทางธุรกิจ ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน สำหรับผลงาน ๑๐ อันดับสุดท้ายที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
จากกิจกรรม Pitching & Meet Investors ตัวอย่างผลงานเด่นปี ๒๐๒๐ คือ ผลงาน ตู ้น้ำมันหยอดเหรียญ
ออนไลน์ จากบริษัท ไมโครเวนดิ้งเทค จำกัด โดยแนวคิดของบริษัท ต้องการสร้างระบบจัดส่งน้ำให้กับตู้น้ำมัน  
ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ PainPoint และยังสามารถเพิ่มธุรกิจอื่นเข้าไปในตู้
สร้างระบบสมาชิกเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการได้สะสมแต้มและกลับมาซื้อซ้ำ เชื่อมต่อกับเครื่องขายกาแฟหยอดเหรียญ

และเครื ่องกดน้ำดื ่มหยอดเหรียญเพื ่อสร้างยอดขายเพิ ่ม ทุกรายการ 
ความเคลื่อนไหวสามารถรับรู้ได้ผ่านแอปมือถือของเจ้าของตู้ ในฝั่งของกลุ่ม 
ผู้มาใช้บริการมีแอพเพื่อตรวจสอบยอดคะแนนสะสมได้ ระบบนี้ เรียกว่า 
ระบบ Village Payment Platform : VPP ทำให้สามารถสร้างยอดขาย 
ต ่อเด ือนได้๗๐๐ ,๐๐๐ - ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และป ัจจ ุบ ัน บร ิษัท 
ไมโครเวนด ิ ้ ง เทค จำก ัด อย ู ่ ในข ั ้นตอนเจรจาร ่วมท ุนก ับ บร ิษัท 
บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปัจจุบัน BIC 
อยู่ในช่วงการวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter รุ่นที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๔) ในช่วงไตรมาส ๒/๒๕๖๔ 

 



 
 

๙๔ 

 

(๒ ) โครงการ 2P @ Safety Tech (Patient and Personnel Safety Technology Awards) 
หรือ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล” โดย
ดำเนินการร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยดำเนินการรับสมัครโรงพยาบาลที่มีความสนใจ
ที ่จะแก้ปัญหาอุบัติการณ์ในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์กับ 2P Safety ส่งเรื ่องราวปัญหาการวิเคราะห์และแนว
ทางแก้ไขผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการเพ่ือนำเสนอและประกวดโดยผลงานที่สามารถนำมาใช้
ได้จริงจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติในวงกว้างของโรงพยาบาล 2P Safety Hospital โดยใน 
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินโครงการ 2P@SafetyTech ครั้งที่ ๓ (ปี ๒๕๖๔) มีโครงการที่
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๕๗ โครงการ จาก ๔๑ โรงพยาบาล จาก ๒๕ จังหวัด และได้ดำเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื ่อยกระดับความปลอดภัยของการให้บริการในโรงพยาบาล (Hospital Innovation Camp) ใน 
เขต EECi เม ื ่อว ันที ่  ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ Kantary Bay Rayong มีบ ุคลากรทางการแพทย์  
การสาธารณสุขจากโรงพยาบาลในพื้นที่ EEC เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๖ 
แห่ง และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โรงพยาบาลจำนวน ๙ นวัตกรรม 

 
(๓) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน

เทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถ

ดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ สร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ วางกลยุทธ์ ผ่านการสนับสนุนและให้บริการ

ด้านการเรียนรู ้ ให้คำปรึกษา และบ่มเพาะในกระบวนการต่างๆ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

อยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อเปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีปี ๒๕๖๔ หรือ SUCCESS 2021 

ในช่วงไตรมาส ๓/๒๕๖๔  และปัจจุบัน อยู่ในช่วงการดำเนินกิจกรรมของโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี รุ่นปี 

๒๕๖๓ หรือ SUCCESS 2020 (ผู้ประกอบการ ๔๖ ราย ประกอบด้วย รายใหม่ ๒๓ ราย และรายต่อเนื่อง ๒๓ 

ราย) ได้แก่ กิจกรรมการพบที่ปรึกษา อบรมและเวิร์คช็อป เยี่ยมชมและดูงานองค์กรพันธมิตร ออกบูธนิทรรศการ 

Money Expo 2020: Wealth Being ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคัดเลือกผู้ประกอบการใน

โครงการฯ ๒๙ ราย เพื่อเข้าร่วมออกบูธออนไลน์ (Virtual Booths) ในงาน Thailand Tech Show 2020 ใน

ร ูปแบบ Online Event (www.tts2020-online.com) ระหว ่างว ันที ่  ๒ – ๔ ธ ันวาคม ๒๕๖๓ คัดเล ือก

ผู ้ประกอบการ ๓ ราย เพื ่อเข้าร่วมกิจกรรม International Business Pitch Event for Startups ในรูปแบบ



 
 

๙๕ 

 

ออนไลน์ ในงาน Asian Entrepreneurship Award 2020 [AEA 2020] ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ 

ต ุ ล าคม  ๒๕๖๓  ต ั ว อย ่ า งผ ู ้ ป ร ะกอบการท ี ่ น ่ า สน ใจจาก โคร งการบ ่ ม เพาะธ ุ ร ก ิ จ เทค โน โ ลยี   

ป ี  ๒ ๕ ๖ ๓  ห ร ื อ  SUCCESS 2 0 2 0  ไ ด ้ แ ก่  

“MUTRACK” ด ้ วยผลงาน Retails Inventory 

Software เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิม

ความแม่นยำในการเช็คสต๊อคสินค้าเสื้อผ้าในโกดัง 

ทั้งยังสามารถ Track ตำแหน่ง/ประวัติของสินค้า

น ั ้นๆ ได้  ม ี โมเดลธ ุรก ิจใหม ่ท ี ่ ม ุ ่ ง เป ้ า ไปยั ง

อุตสาหกรรมโรงพยาบาล คือ Linen Management by RFID (ระบบ Tracking ผ้าชนิดต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาล) 

ให้กับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลภัทรธนบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นต้น  โดยในเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้จัดระดมทุนในรูปแบบ Crowd Funding ผ่านแพลตฟอร์มของสินวัฒนา ผลจากการจัด 

ระดมทุน มีนักลงทุนอิสระตกลงร่วมทุนแล้วกว่า ๑๐ ล้านบาท  

(๓) โครงการ Food Accelerate : เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพิ่มขีดความสามารถ
การแข ่งข ันด ้านการตลาดและโอกาสขยายธ ุรก ิจ ให ้แก ่ผ ู ้ประกอบการในอ ุตสาหกรรมอาหาร โดยใน 
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ Food Accelerate 2020 มีผู ้ประกอบการ 
เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔ ราย ประกอบด้วย รายใหม่ ๗ ราย และรายต่อเนื่อง ๗ ราย โดยผู้ประกอบการสามารถ
สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๑ ล้านบาท คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๖๐.๑๗% มีมูลค่าการจ้างงานรวมทั้งสิ้น ๒.๐๔  
ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ ้น ๔๔๖.๗๒ ล้านบาท พร้อมทั้งเตรียมการเปิดรับสมัครโครงการ Food 
Accelerate 2021 ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 
ในโครงการ โครงการ Food Accelerate 2020 เช่น ผลงาน BEEP HPP Cold-Pressed น้ำผลไม้สกัดเย็นจากบริษัท 
เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด ด้วยนวัตกรรม HPP (High Pressure Processing) ในการผลิตซึ่งเป็นการใช้แรงดันน้ำ
มหาศาลในการฆ่าเชื้อแทนความร้อน ทำให้เชื ้อโรคและ
แบคทีเรียต่าง ๆ ลดลงสามารถเก็บสินค้าได้นานขึ ้นถึง 
 ๓๐ - ๔๐ วัน โดยที่กลิ่น และรสชาติยังคงเดิมทำให้สินค้า
คงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถเพ่ิมบัญชีคู่ค้าใหม่
ได ้โดยไดเ้ริ่มดำเนินการผลิตสินค้าให้ลูกค้า OEM รายใหม่
หลายราย เช ่น แบรนด์สตาร์บ ัคส์ Starbuck (คิดเป็น
รายได้กว่า ๑๐.๐๐ ล้านบาท) และอยู่ระหว่างการเจรจา
อีกกว่า ๑๐ ราย 
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๓.๕.๑๐ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพกำลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู ้ประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อ
ความต้องการ และสอดคล้องกับความชำนาญของ สวทช. เชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร 
สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื ่อภาคอุตสาหกรรมผ่านการดำเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ 
Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับ  
ขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และ
กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องาน
ด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 
๙๘๖ คน (หรือคิดเป็น ๒,๘๒๓ คน-วัน) หลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ
นำไปใช้ ๔๕ หลักสูตร(จากการจัดฝึกอบรมจำนวน ๔๘ ครั้ง)  โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) สวทช. ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ดังนี้  

• หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Transformation for Industry :  กุญแจสู่ความสำเร็จ
ในการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี” SWP สวทช. ร่วมกับพันธมิตรทั้ง Supply Chain เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที เรส จำกัด  ธนาคารกรุงไทย และศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมอบรม  
เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Digital Transformation for Industry : กุญแจสู่ความสำเร็จในการก้าวไปพร้อมกับ
เทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่
ใกล้เคียง สู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจ ณ จังหวัด
ชลบุรี ในวันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู ้ให้ความสนใจเข้าร่วม
จำนวน ๒๐๐ คน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการออกสู่
ตลาดออกบูธแสดงสินค้า จำนวน ๑๒ บริษัท ประกอบด้วย 
ผ ู ้ประกอบการจากงานส ่งเสร ิมธ ุรก ิจซอฟต์แวร ์  ๙ ราย 
ผู ้ประกอบการผู ้เช่าพื ้นที ่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ๑ ราย และผู ้ประกอบการจากโครงการ AI Innovation 
JumpStart ๒ ราย  โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจ ๓๐ คู่ มูลค่าการซื้อขายและการลงทุน ๕ ล้านบาท  
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• หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบ IoT Gateway เครื ่องมือที ่ช่วยให้
อุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม” รุ่นที่ ๑ (ในงาน METALEX 2020)  
SWP สวทช. ร่วมกับ บริษัท รี ้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และ บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้าน IoT Gateway ถึงความจำเป็นต้องใช้ ขั้นตอนการนำไปใช้ ปัญหาที่พบเวลานำมาใช้ 
และตัวอย่างการนำไปใช้จริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการลงมือปฏิบัติการต่อใช้งาน IoT Gateway และ
การใช้โปรแกรมเพื่อนำค่ามาแสดงที่ระบบ Scada ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้าไบเทค เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๔ คน และยังได้นำผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงโซลูชันด้านเทคโนโลยี 
จำนวน ๒ บริษัท (บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด และ บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยมีผู้ประกอบการ
เยี่ยมชมบูธให้ความสนใจสินค้าและบริการ จำนวน  ๘ บริษัท คิดเป็นมูลค่า ๒ ล้านบาท 

 
  

• สัมมนาเพื ่อเรียนรู ้และรับมือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ SWP สวทช. ร่วมกับ โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ทางด้าน
การแพทย์ (IM Health) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ อาคารสราญวิทย์ สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ๙๗ ราย โดยมีเป้าหมายในการจัดงานฯ เพ่ือให้ผู้ที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ใน สวทช. มีความเข้าใจกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถนำไป
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยงาน 
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• อบรมหลักสูตร Qualified Angel Investors Course with  a Proficiency Test (QBAC+)  
โดยมีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อเสร ิมสร ้างความร ู ้และ 
ขีดความสามารถให้แก่น ักลงทุนและบุคลากรที่
ต ้ อ ง ก า ร ล ง ท ุ น แ บ บ  Angel Investor ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีเครือข่าย Business Angel 
Investors ที่ได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล
จ า ก  World Business Angel Investor Forum 
(WBAF) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ผ่านระบบ E - Training โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๘ 
ท่าน จาก ๑๙ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่
ใน supply chain ให ้สามารถเข ้าร ่วมก ิจกรรม
ดังกล่าว โดยมีผู ้เข้าอบรมได้ร ับประกาศนียบัตร
ทัง้สิ้น ๒๓ ท่าน 

 

• โครงการ Thailand MICE Startup SWP สวทช. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อตัดสินและประกาศผลรางวัล พร้อมแถลงข่าว
ความสำ เร ็ จ โครงการ  Thailand’s MICE Startup ซ ึ ่ งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อม
ใช้ไปสู่การแก้ไขข้อจำกัดพร้อมเพิ่มขีดความสามารถสำหรับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความ
เชื ่อมโยงและการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
วิสาหกิจเริ่มต้น และบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรม/เทคโนโลยี ในการ
ยกระดับนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมแสดงนิทรรศการ
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอผลงาน (Pitching) และ
กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ 

 
 
 
 



 
 

๙๙ 

 

 
๓.๕.๑๑ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓)  มีโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๕๗๒ โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 
๓๓๐ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๙๐๘.๒๖ ล้านบาท ( แบ่งเป็น สวทช. ๓,๒๗๒.๑๗ ล้านบาท และสถาบัน
การเงิน ๑,๖๓๖.๐๙ ล้านบาท)  จากงบประมาณการลงทุนรวม ๙ ,๒๐๙.๗๒ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ (ข้อมูล ณ 
วันที่ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)  ซึ่งจำนวนเงินให้กู ้ในส่วนของ สวทช.  นั้น ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๘๙.๒๕  
ล้านบาท และได้รับชำระคืนเงินกู้แล้ว ๒,๑๔๑.๐๗ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๓๔๘.๑๘ ล้านบาท 
ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ - ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ 
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 



 
 

๑๐๐ 

 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ
ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

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 

๒๕๖๑  ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๘ ๓๓๐.๑๗ 

๒๕๖๒  ๖ ๗๓.๓๕ ๓๖.๖๘ ๑๑๐.๐๓ ๒๙๒.๖๑ 

๒๕๖๓  ๑๐ ๑๑๓.๖๔ ๕๖.๘๒ ๑๗๐.๔๖ ๓๗๙.๒๕ 

๒๕๖๔  
(ไตรมาส ๑) 

๓ ๘.๘๔ ๔.๔๒ ๑๓.๒๖ ๓๘.๒๓ 

รวม ๓๓๐ ๓,๒๗๒.๑๗ ๑,๖๓๖.๐๙ ๔,๙๐๘.๒๖ ๙,๒๐๙.๗๒ 

 
ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ  
บริษัท นอร์ทเทอร์น สยาม ซีด แลค จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและส่งออกครั่งเม็ด (Seedlac)  ได้รับการ

อนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จาก สวทช. เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนบาท
ถ้วน) เพื ่อต ่อยอดผลงานวิจ ัยพัฒนา รวมถึงการจ ัดต ั ้งกระบวนการผลิตแชลแลคแบบเกร็ดชนิดสกัด 
เอาแวกซ์ออก (Dewaxed Flake Shellac) ให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีที่ปรึกษาโครงการจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการสนับสนุนจากโครงการ iTAP สวทช. ร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบและออกแบบ
กระบวนการผลิต โดยภายในโครงการบริษัทฯ เลือกวิธีการผลิตโดยใช้แอลกอฮอล์ ร่วมกับเครื่อง Evaporator ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ออกแบบเครื่องจักรขึ้นใหม่มาโดยเฉพาะ ซึ่งจะประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดได้ ปัจจุบันบริษัทฯ จัดตั้งกระบวนการผลิต



 
 

๑๐๑ 

 

ดังกล่าวสำเร ็จแล้ว โดยจากการดำเนินงานที ่ผ ่านมาในปี ๒๕๖๒ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ๘ คน คิดเป็นมูลค่าการจ้างงาน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๕.๑๒ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ใช้กลไกการร่วมทุนในการ

ผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ 
สวทช.ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนที่สำคัญของ สวทช. คือ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจที่บุกเบิก
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งใหม่ (startup) ที่มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของ
การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) ทั้งนี้ สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการการ
สนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีเป็นสำคัญ 

ณ ธันวาคม ๒๕๖๓ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั ้งส ิ ้น ๕ บริษัท โดยในไตรมาสที ่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๓ สำหรับสถานะการลงทุนของ
บริษัทร่วมทุน ทั้ง ๕ บริษัท ที่ปรากฎในตารางที่ ๔ นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๔๒๗.๒๓ 
ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ๔๐๗.๗๓ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท สำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๒ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีกำไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย (INET) มีกำไรสุทธิ ๑๖๙.๑๘ ล้านบาท (๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีกำไรสุทธิ ๑๙.๑๘ ล้านบาท และ 
(๓) บจ.ไมโครอินโนเวต (MICRO) มีกำไรสุทธิ ๒.๖๑ ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ๒ บริษัท คือ (๑) บจ.เลิร์นเทค 
(LT) มีขาดทุนสุทธิ ๖.๑๗ ล้านบาท และ (๒) บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ ๒๒.๙๔ ล้านบาท  
ตารางที่ ๓  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสารครบวงจร
ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๓๑๐.๖๓ 
(เป็นเงินสดท่ี 
สวทช.จ่าย
จำนวน 
๒๗๓.๕๗ 
ลบ. ส่วนท่ี
เหลือได้จาก
แปลงเงินปัน
ผลมาเพิ่มทุน
ในบริษัท) 

๒๔.๙๐ 
(จำนวน 

๑๒๔.๕๐๔ 
ล้านหุน้ จาก
จำนวนหุ้น
ท้ังหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้านหุน้) 

๑. ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ 
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนในการวิจยัและ
พัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและเกื้อหนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออำนวยต่อการวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบั  
Big Data และ Data Analytics ของประเทศ 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการแลกเปลีย่น
ข้อมูลการค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน EDIFACT และ 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI/ebXML เป็น
ระบบของการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีความรวดเร็ว ถูกต้องแล้ว 
ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 

คงสถานะ 
การลงทุน 



 
 

๑๐๒ 

 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

มาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ลงทุนน้อยแต่
สามารถให ้บร ิการท ี ่ม ีความสะดวก คล ่องตัว
เช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส ่ ง เสร ิมการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศใน 
ประเทศไทย 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์และ
อาหารสัตวห์มักชวีภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการนำร่องซึ่งจะนำไปประยุกต์สู่การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๔ LT เป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริการทางการศึกษา 
การฝึกอบรม และการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) โดยให้บริการ 
e-Learning และระบบที่
เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาทั้ง
ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) และให้เช่าใช้
บริการ (Application 
Service Provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑. สามารถขยายฐานผู้ใช้เทคโนโลยี  
e-Learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึน้จาก 
ความคล่องตัวในการดำเนินงาน  
๒. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลย ี 
e-Learning ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากการดำเนินงาน
ในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษาความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-Learning ให้เพิ่มมากขึ้น 
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจาย
ความรู้ในหลายสาขาวิชาผ่านระบบ 
e-Learning ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

ถอน 
การลงทุน 

 
(กวทช. ครั้งที่ 

๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน 
๒๕๖๓ อนุมัติ

ถอนการ
ลงทุน โดย

ขายหุ้นให้กับ
นายมนตรีฯ ผู้
ถือหุ้นเดิม ใน
ราคามูลค่า
ตามบัญชี ณ 
๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓) 
๕ SAKUN C ให้บริการด้านการวิจยัและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยเน้น
งานที่เป็นโลหะ ใช้การขึ้น
รูป พัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบ manual ให้
เป็น mass production 
เน้นการท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพ ยานยนต์
สมัยใหม่ เช่น เรือ และ 
รถโดยสาร เป็นต้น 

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที ่ทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทั ้งได ้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่าง 
ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงาน
คนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตอบสนอง
และรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื ่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการนำร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้าง
จากเหล็กเป ็นอล ูม ิ เน ียม พ ัฒนาการแปรรูป
อลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่
แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการประกอบตัวถัง
อลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก 

คงสถานะ 
การลงทุน 

 รวม  - ๑,๐๕๘.๐๔ ๔๐๗.๗๓ - - - 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกชำระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 



 
 

๑๐๓ 

 

ตารางที่ ๔  สถานการณ์ลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO LT SAKUN C 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธ.ค. ๖๓
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๓๑๐.๖๓ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - -
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๓๑๐.๖๓ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO LT SAKUN C
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๒ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๒ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒

รายได้จากการขายและบริการ ๑,๘๘๑.๙๓ ๖๒.๐๗ ๑๒๔.๙๓ ๑๔.๔๖ ๑๑๙.๒๐
ต้นทุนขาย ๑,๓๖๓.๕๑ ๒๙.๙๖ ๑๑๕.๓๓ ๑๒.๖๐ ๑๐๒.๙๐

ก าไรข้ันต้น ๕๑๘.๔๒ ๓๒.๑๑ ๙.๖๐ ๑.๘๖ ๑๖.๓๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๕๙.๘๙ ๙.๒๕ ๗.๗๒ ๘.๖๔ ๓๒.๘๗
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๙๔.๐๗ ๒๔.๒๐ ๒.๖๒ (๖.๑๐) (๑๔.๕๑)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๖๙.๑๘ ๑๙.๑๘ ๒.๖๑ (๖.๑๗) (๒๙.๖๒)
* หมายเหตุ :

ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT SAKUN C
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒

ทรัพย์สินรวม ๖,๓๗๗.๑๕ ๘๑.๗๘ ๑๑๑.๒๑ ๑๓.๐๐ ๔๘๕.๔๕
หน้ีสินรวม ๔,๔๘๑.๒๙ ๗.๗๘ ๖.๙๖ ๑๐.๕๗ ๓๓๗.๖๖
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๖๒๖.๐๖ ๒๔.๐๐ ๑.๖๔ (๕.๗๘) (๕๒.๒๑)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๙๕.๘๖ ๘๑.๗๘ ๑๐๔.๒๕ ๒.๔๓ ๑๔๗.๗๙

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO LT SAKUN C

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๗.๕๕% ๕๑.๗๓% ๗.๖๘% ๑๒.๘๖% ๑๓.๖๗%
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๘.๙๙% ๓๐.๙๐% ๒.๐๙% -๔๒.๖๗% -๒๔.๘๕%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๒.๖๕% ๒๓.๔๕% ๒.๓๕% -๔๗.๔๖% -๖.๑๐%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๘.๙๒% ๒๓.๔๕% ๒.๕๐% -๒๕๓.๙๑% -๒๐.๐๔%



 
 

๑๐๔ 

 

๓.๖ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชุมชน เกิดภูมิคุ้มกันตนเอง เป็นหัวใจสำคัญของโจทย์ประเทศที่มุ่งสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานราก นำไปสู ่การลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. 
(Agricultural Technology and Innovation Management Institute: AGRITEC) เป ็นหน ่ วยงานดำเน ินงาน
ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรลดความเหลื ่อมล้ ำและสร้างความเชื่อมโยงสู่
เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น” โดยเน้นการใช้ วทน. ในการสร้างขีดความสามารถให้เกษตรกร 
มีองค์ความร ู ้  และนว ัตกรรม สร ้างมูลค่า เพิ ่มรายได ้ในภาคการเกษตร เร ่งร ัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
อบรมพัฒนาเกษตรกร และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของชุมชน รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื ่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง  
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จำนวน ๘๕ ชุมชน ใน ๑๐ จังหวัด มีเกษตรกรได้ร ับถ่ายทอดองค์ความรู ้/เทคโนโลยี จำนวน ๒,๒๓๕ คน  
พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๙๙ คน ผลการดำเนินการดังนี้  

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
AGRITEC ม ีกลไกการพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉร ิยะ  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอ ัจฉร ิยะ (Smart 

Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนนำ หรือชุมชน โดยมี
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มหาวิทยาลัย
เครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการ 
ต่อยอด สร้างความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการขยายผลในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 
ทั้งนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะแล้วจำนวน ๓๓ ชุมชน (เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) และพัฒนา
บุคลากรเกษตรอัจฉริยะจำนวน ๑๘ คน (เป้าหมาย ๒๕๐ คน) โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานดังนี้ 

• ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหาร
จัดการ (ฟาร์มไวมาก) เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ วัดความชื้น และการวัดค่าแสง 
พร้อมทั้งระบบเก็บข้อมูลและแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการมอนิเตอร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ
เกษตรกร โดย NECTEC และ AGRITEC ร่วมจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีฟาร์มไวมาก ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์  
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วม ๒๐ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ดำเนินติดตั้งระบบฯ  
ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที ่ ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรและผักออร์แกนิกส์ (ผักสลัด) ที่  ต.หนองญาติ อ.เมือง  
จ.นครพนม ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้ว ช่วยให้เกษตรกร เก็บข้อมูลต่างๆ และการบริหารจัดการแปลงได้อย่างแม่นยำ
ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตจาก ๖,๔๘๐ กิโลกรัมต่อปี เป็น ๑๔,๕๘๐ กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๖๔๘,๐๐๐ 
บาทต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 



 
 

๑๐๕ 

 

 
 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism)  

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถนำ
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ยั่งยืน โดยเกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน ๗๔ ชุมชน  (เป้าหมาย ๓๘๐ 
ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๘๒ คน (เป้าหมาย ๑๕๐ คน) โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน ดังนี้  

• การผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เป็นอาหารผสม
สำเร ็จร ูป Total mixed ration (TMR) สำหรับการเลี ้ยงโคที ่ราคาถูก และเกษตรกรสามารถผลิตได ้เอง 
โดยใช้วัตถุดิบเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น AGRITEC ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์และประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 
คณะทร ัพยากรธรรมชาต ิ  มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลอ ีสาน ว ิทยาเขตสกลนคร ร ่วมว ิจัย  
และพัฒนาสูตรอาหาร และนำไปถ่ายทอดให้ กับสมาชิกสหกร์โคนมบ้านต้า ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย และ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยมีผู ้เข้าร่วม จำนวน ๗๐ คน ซึ่งสามารถ 
ลดต้นทุนอาหารโคจาก ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงจำนวน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือต้นทุน
ลดลงได้ร้อยละ ๕๐ 

 

 



 
 

๑๐๖ 

 

๓.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ทำหน้าที่ บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรม
ของประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการดำเนินงานแบบ
บูรณาการ เชื ่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุน  
ฐานนวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
สวทช. ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่าแก่

เอกชนผู้สนใจทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดำเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
สำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถ ึงสามารถนำผลงานว ิจ ัยไปใช ้ประโยชน ์ เช ิ งพาณิชย ์ ได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรม  โดย  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ให้บริการพื้นที ่เช่าเพื ่อทำวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทยแก่ผู ้ประกอบการ จำนวน ๑๑๐ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๘๖ ของการใช้ประโยชน์พื ้นที ่ให้เช่าทั ้งหมด และบริการพื ้นที ่สำนักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาใน  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู ้ประกอบการ จำนวน ๔๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของ 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕ 

 
 

 
รูปที่ ๕ จำนวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

  

เกษตรและอาหาร  
๑๗%

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
๑๑%

บริการด้านวิทยาศาสตร ์ 
๑๓%

เคมี และวัสดุศาสตร์  
๑๓%

อุปกรณ์การแพทย์และยา
๖%

ยานยนต์และชิ้นส่วน  
๒%

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  

๕%

อ่ืนๆ
๓%

ไอซีที และซอฟต์แวร์  
๓๑%



 
 

๑๐๗ 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.สร้าง Ecosystem 
ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ (๑) Connecting the 
Dot : Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง 
และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้าง
เครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศร่วมกัน (๒) Innovation Hub : R&D hub 
of the Nation & EECi soft Landing Zone จะเน้น Soft infrastructure ที ่สอดคล้องกับส่วนที ่ สวทช. มี
ศักยภาพในการดำเนินการ เพื่อให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และเพื่อทำให้เกิดเป็น
โมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น 
แล ะ เป ็ น  Soft landing ของ  EECi ใ นช ่ ว ง เ ร ิ ่ ม โ ค ร งก า ร  แล ะ  (๓ )  Creating “new” Value : Most 
comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความสำคัญกับการสร้างผู ้ประกอบการมีศักยภาพและ
สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่ อง มีการช่วยเหลือ
ด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการหาคู่ค้า ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ได้ดำเนินกิจกรรม 

ที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 

อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยดำเนินการร่วมกับ DTAC เพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำ

เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things 

กับกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทภาคเอกชน เป็นการ

ช่วยเหลือและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

ให ้ก ับภาคเอกชนต ่ อไปในอนาคต ซ ึ ่ งมี

ภาคเอกชนและหน ่ วยงานท ี ่ เป ็นสมาชิ ก

ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

เข้าร่วมการสัมมานากว่า ๕๒ ราย และรับชม

ออนไลน ์ผ ่านทาง Live Facebook ๓๖ ราย  

ผลจากการจัดสัมมนาฯ มีการลงทะเบียนใช้บริการ DTAC business IoT Platform จำนวน ๒๐ ราย ลงทะเบียนใช้

บริการ DTAC Mobility จำนวน ๔ ราย นัดหารือความร่วมมือเพิ่มเติม ๒ เรื่อง (SPAC –NSTDA: การประยุกต์ใช้ 

Massive sensor วัดปริมาณก๊าซหุงต้มในถัง และ MTEC –NSTDA: IoT for Well-Living System) เอกชนสนใจ

บริการของ สวทช. จำนวน ๓ ราย (Suvitech Co., Ltd., บจก. พี.เค.แอนด์เค.เอส. คอนซัลแทนท์ และ PhoPat farm)  

(๒) จัดกิจกรรม “Easy Startup ฉบับขนมหวาน” ดึงนวัตกรรมไทย ปั ้นผู ้ประกอบการสายขนม  
สู ่ เมน ูสร ้างอาชีพ : โดยดำเน ินการร่วมกับ SMS Corporation CO.,Ltd. เม ื ่อว ันที ่  ๒๒ ต ุลาคม ๒๕๖๓  



 
 

๑๐๘ 

 

ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับ
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนม ทั้งทางด้านของวัตถุดิบหลัก ได้แก่ แป้ง รวมถึงด้าน
การตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยภายในงานมีภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ startup และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า ๑๐๕ 
ราย (Online & Offline) ผลจากการจ ัดกิจกรรมฯ เก ิด Business Matching ระหว ่าง SMS Corporation 
CO.,Ltd. กับ ๓ บริษัท (Toray, AVS, NCTC) 

 

 
 

(๓) จัดกิจกรรมเชื ่อมโยงธุรกิจ “ความร่วมมือเทคโนโลยีกราฟีน” ระหว่าง CP ALL บริษัท เฮเดล

เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สวทช. โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ได้มีการหารือกับคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ 

สวทช. เรื่องการนำเทคโนโลยีกราฟีนไปใช้งานในธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยกราฟีน (TOPIC) โดย  

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) และบริษัทผู้เช่าเฮเดล เทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ ท่าน เกิดโจทย์ที่สนใจดำเนินการต่อไป เช่น ชุดทำงานในห้องเย็นที่ 

บางและอุ ่น แทนที ่ช ุดหนา ว ัสดุทดแทนหรือลดการใช้พลาสติก Food waste technology หมึกกราฟีนใน 

การประยุกต์ใช้แทนบาร์โค๊ด ชำระเงินผ่าน RFID การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม CP All เป็นต้น 



 
 

๑๐๙ 

 

(๔) จัดกิจกรรม Cluster Visit @TSP จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย อุตสาหกรรม Digital and Electronics 

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วม ๖ บริษัท (๗ ราย) เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับ NECTEC 

จำนวน ๖ โจทย์ (Disaster Management, Open Data (all resource) for Disaster Management, Area Early 

Warning, Machine Learning, AI for Disaster Indoor Positioning in Disaster Areas, Robot Disaster 

Assessment) อุตสาหกรรม Health and Cosmetic เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๐ บริษัท 

(๓๒ ราย) เกิดความสนใจจำนวน ๓ โจทย์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยและพัฒนากักเก็บกลิ่นให้ได้ยาวนานโดยบริษัท 

เวลท์ มีเดีย 360 จำกัด กับ NANOTEC ๒) บริการวิเคราะห์ทดสอบตรวจหาปริมาณสารสำคัญในเครื่องดื่มสมุนไพร 

จำนวน ๑๘ รายการ โดย บริษัท สมศรี ไทยเฮิร์บ จำกัดกับ NCTC และ ๓) สนใจหารือความร่วมมือเกี่ยวกับสมุนไพร

ต่างๆ อาหารเสริม ความงาม โดยบริษัท วี-วัน โพลทรี จำกัด

๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



 
 

๑๑๐ 

 

(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A มีความคืบหน้า 
การก่อสร้างฯ ณ วันที ่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๓  (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) ซึ ่งช้ากว่า 
แผนการก่อสร้างฯ เล็กน้อย เนื ่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที ่เริ ่มระบาดอีกครั ้ง ทำให้แรงงานต่างชาติ 
จำนวนหนึ่งไม่สามารถกลับมาทำงานในพ้ืนที่ก่อสร้างได้ 

(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉร ิยะในอ ุตสาหกรรม เพ ื ่อสน ับสน ุนเศรษฐก ิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ม ีผล 
การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ และมีผล 
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

(๒ .๑ )  การพ ัฒนา โ ร งงานต ้ นแบบไบโ อร ี ไ ฟ เ น อรี  
(Biorefinery Pilot Plant) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงาน
ว ิศวกรรม จ ัดหา และก ่อสร ้ าง  (Engineering Procurement and 
Construction: EPC) และงานจ้างที ่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project 
Management Consultant: PMC) ซึ ่งความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๒๗.๕๐) โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ และเปิดดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๖ 

(๒.๒) จ ัดต ั ้งศ ูนย์นวัตกรรมการผลิตยั ่งย ืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)  
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
สำหร ับการดำเน ินงานของศ ูนย ์ฯ โดยม ีความค ืบหน้า 
การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐) 
รวมถึงได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างการ
ดำเนินงาน เพื ่อเป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
พัฒนาแพลตฟอร์มที ่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ผู ้พ ัฒนาระบบ (System Integrator: SI) นวัตกร นักว ิจัย 



 
 

๑๑๑ 

 

ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ ทั้งในรูปแบบ
การสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง 

(๓) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน 
Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข ้มข ้นสำหร ับบ ุคลากรระด ับอาช ีวศ ึกษา ในไตรมาสท ี ่  ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประสานงานเครือข่ายอาชีวะในพ้ืนที่ EEC จำนวน ๑๖ วิทยาลัย พร้อมทั้งจัดประชุม
หารือร่วมกับสถานประกอบการในโครงการและวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรวมกัน  
อีกทั้งจัดทำคู่มือสำหรับการอบรม และกำหนดการจัดอบรม จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ อบรมขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 
๓ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และอบรมภาคปฎิบัติแบบเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (กำหนดการ
อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID-19) โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ (เป้าหมาย 
ครูและนักเรียน ๑๐๐ คน สถานประกอบการ ๑๐ แห่ง ชุดสื่อการเรียนรู้ ๑๐ ชุด) 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ EECi  
ในไตรมาสที่ ๑ ไปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรม และ  
ขอจดทะเบียนหลักสูตรกับ สพฐ. จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณด้วยบอร์ด KidBright สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (๒) หลักสูตรอบรมการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ และ (๓) 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
เพื่อช่วยให้ครูที ่เข้าอบรมสามารถนำไปนับชั ่วโมงเรียนสำหรับการเลื ่อนวิทยาฐานะได้ โดยมีความก้าวหน้า 
การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ (เป้าหมาย ครูและนักเรียน ๑,๕๐๐ คน วิดีทัศน์ ๔ เรื่อง คู่มือการสอน ๑ ฉบับ) 

(๔) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื ่อชุมชน และอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๕ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน
แล้ว ๗ ชุมชน ในพื ้นที ่จ ังหวัดระยอง โดยมีเทคโนโลยีที ่นำไปถ่ายทอด ๒ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยี  
การเกษตรเพื ่อให้ได้ผลผลิตที ่ม ีค ุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) และเทคโนโลยีการผลิตและใช้ป ุ ๋ยหมัก 
ไม่พลิกกลับกองอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๑๓ 
 



 
 

๑๑๒ 

 

(๕) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi ณ ไตรมาสที ่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ จากเป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ  

คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการ
ร่วมกัน จำนวน ๙ คอนซอร์เทียม ปัจจุบันได้พัฒนาความ
ร่วมมือระดับ L5 แล้ว ๔ คอนซอร์เทียม ได้แก่ (๑) การ
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ใน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ 
เพ ื ่อสร ้าง Pre-competitiveness platform สำหรับ 
การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา Autonomous Feeder 
ขนาดความจ ุ ๑๕ ท ี ่น ั ่ งร ่วมก ับบร ิษ ัทเอกชน (๒) 
การประย ุกต ์ ใช ้ งานด ัชน ีช ี ้ว ัดความพร ้อมสำหรับ
อ ุตสาหกรรมสม ัยใหม ่  (Singapore Smart Industry 
Readiness Index:  SIRI)  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ 
การประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI และ
การพ ัฒนาบ ุคลากรผ ู ้ประเม ิน โดยม ีการประเมิน 
ความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI แล้วจำนวน ๒๐ บริษัท 

(๓) ความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง สวทช. และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีร ่วมผ่านโครงการเซนเซอร์ตรวจวัดไมโครพลาสติกสำหรับทุ ่นร ักษ์ทะเล (๔) UAV 
Regulatory Sandbox สวทช. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  โดย SPACE INNOPOLIS และบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการ 5G x UAV SANDBOX WANGCHAN VALLEY เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และการทดสอบทดลองอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพ้ืนที่ 
EECi 

(๖) การผลักดันการดำเนินงานของ EECi ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ เพื ่อให้การพัฒนา EECi ใน
แพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
พันธมิตรสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการโดยตรง ได้แก่ (๑) การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง (๒) 
การร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับบริษัท Bio Base Euro Pilot Plant (BBEPP) จัดตั้งบริษัท Bio Base Asia Pilot 
Plant (BBAPP) เพื่อบริหารโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และ (๓) การจัดตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือของ 



 
 

๑๑๓ 

 

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ 
SMC ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

• การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ร่วมกับ สกพอ. ร่วมการประชุมคณะทำงานแผนพัฒนา
การเกษตรใน EEC เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ ๕ คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ 
ผลไม้ ประมงเพาะเลี้ยง พืชชีวภาพ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และเข้าร่วมการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และ สกพอ. เพื่อเตรียมนำร่องพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งร่วมนำเสนอแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC 
๒๕๖๕-๒๕๗๐ ในที่ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจาก 
สวทช. และ อว. ทั้งนี้ สกอพ. ได้นำเสนอแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๕ 

• การจัดตั้งบริษัท BBAPP ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่าง
จัดจ้างสำนักงานกฎหมายยกร่างหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพ่ือใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
พร้อมจัดทำร่างข้อเสนอโครงการการจัดตั้งบริษัท BBAPP เพื่อบริหารโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีใน EECi: 
BIOPOLIS เพื่อขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยอยู่ระหว่างนัดหมายการหารือ/เตรียมการในข้ันต่อไป 

• การเกิดพันธมิตรร่วมงานใน SMC คอนซอร์เทียม อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการและลงนาม
ความร่วมมือเพื ่อจ ัดตั ้งศูนย์ความรู ้ เฉพาะด้านคลังส ินค้าอัจฉริยะ (CoTT Smart Warehouse) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื ่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้าน Smart warehouse มุ่งไปสู่ 
การพัฒนาคอนซอร์เทียมในอนาคต 
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๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด 
ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่โลกมุ่งสู่ 
“อุตสาหกรรม ๔.๐” และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ  
ระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลาง  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิตอาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่าน
โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ที่มุ ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
แก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation Ecosystem) ที ่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี (๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service หรือ OSS)” ซึ่งเป็นศูนย์การบริการ
แบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการ 
ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยง
โจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้าน
นวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation Platform) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ของผู้ประกอบการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังรูป 
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• ผู ู เชู ู ยวชาญ และนู กวู จู ย
• บรู การวู เคราะหู ทดสอบ
• เครู ู องมู อ/เครู ู องจู กร/อู ปกรณู การผลู ต
• มาตรฐานและการขู ู นทะเบู ยนผลู ตภู ณฑู อาหาร
• เชู ู อมโยงหนู วยงานทู ู งภาครู ฐและภาคเอกชน
• แนะนู าแหลู งทู นและสู ทธู ประโยชนู ภาครู ฐ

อํ านวยความ
สะดวกการทํ า
ธํ รกํ จนวํ ตกรรม

• 16 ++ มหาวู ทยาลู ย
และ 5 หนู วยงาน

• วู จู ยพู ฒนาและนวู ตกรรม

• พู ฒนาผู ู ประกอบการ

• การวู เคราะหู ทดสอบ

• การขู ู นทะเบู ยน
ผลู ตภู ณฑู อาหาร

• วู จู ยพู ฒนาและนวู ตกรรม

• พู ฒนาผู ู ประกอบการ

• Flavor Academy

• การวู เคราะหู ทดสอบ

• พู ู นทู ู /เครู ู องมู อ/อู ปกรณู 
ครู วทดลอง เพู ู อแปลงความคู ด
เปู นตู นแบบแรกของผลู ตภู ณฑู 

• พู ู นทู ู /เครู ู องมู อ/อู ปกรณู วู ทยาศาสตรู พู ู นฐาน 
สู าหรู บปรู บปรู ง/พู ฒนาผลู ตภู ณฑู 

• R&D Coach & Mentor

• Ingredients &
Packaging Library

• โรงงานนู ารู องการผลู ต เพู ู อขยายผลจาก Lab สู ู ตลาด
(R&D >> Scale-up >> OEM (GMP & non-GMP)

• ฐานขู อมู ลโรงงานตู นแบบการแปรรู ปอาหาร

• กู จกรรม
สู มมนา

“Food Talks” ”Frontier in Food”
และ Special Workshop

• FIIS (Food Innopolis International Symposium)

• FI Rally เยู ู ยมชมหนู วยงาน FI Network

• ประชาสู มพู นธู และสู ู อสาร ทู ู งชู องทาง
Online (FB, Website) และ Off-line

• สนู บสนู นการขยายธู รกู จ/ตลาด 
และเชู ู อมโยงกู บโมเดู รู นเทรด

• โครงการ “PADTHAI” 
อบรมเชู งปฏู บู ตู การอยู างเชู มขู น
เพู ู อเรู งยกระดู บและพู ฒนความ
สามารถดู านธู รกู จนวู ตกรรม

• ประกวดโครงการนวู ตกรรมอาหาร
(Food Innopolis
Innovation Contest)

• Deep Tech Acceleration
(Food Innovation Cohort)
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ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ได้ดำเนินงานด้าน 
One-Stop Service (OSS) โดยมีผู ้ประกอบการได้ร ับการเชื ่อมโยงบริการจาก OSS จำนวน ๑๗ ราย และ 
ใช้บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย จำนวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งมีตัวอย่างผล  
การดำเนินงานที่สำคัญตามแพลตฟอร์มต่างๆ  ดังนี้  

(๑) FI Nationwide Network – สนับสนุนการจัดตั ้งพื ้นที่ดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ  
One-Stop Service (OSS) ณ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และพัฒนา
พ้ืนที่ Food Maker Space และ Future Food Lab 
ใน ๗ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบ ันเทคโนโลย ีพระจอมเกล ้าเจ ้าค ุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ ื ่อสน ับสน ุนโครงสร ้างพ ื ้นฐานและ
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs 
ในพ้ืนที ่

(๒) Functional Foods & Ingredients - ดำ เน ิ น โ คร งการ  Functional Food Acceleration 

Platform ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

(TCELS) และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) รวมทั้งหน่วยงาน ITAP 

สวทช. ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ Research Roadmap โดยให้

คำปรึกษาเชิงลึก ๗ คน-วัน ในการวางแผนวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชั ่นอย่างเป็นระบบ ประเมินความ  

เป็นไปได้ในการลงทุนวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗ บริษัท 

(๓) Future Food Lab – อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างแต้มต่อ

ทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Research Base Learning จำนวน ๓๐ ราย และจัดกิจกรรม Training the Trainer 

และ Train to Professional เพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพด้วย

กระบวนการ Design Thinking ให้แก่นักวิจัยจากหน่วยงาน 

Food Innopolis Network จ ำ น ว น  ๕ ๐  ค น  แ ล ะ ผู้

ประกอบการด้วย จำนวน ๕๐ ราย และจับคู่นักวิจัยและ

ผู้ประกอบการเพื่อลงมือทำร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.  

(๔) FI Academy – จ ั ด ก ิ จ ก ร รม  FI Academy: Baramizi - IDG - TCDC – Food Innopolis 

ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสำหรับอนาคต และ งานสัมมนาและ  



 
 

๑๑๖ 

 

การเปิดตัวโครงการ Future Food Business Academy เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์สร้างสรรค์ 

งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรเข้าร่วมจำนวน ๓๑ ท่านจาก ๑๔ ประเทศ และมีผู ้ร่วมงาน

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

(๕) Food Communications – จ ั ด ง านประช ุ มน านาชาต ิ  Food Innopolis International 

Symposium 2020 ช ่วงระหว ่างว ันที ่  ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในร ูปแบบ Online ภายใต้ห ัวข้อ 

“The Quest for Sustainable Food System” นำเสนอผลกระทบและการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ 

COVID-19 ซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน เพื่อให้โลกมี

ระบบอาหารที่ยั่งยืนได้ในอนาคต เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การผลิต ความมั่นคงทางอาหาร ต ลอดจน 

การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาเพ่ือตอบสนองกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์ 

ผ่านมุมมองของผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลก มีผู้ลงทะเบียนรวมงานทั้งสิ้น ๑ ,๐๐๑ คน (ประกอบด้วย  

ภาคธุรกิจเอกชน ๔๒๘ คน ภาคการศึกษา ๑๙๒ คน ภาครัฐ ๕๓ คน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ๒๒ คน ไม่ระบุ

ประเภทองค์กร ๓๐๖ คน) โดยมีวิทยากร ๓๑ ท่าน จาก ๑๔  ประเทศ 

(๖) Food Innovation Accelerator – จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น หลักสูตร “PADTHAI” 

(Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) ร ุ ่ น ท ี ่  ๗  เ พ ื ่ อพ ัฒน าศ ั ก ยภ า พแ ล ะ เ พ่ิ ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบ SMEs ในการทำธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจาก ๓๑ 

บริษัท/หน่วยงาน จำนวน ๕๖ คน ดำเนินโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration Platform แพลตฟอร์ม

เร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก โดยรับสมัครทีมนักวิจัยหรือผู้ประกอบการนวัตกรรม

ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการเพื่อเร่งกระบวนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยีของ

ผลงานวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงออกสู่ตลาด มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๖ ทีม 

เป็นผู้สมัครในสาขานวัตกรรมอาหาร ๔๓ ทีม และคัดเลือก ๑๕ ทีม เพื่อเข้าโครงการ  และมีการจัดกิจกรรม  

“ค ่ายสร ้ างสรรค ์นว ัตกรรมอาหารแห ่ งประเทศ” ( Thailand Food Innovation Nationwide Online 

Bootcamp 2020) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงการ

นวัตกรรมอาหารของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest 2020/2021) เพ่ือให้ความรู้

แก่ผู้ที่เตรียมตัวส่งโครงการเข้าประกวดและผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมชม ณ วันจัดกิจกรรม จำนวนกว่า ๙๐๐ 

คน  นอกจ ากน ี ้  ย ั ง จ ั ด อบ รม  THAILAND FOOD INNOVATION (Kasetsart Junior Bootccamp 2020)  

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วม

อบรม จำนวน ๒๐ ทีม จำนวน ๑๐๐ คน 

 



 
 

๑๑๗ 

 

๓.๘ ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจำนวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัยกลไก
การให้ทุนการศึกษาแก่นักเร ียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที ่จำเป็นและ  
มีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของครู 
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และการสนับสนุน
ให้นักศึกษาที ่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ  
โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จำเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากรทำงาน
วิจัยร่วมกับ สวทช. เพื ่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู ่ ประเทศไทย ๔.๐ โดย ในไตรมาสที ่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 
จำนวน ๒๘๘ คน ประกอบด้วย ทุนใหม่ที่มีการทำงานร่วมกับ สวทช. จำนวน ๕ คน และ ทุนต่อเนื่อง ๒๘๓ คน  
ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบัน เทคโนโลยี
แห ่ ง โ ต เ ก ี ย ว  ( TAIST-Tokyo Tech) โ ค ร งก า ร  Thailand Alliances of Institutions of Science and 
Technology-Japan Advanced Institutes of Science and Technology (TAIST-JAIST) โครงการทุนสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) โครงการทุนความร่วมมือ
พัฒนาบัณฑิตวิจ ัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาชั้นนำ ดังรูปที่ ๖ รวมทั้งยังสนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์แห่งชาติ รวม ๖๗ คน เป็นนักวิจัยร่วมวิจัย ๔ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ๖๓ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๖ จำนวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

TAIST-JAIST, ๑๖

TGIST, 
๑๘๘

NSTDA-สถาบันฯ, 
๘๔



 
 

๑๑๘ 

 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู ่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  
หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๒ ครั้ง  
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๙๙๓ คน รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ได้เข้ามาทำกิจกรรมและโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมี
ศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์  เป็นต้น และเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด ๑๙  จึงได้มีการปรับกิจกรรมบางส่วนมาเป็นออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรม อาท ิ

• ส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้วยบอร์ด KidBright  ให้แก่ครูและ
นักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และโรงเรียนที ่จัด  
การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษทั่วประเทศ จำนวน ๒๖ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนพิการเข้าร่วมการอบรมจำนวน  
๙ โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๖ โรงเรียน และโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ๓ โรงเรียน การอบรมในโครงการมี
ทั ้งหมด ๓ หลักสูตร ตั ้งแต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขั ้นพื ้นฐานไปจนถึงการจัดทำโครงงานสิ ่งประดิษฐ์  
สมองกลฝังตัว  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดความรู้จากการทำโครงงานในครั้งนี้ 
สวทช.จึงมอบบอร์ด KidBright  ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้ง ๙ แห่ง โรงเรียนละ ๕๐ บอร์ด เพื่อให้ครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกใช้ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง
ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนอีกด้วย 

 

 



 
 

๑๑๙ 

 

• ถนนนักวิจัยรุ ่นเยาว์ สู ่การพัฒนาเยาวชน เพิ ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย 
และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เป็นการบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป
ในอนาคต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญรา งวัลในโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนที่
ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕๐ คน จากโรงเรียน ๒๐ แห่งทั่วประเทศ หลังจากกิจกรรมถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ จะ
คัดเลือกเยาวชน จำนวน ๒๕ คน เพื่อเข้ารับทุน JSTP-SCB ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเยาวชนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องในช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้แก่ การสนับสนุนทุนพัฒนาตนเอง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 
 

 
  



 
 

๑๒๐ 

 

 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
ว ันที ่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๙,๒๓๐.๐๐ ล ้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ล ้านบาท  
งบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับ
อนุมัติแผนรายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NSTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่าย
สำรองฉุกเฉิน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
๙,๘๕๕.๐๐ ล้านบาท 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๖๐๐.๕๙ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ๑ ,๔๘๓.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๘  
ของแผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๕,๒๘๓.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๕ ของแผนรายจ่าย 
๙,๒๓๐.๐๐ ล้านบาท ดังตารางที่ ๕ 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่าย 

งปม. เทียบ
แผน (%) 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑. รายจา่ยเพื่อการดำเนินงาน ๖,๐๓๐.๐๐  ๑,๓๑๕.๙๙  ๗๖๗.๘๔ ๒,๐๘๓.๘๓ ๓๔.๕๖ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐  ๖๐๐.๕๙  - ๖๐๐.๕๙  ๒๓.๗๔ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐  ๗๑๕.๔๐  ๗๖๗.๘๔ ๑,๔๘๓.๒๔ ๔๒.๓๘ 

       - การวิจัย วทน. ๑,๖๗๐.๐๐  ๒๙๑.๑๒  ๓๖๑.๓๖  ๖๕๒.๔๘  ๓๙.๐๗ 

       - การบริหาร RDI ๒๔๕.๐๐  ๔๖.๗๗  ๖.๗๓  ๕๓.๕๐  ๒๑.๘๔ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๑๕.๐๐  ๑๐๒.๙๘  ๒๗.๕๐  ๑๓๐.๔๘  ๒๕.๓๔ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๗๕.๐๐  ๑๔.๕๗  ๓.๙๑  ๑๘.๔๘  ๒๔.๖๔ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๒๘๐.๐๐  ๕๓.๔๑  ๒๐.๓๘  ๗๓.๗๙  ๒๖.๓๕ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๒๙๐.๐๐  ๘๖.๗๕  ๗๕.๗๓  ๑๖๒.๔๘  ๕๖.๐๓ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared services ๔๒๕.๐๐  ๑๑๙.๘๐  ๒๗๒.๒๓  ๓๙๒.๐๓ ๙๒.๒๔ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐  ๓๔๕.๑๓  ๒,๘๕๔.๘๗  ๓,๒๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๒๓๐.๐๐  ๑,๖๖๑.๑๒  ๓,๖๒๒.๗๑ ๕,๒๘๓.๘๓ ๕๗.๒๕ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NSTDA Holding และ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

๒๐๐.๐๐ 
- - - - 

๔. รายจา่ยงบสำรองฉกุเฉิน ๒๕๐.๐๐ - - - - 

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๑๗๕.๐๐ - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ๑,๖๖๑.๑๒  ๓,๖๒๒.๗๑ ๕,๒๘๓.๘๓ ๕๓.๖๒ 

หมายเหตุ: *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๔. ผลการดำเนินงานดา้นทรัพยากร 
 



 
 

๑๒๑ 

 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนำรายได้กลับมาช่วยพัฒนา
งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติจาก 
กวทช. เท่ากับ ๐.๒๕ เท่าของรายจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีรายได้จากการ
ดำเนินงาน จำนวน ๘๗๑.๕๕ ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุดหนุนรับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของรายได้
จากการดำเนินงาน 

 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

รายรับแยกตามประเภท จำนวนเงิน (ล้านบาท) ผลรายได้เทียบ
แผน (%) แผน ผล 

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๔๕๐.๐๐ ๒๓๙.๙๕ ๑๖.๕๕% 

อุดหนุนรับ ๖๗๐.๐๐ ๗๗.๖๑ ๑๑.๕๘% 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๕๐.๐๐ ๓๐.๖๖ ๑๒.๒๖% 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๖ ๒๐.๑๒% 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๒๐.๐๐ ๕๐.๙๔ ๒๓.๑๕% 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๘๐.๐๐ ๑๖.๕๓ ๒๐.๖๖% 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๑๘๐.๐๐ ๕๔.๑๕ ๓๐.๐๘% 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๘๐๐.๐๐ ๖๑๗.๗๔ ๓๔.๓๒% 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

๑,๘๐๐.๐๐ 

๐.๔๕ 

๓๔.๓๒% หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๖๑๗.๒๙ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๓,๒๕๐.๐๐ ๘๕๗.๖๙ ๒๖.๓๙% 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๕๐.๐๐ ๑๓.๘๖ ๒๗.๗๒% 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๓,๓๐๐.๐๐ ๘๗๑.๕๕ ๒๖.๔๑% 

 

  



 
 

๑๒๒ 

 

๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๓๘๐ คน อัตรากำลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด นับตั ้งแต่เริ ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจำนวนเริ ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลักพัน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ  
ของสังคมและประเทศชาติ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๑๐๓ คน 
ดังรูปที่ ๗ 

 
รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม  
ของบุคลากร เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จำนวน ๒,๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๖ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน 
๙๒๖คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔ ของบุคลากรทั้งหมด 

  

 ๘๔

๑ ๑๓๖

๑ ๐ ๘

๑ ๓๓๐

๑ ๔๘๕
๑  ๑ 

๒ ๒๖๓
๒ ๔๓๔

๒ ๕๗๓
๒ ๖๔๔

๒ ๖๘๘

๒ ๖๗๗

๒ ๖๘๒

๒ ๖ ๐

๒ ๗๑๕

๒ ๗๕๓

๒ ๘๓๔

๒ ๘๗๓
๓ ๐๐ 

๓ ๐ ๖ ๓ ๑๐๓



 
 

๑๒๓ 

 

เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุนเท่ากับ ๓.๑๘ : ๑ ดังรูปที่ ๘  

 
 

รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มตำแหน่ง 

 

เมื ่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ  
ปริญญาเอก และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๖ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตรากำลังคนจำแนกตามวุฒิการศึกษา  

๒๓%

๔๔%

๓๓%



 
 

๑๒๔ 

 

นอกจากนี้ หากจำแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ อัตรากำลังคนจำแนกตามประเภทการจ้าง 

สำหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ของไตรมาสที ่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑.๑๓ ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๐.๙๓) 
และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๐.๙๖)  ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มข้ึน 
จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เท่ากับ ๐.๑๗% (๑.๑๓ – ๐.๙๖) ดังแสดงในรูป 

 
รูปที่ ๑๑ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๔ 

 

๑๐%

๙๐%

๑.๐๗

๒.๕๔

๔.๘๑

๖.๐ 

๑. ๔

๓.๕ 

๕.๖๐

๗.๕ 

๑.๔ 

๒. ๖

๔.๓๐

๕.๗๒

๑.๓๑

๓.๐๒

๔.๗๖

๖.๓๘

๑.๘๔

๓.๒๐

๕.๔๕
๕.๖๕

๑.๗ 

๒.๘๑

๔.๑๗

๕.๕๖

๑.๒๘

๒.๓๓

๓.๖๔

๔.๖๑

๐.๗๒

๒. ๗
๓.๒๐

๔.๓๐

๑.๐๖

๒.๒๒

๓.๑๒

๓.๕๕

๐. ๓

๑.๘ 

๒.๗๗

๓.๔๖

๐. ๖

๒.๑๕
๒.๖๐

๓.๑๐

๑.๑๓

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ปีงบประมาณ ๕๓ ปีงบประมาณ ๕๔
ปีงบประมาณ ๕๕ ปีงบประมาณ ๕๖
ปีงบประมาณ ๕๗ ปีงบประมาณ ๕๘
ปีงบประมาณ ๕ ปีงบประมาณ ๖๐
ปีงบประมาณ ๖๑ ปีงบประมาณ ๖๒
ปีงบประมาณ ๖๓ ปีงบประมาณ ๖๔



 
 

๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

  



 
 

๑๒๖ 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน ๔๐ ฉบับ 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑ ACS Omega Template- and Magnetic Field-Free Chemical Reduction of Ni 
Nanochains for Ni–Al2O3 Cermet Films: Growth Control, 
Characterization, and Application 

๒.๘๗๐ 

๒ Advances in Clinical and 
Experimental Medicine 

Anti-cancer effect of engineered recombinant interleukin 18 ๑.๕๑๔ * 

๓ Agriculture Chlorophyll Retention and High Photosynthetic Performance 
Contribute to Salinity Tolerance in Rice Carrying Drought 
Tolerance Quantitative Trait Loci (QTLs) 

๒.๐๗๒ * 

๔ Animals Nutritional Properties and Oxidative Indices of Broiler Breast 
Meat Affected by Wooden Breast Abnormality 

๒.๓๒๓ * 

๕ Brazilian Dental Journal Physical Properties of Glass Ionomer Cement Containing Pre-
Reacted Spherical Glass Fillers 

๑.๓๐๐ 

๖ Chemical Engineering Journal Mechanistic and Thermodynamic Insights into the 
Deoxygenation of Palm Oils using Ni2P Catalyst: A Combined 
Experimental and Theoretical Study 

๑๐.๖๕๒ 

๗ Clinical Linguistics and 
Phonetics 

The development of Thai monosyllabic word and picture lists 
applicable to interactive speech audiometry in preschoolers 

๐.๙๗๕ 

๘ Construction and Building 
Materials 

Experimental investigation and modelling the deformation 
properties of demolition wastes subjected to freeze–thaw 
cycles using ANN and SVR 

๔.๔๑๙ 

๙ Experimental Biology and 
Medicine 

Rapid and ultrasensitive detection of circulating human 
papillomavirus E7 cell-free DNA as a cervical cancer biomarker 

๓.๑๓๙ 

๑๐ frontiers in bioengineering 
and biotechnology 

Process Characterization by Definitive Screening Design 
Approach on DNA Vaccine Production 

๓.๖๔๔ * 

๑๑ Frontiers in Microbiology Physiological Traits of Dihomo-γ-Linolenic Acid Production of 
the Engineered Aspergillus oryzae by Comparing Mathematical 
Models 

๔.๒๓๕ * 

๑๒ Heliyon A nonparametric framework for inferring orders of categorical 
data from category-real pairs 

๑.๖๕๐ 

๑๓ IEEE Access Improving Data Quality for Better Control of Aedes-Borne 
Disease Risk 

๓.๗๔๕ 

๑๔ International Journal of 
Materials and Product 
Technology 

Suitable combination of a mean-stress correction method and 
a stress type for the fatigue analysis of aluminium alloy wheels 
under radial loading 

๐.๗๑๔ 

๑๕ International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

Donghicola mangrovi sp. nov., a member of the family 
Rhodobacteraceae isolated from mangrove forest in Thailand 

๒.๔ * 

๑๖ International Transactions on 
Electrical Energy Systems 

Active fault diagnosis of a switched reluctance motor using 
sliding mode observer and average torque estimator for light 
electric vehicle applications 

๑.๖๙๒ 

๑๗ Journal of Alloys and 
Compounds 

High-capacity charge storage electrodes based on nickel oxide 
and nickel–cobalt double hydroxide nanocomposites on 3D 
nickel foam prepared by sparking and electrodeposition 

๔.๖๕๐ 

๑๘ Journal of Alloys and 
Compounds 

Photoelectrocatalytic H2 evolution enhancement over CuO-
decorated TiO2 nanocatalysts and promoting E. coli 
degradation 

๔.๖๕๐ 

๑๙ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

Development of nanocomposite collagen/ HA/β-TCP scaffolds 
with tailored gradient porosity and permeability using vitamin E 

๓.๕๒๕ 

๒๐ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

Synthesis and characterization of biomimetic bioceramic 
nanoparticles with optimized physicochemical properties for 
bone tissue engineering 

๓.๒๒๑ 



 
 

๑๒๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๑ Journal of Biomedical 
Materials Research Part B: 
Applied Biomaterials 

Integrated approach in designing biphasic nanocomposite 
collagen/nBCP scaffolds with controlled porosity and 
permeability for bone tissue engineering 

๒.๖๗๔ 

๒๒ Journal of Colloid and 
Interface Science 

Alpha-MnO2 nanofibers/nitrogen and sulfur-co-doped reduced 
graphene oxide for 4.5 V quasi-solid state supercapacitors using 
ionic liquid-based polymer electrolyte 

๗.๔๘๙ 

๒๓ Journal of Polymer Research Photocurable elastomers with tunable mechanical properties 
for 3D digital light processing printing 

๒.๔๒๖ 

๒๔ Journal of Proteome 
Research 

Analysis of the Zika and Japanese Encephalitis Virus NS5 
Interactomes 

๓.๘๐๐ 

๒๕ Materials Transactions Atmospheric Corrosion Monitoring Sensor in Corrosion Rate 
Prediction of Carbon and Weathering Steels in Thailand 

๐.๗๓๑ 

๒๖ Neurocomputing An efficient approach for privacy preserving decentralized deep 
learning models based on secure multi-party computation 

๔.๔๓๘ 

๒๗ New Journal of Chemistry Sustainable Lignin-derived Hierarchically Porous Carbon for 
Capacitive Deionization Applications 

๓.๒๘๘ 

๒๘ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

True-to-type micropropagated plants of para rubber (Hevea 
brasiliensis Müll. Arg.) via somatic embryogenesis 

๑.๑๖๘ * 

๒๙ PeerJ Optimization of high molecular weight DNA extraction methods 
in shrimp for a long-read sequencing platform 

๒.๓๗๙ * 

๓๐ Photonics A Computational Study on Performance Improvement of THz 
Signal from a Grating Photoconductive Antenna 

๒.๑๔๐ 

๓๑ Physiological and Molecular 
Plant Pathology 

Colletotrichum siamense as a myco-biocontrol agent for 
management of the tridax daisy (Tridax procumbens) 

๑.๖๔๖ * 

๓๒ Plants-Basel Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for 
Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.) 

๒.๗๖๒ * 

๓๓ Renewable Energy Hydrocarbon biofuel from hydrotreating of palm oil over 
unsupported Ni–Mo sulfide catalysts  

๖.๒๗๔ 

๓๔ Scientific Reports Detection of tuberculosis in cynomolgus macaques (Macaca 
fascicularis) using a supplementary Monkey Interferon Gamma 
Releasing Assay (mIGRA)  

๓.๙๙๘ * 

๓๕ Scientific Reports Respiratory syncytial virus infection trend is associated with 
meteorological factors 

๔.๐๑๑ 

๓๖ Thai Journal of Veterinary 
Medicine 

Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping 
BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMA 

๐.๒๓๔ 

๓๗ Tuberculosis Risk factors associated with large clusters of tuberculosis 
patients determined by whole-genome sequencing in a high-
tuberculosis-burden country 

๒.๕๗๖ * 

๓๘ Welding in the World Evolution behavior of laser welding in hybrid structure 
between open-cell aluminum foam and solid aluminum shell 

๑.๕๘๙ 

๓๙ World Journal of Microbiology 
and Biotechnology 

Exploring differential traits of lipid-producing stages of the wild 
type and morphologically engineered strain of Aspergillus 
oryzae by comparative kinetic modeling 

๒.๔๗๗ * 

๔๐ Zootaxa Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium 
saengphani sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from Northern 
Thailand 

๐.๙๔๙ 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๙  



 
 

๑๒๘ 

 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๑๑ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประเ
ทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๓ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๔ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๕ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิหลายวัตถุพร้อมกัน 
แบบไม่สัมผัสและกระบวนดังกล่าว 

๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๑๕๒ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๖ ระบบจัดการอุปกรณ์คำนวณแบบเอดจ์ และ
กระบวนการดังกล่าว 

๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๐๕ ไทย ณฐพล ตันสังวรณ์ และ 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน ์

CPS 

๗ กระบวนการตรวจติดตามสมดุลของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๙๓ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร  
และคณะ 

NECTEC, 
TMEC 

๘ ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอาย ุ ๖/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๐๑๘ ไทย จตุพร ชินรุ่งเรือง และคณะ A-MED 

๙ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๖๗๓ ไทย เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี  
และคณะ 

A-MED, CO 

๑๐ เครื่องรับภาพรังสีเอกซ์ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๖๗๒ ไทย อุดมชัย เตชะวภิู และคณะ A-MED,CO 

๑๑ อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านใน ๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๗๘๒ ไทย สิริพร โตนดแก้ว และคณะ A-MED, 
MTEC 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๑๗ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ แผ่นปิดผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๔ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย และ
สุพล มนะเกษตรธาร 

NANOTEC 

๒ ชุดอุปกรณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพของยางที่ทำให้
แห้งด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 

๒๕/๐๘/๒๕๕๔ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๕ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ
คณะ 

MTEC, 
NANOTEC 

๓ สายอากาศแบบบ่วงคู่ติดต้ังแบบประตูเดินผ่าน
สำหรับระบบระบุลกัษณะทางคลื่นวิทยุ 

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๒ ไทย ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 
และคณะ 

NECTEC 

๔ ระบบและวธิีการสำหรับคัดแยกบุคคลที่มี
อุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสที่มีการชดเชย
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มแบบอัตโนมัติ 

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๕ สูตรสารชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนกระทูห้อมซ่ึงมี
เช้ือราแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ ์
BCC 2660 และโปรตีน Vip3Ag2 เป็น
องค์ประกอบ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๔ ไทย มงคล อุตมโท และคณะ BIOTEC 



 
 

๑๒๙ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖ เครื่องตรวจวัดสุขภาพ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๒๒๕ ไทย ดุษฎี ตรีอำนรรค และ
คณะ 

NECTEC 

๗ อุปกรณ์วัดสถานะการพาสเจอไรซ์ของน้ำใน
เชิงอุณหภูมิและระยะเวลา 

๒๘/๐๗/๒๕๕๔ ๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๓๔๓ ไทย สิทธา สุขกส ิ MTEC 

๘ เซนเซอร์โมดุลสำหรับเทคนิคการตรวจวดั 
เชิงแสงแบบทีไออาร์ 

๑๕/๐๙/๒๕๕๔ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๔ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการวัดคุณสมบัติของฟันด้วยค่าความเอียง
ซ้ายขวาและหนา้หลังของฟันแต่ละซ่ีใน 
ระบบคอมพิวเตอร ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และนลพรรษ วงแหวน 

NECTEC 

๑๐ แบคทีเรีย BACILLUS THURINGIENSIS 
SUBSP. ISRAELENSIS ที่ผลิตโปรตีนฆา่ 
ลูกน้ำยุงมากขึ้น และกรรมวธิีของการผลิต 

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๖ ไทย มงคล อุตมโท และคณะ BIOTEC 

๑๑ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๕ ไทย ขุนเสก เสกขุนทด และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๗ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย และ
สุพล มนะเกษตรธาร 

NANOTEC 

๑๓ ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับวินิจฉัยโรค 
ธาลัสซีเมียชนิดเบต้า 

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๗๒ ไทย กตัญชลี ไม้งาม และคณะ MTEC 

๑๔ วิธีหาความหนาแน่นของพาหนะในระบบข้อมูล
จราจรแบบเครือข่ายพาหนะ 

๑๗/๑๒/๒๕๕๓ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๔ ไทย วสันต์ ภัทรอธิคม NECTEC 

๑๕ กรรมวิธีการตรวจสอบลกัษณะพันธุกรรมของ
ยีน ๒-อะซิทิล-๑-ไพโรลีน (2-ACETYL-1-
PYRROLINE; 2AP) ในพืช และส่วนต่าง ๆ 
ของพืช 

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๖ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะ BIOTEC 

๑๖ อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแสงเลี้ยวเบนจาก
ฮอโลแกรมด้วยหลักการสร้างหน้าคลื่น
ย้อนกลับ 

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๗ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และยุทธนา อินทรวันณ ี

NECTEC 

๑๗ วิธีการส่งข้อความสื่อผสมไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพลวัต 

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ ๔/๑๒/๒๕๖๓ ๘๐๑๓๔ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา และ 
ทัศนีย์ เจริญพร 

NECTEC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๑๒ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑ เปปไทด์ต้านจุลชีพ ๒๕/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๕๔ ไทย สิทธิรักษ์ รอยตระกูล BIOTEC 

๒ องค์ประกอบของฟิล์มเคลือบที่มี
คุณสมบัติโฟโตโครมิก (photochromic) 
และวิธกีารเตรียมฟิล์มเคลือบดังกล่าว 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๐ ไทย คมสันต ์สุทธิสินทอง  

และคณะ 

NANOTEC 



 
 

๑๓๐ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
คอปเปอร์ออกไซด์เจือด้วยรีเนียมออกไซด์
บนวัสดุรองรับ 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๑ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ และวร

นุช อิทธิเบญจพงศ์ 

NANOTEC 

๔ วิธีการเตรียมอนุภาคลิกนินทรงกลมที่มี
ขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร 

๒๘/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๐๕ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 

และคณะ 

MTEC 

๕ เต้านมเทียมจากยางธรรมชาต ิ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๕๒ ไทย นารี กำบิน และพร้อม

ศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 

MTEC 

๖ ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีน
เพื่อผลิตโปรตีนเป้าหมายจากอาหารที่มี
น้ำตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบโดยยีสต์
ทนร้อนสกุล Ogataea และกรรมวิธกีาร
สร้างเซลล์ยีสต์ลูกผสมและผลิตโปรตีน
เป้าหมายดว้ยผลิตภัณฑ์สำหรับการ
แสดงออกของยีนดังกล่าว 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๑๒๕ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง และคณะ BIOTEC 

๗ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใย
คาร์บอนจากลกินิน 
และพอลิอะคริโลไนไตรล์ด้วย
กระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๓ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร  

และคณะ 

MTEC 

๘ องค์ประกอบการเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มี
สารป้องกันการเสื่อมสภาพจากธรรมชาติ
เป็นส่วนประกอบ 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๔ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และไพโรจน์ จิตรธรรม 

MTEC 

๙ ระบบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
เพาะปลูกระบบเปิด 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๕ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 

และคณะ 

DECC 

๑๐ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วย
กระบวนการปั่นหลอม 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๑ ไทย บงกช หะรารกัษ ์

 และคณะ 

MTEC 

๑๑ อนุภาคนาโนอิมัลชันกกัเก็บสารสกัด 
ลูกซัดที่มีคุณสมบัติชอบน้ำมันสำหรับใช้
ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม และ 
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๒ ไทย มัตถกา คงขาว และคณะ NANOTEC 

๑๒ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วย
กระบวนการปั่นหลอมโดยใช้พอลิเมอร์ 
ตัวพา 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๓ ไทย บงกช หะรารกัษ์  

และคณะ 

MTEC 

 

  



 
 

๑๓๑ 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๑๑ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจาก
ของเหลวแบบเคลื่อนยา้ยได ้

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๔ ไทย ประธาน วงศ์ศริเวช 
และพิชัย สร้อยสน 

NANOTEC 

๒ สูตรเนื้อดินสำหรับผลิตกระถางดินสลายตัวได้
ที่มีสมบัติความแข็งแรงและสามารถ 
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๕ ไทย อนุชา วรรณก้อน และ
รุ่งอรุณ แสนงาม 

MTEC 

๓ สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาโฟม
ฟิลเตอร์ 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๖ ไทย พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

๔ เซรั่มบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียมเซรั่ม
บำรุงผิวดังกล่าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๘๙ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และพิชชาพร  

บุญวัชรพันธ์สกุล 

NANOTEC 

๕ กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนอุดม
ไนโตรเจนสำหรับการผลิตเป็นขั้วไฟฟา้ในตัว
เก็บประจุยิ่งยวดจากชีวมวล 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๓ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และ
คณะ 

NANOTEC 

๖ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
จากไขอ้อยและนำ้มันรำขา้วกักเก็บวิตามินอี
เป็นองค์ประกอบและกรรมวิธกีารเตรียม 
ครีมบำรุงผิวดังกล่าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๔ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และคณะ 

NANOTEC 

๗ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวดังกล่าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๕ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และพิชชาพร  

บุญวัชรพันธ์สกุล 

NANOTEC 

๘ ชิปเซนเซอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจาก
วัสดุนาโนที่มีขัว้ไฟฟ้าเกตบนชปิ 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๒๐ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และ
คณะ 

NANOTEC 

๙ ระบบจำแนกไดอะแกรมในภาพเอกสารที่
เขียนด้วยลายมือ และกระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๔๐ ไทย บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 
และศรินทร์ วัชรบุศราคำ 

NECTEC 

๑๐ ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามาน 
ของเซลล์มะเร็ง 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๔๒ ไทย สุวัสสา บำรุงทรัพย์ และ
อิทธิ ฉัตรนันทเวช 

NANOTEC 

๑๑ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังที่มีการต่อ
ลำโพงสองตัวร่วมกัน 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๑๗๐๖๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

 

 

 

 



 
 

๑๓๒ 

 

ฉ. รายช่ือผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๔ คำขอ 

ลำดับ ชื่อผังภูมิวงจรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ วงจรรวมซีมอส ESD IO pads ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐ ไทย อภิรด ียอดเทียน และ
คณะ 

TMEC 

๒ ตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบอเรย์ (array) 
๑๐*๑๐ 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๑ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และอนุชา เรืองพานิช 

TMEC 

๓ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ ๒ แกน ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๒ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

๔ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบมอสเฟท ๒ 
ขั้วเดรน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๓ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

 

ช. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน ๒ คำขอ 

ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ หอมชลสิทธิ ์ ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๑๖๑๐/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๒ หอมนาคา ๑๒/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๑๑/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

 

ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จำนวน ๙ รางวัล 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๑ รางวัล 

๑ ร า ง ว ั ล  ASEAN Energy Efficiency and Conservation 
Best Practice Awards ๒๐๒๐ จัดขึ ้นในรูปแบบ Online 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี Excellency Dang 
Hoan Ann, Vice Minister of Trade and Industry, 
Vietnam เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

NECTEC Go Green สิรินทร อินทร์สวาท  
ธีระศักดิ์ ประคำเวช  
เลอเดช ธินิศิริ  
หฤทัย ศรีสุวงศ์  
คณะทำงานด้านการจัดการ
และอนุรักษ์พลังงาน ศอ.  

NECTEC 

ระดับชาติ ๘ รางวัล 

๒ รางว ัลเมธ ีว ิจ ัยอาวุโส  ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

Investigating the potential adaptive 
responses of the Thai Rice 
Resource to biotic and abiotic 
stresses under future climate 
change conditions. 

ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๓ ได้รับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ อภิชาติ อินทรพานิชย์  
เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด  
พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 

NECTEC 



 
 

๑๓๓ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๔๖  จ ัดโดยสมาคมว ิทยาศาสตร ์แห ่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ  

๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อ
และการสื ่อสาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน 
วันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบ 
ทันต่อเวลา  

อนันต์ลดา โชติมงคล  
ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

A-MED 

๕ รางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    NSTDA 

๖ รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  ในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  บัญชา ธนบุญสมบัต ิ MTEC 

๗ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวนัที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นำชัย ชวีววิรรธน ์ CO 

๘ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จัดโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศ
ไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 

เช้ือเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่นชวีภาพ: 
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อการพัฒนาปาล์ม
น้ำมันไทยอยา่งยั่งยืน 

บุญญาวัณย ์อยู่สุข ENTEC 

๙ ทุนวิจ ัยลอรีอ ัล เพื ่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์   ประจำปี 
๒๕๖๓  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดโดย บริษัท ลอรีอัล 
(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 

การพัฒนาอนภุาคนาโนสำหรับการ 
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์

สุวัสสา บำรุงทรัพย ์ NANOTEC 

 

 

ฌ. รายชื ่อผลงานวิจ ัยและพัฒนาของ สวทช. ที ่ม ีการนำไปใช้ ๔๘ ผลงาน (เช ิงพาณิชย์ ๑๑ รายการ 
เชิงสาธารณประโยชน์ ๙ รายการ รับจ้างวิจัยแก่ภาคเอกชน ๗ รายการ และ IP Utilization ๒๑ รายการ)  

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
เชิงพาณิชย ์
ไตรมาสที่ ๑ 

๑ ชุดสกัด RNA เพื ่อการตรวจวินิจฉัยไวรัส 
ด้วย RT-PCR - บริษัทท่ี ๒ 

TMC บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด  ๑ 

๒ โปรแกรมอ ับด ุ ลแพลตฟอร ์ม  (Abdul 
platform) - บริษัทท่ี ๒ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทข้อมูลเครดติแห่งชาติ 
จำกัด  

๑ 



 
 

๑๓๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
๓ พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ เพาะปลูกเพื่อสกัดสาร 

capsaicin เพื ่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการจำหน่าย 

TMC, RDI บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติค จำกัด  

๑ 

๔ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม
ของหนังสือ การทดลองเคมีชีวภาพ 

TMC, CO บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกดั  ๑ 

๕ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม
ของหนังสือเสริมการเรียนรู ้ ชุดกิจกรรม 
ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ 

TMC, CO บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกดั * - 

๖ เครื ่องตรวจวัสดุสุขภาพเบื ้องต้น (Heath 
Check Kiosk)   

TMC, A-MED บริษัทโอลิน ฮอลล์ 
เทคโนโลยี จำกัด  

๑ 

๗ ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า 
(mcTest) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเพาเวอรไ์ดรฟ์  
ออโตเมช่ัน จำกัด  

๑ 

๘ นอนวูฟเวนเพื ่อผลผลิตทางการเกษตร 
Magik Growth 

TMC, MTEC บริษัทสาลี่ คลัเล่อร์ จำกดั 
(มหาชน)  

๑ 

๙ ระบบเชื ่อมต่อและแปลผลข้อม ูลภาวะ
โภชนาการแบบอ ัต โนม ัต ิ จาก เคร ื ่ อง 
ช่ังน้ำหนักและวัดความดันสูง (KidSize) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเอสเปเชี่ยล คอน
สตรคัช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำกัด  

๑ 

๑๐ เชื ้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ ์ตัวผู ้เป็นหมัน
และสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน (บริษัทที่ 
๗) 

TMC, CO, 
RDI 

บริษัทอะโกร สตาร์ ซดีส์ 
จำกัด  

๑ 

๑๑ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ 
บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทไอบิทซ์ จำกัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๑ 
๑๒ การถ ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล ี ้ยง

เนื้อเยื่อพืช 
TMC เกษตรกร วสิาหกิจชุมชน 

ผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบล 
วังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

๑ 

๑๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อ
ความยั ่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

TMC เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง ตำบล
หนองสูง อำเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 



 
 

๑๓๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์
โคนมบ้านตา้ ตำบล 
สันทรายงาม อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๔ ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตาม
สภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและ
บริหารจัดการ (ฟาร์มไวมาก) 

TMC เกษตรกร ตำบลหนองญาติ 
อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

๑ 

๑๕ ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่มภาคเหนือ 

NECTEC กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๑๖ การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ RDI, 
AGRITEC 

เกษตรกร ตำบลพญาเย็น 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา (ฟาร์มไม้งาม) 

๑ 

๑๗ ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสาน
ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
เชื่อมต่อระบบการตอบสนองด้านโหลด 

NECTEC การไฟฟ้านครหลวง  ๑ 

๑๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียว 
ธัญสิรินอินทรีย์ ในพ้ืนท่ี ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร  
จ.ลำปาง 

AGRITEC, 
BIOTEC 

เกษตรกร ตำบลแม่สัน 
อำเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลำปาง 

๑ 

๑๙ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการ
เก็บเมล็ดพันธุ ์อิทรีย์ไว้ใช้เอง ต.ทุ ่งขวาง  
ต.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

AGRITEC เกษตรกร ตำบลทุ่งขวาง 
อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

๑ 

๒๐ ระบบจำแนกพันธุ ์ข ้าวโดยใช้เทคโนโลยี  
โฟโทนิกส์ 

NECTEC สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว 
กรมการข้าว  

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 
ไตรมาสที่ ๑ 

๒๑ การพ ัฒนากระบวนการผล ิตอาหารผง 
พร้อมชงจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๑ 

๑ 

๒๒ การขึ้นรูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิลและด้าม
ประทับรอยไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๓ ก า ร ป ร ั บ ส ภ า พ ก า ก ช า น อ ้ อ ย ด ้ ว ย 
ตัวทำละลายอินทรีย์ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



 
 

๑๓๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
๒๔ การพ ัฒนากระบวนการผล ิตคาร ์บอน 

กัมมันต์จากชีวมวลเบา 
NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๕ การศ ึกษาสมรรถนะการนำส ่งสารจาก 
แผ่นแปะไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๖ โครงการผลิต SERS Chips สำหรับจำหน่าย
ให้ลูกค้ารายย่อย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๒๐ 

๑ 

๒๗ อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดโสมเกาหลี
ทองคำและรังนกเกาหลีสำหรับบำรุงผิว 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๒๑ 

๑ 

IP Utilization 

ไตรมาสที่ ๑ 
๒๘ การขึ้นรูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิลและด้าม

ประทับรอยไมโครนีดเดิล สำหรับนำส่ง 
สารออกฤทธ์ิ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑ 

๑ 

๒๙ ก า ร ป ร ั บ ส ภ า พ ก า ก ช า น อ ้ อ ย ด ้ ว ย 
ตัวทำละลายอินทรีย์ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๒ 

๑ 

๓๐ การผลิตปุ๋ยเคลือบควบคุมการปลดปล่อย
ชนิดพอลิเมอร์-นาโนเคลย์คอมพอสิท   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๓ 

๑ 

๓๑ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์สำหรับ
ปลูกผัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๔ 

๑ 

๓๒ การพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเช้ือสำหรับเครื่องมือ
แพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๕ 

๑ 

๓๓ การแยกองค์ประกอบกากชานอ้อยสด NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๔ การวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการ
เตรียมปุ๋ยน้ำแขวนลอยให้มีสมบัติด้านความ
ค งต ั ว และม ี เ ส ถ ี ย รภาพส ู ง ใน ร ะดั บ
ห้องปฏิบัติการ   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๖ 

๑ 

๓๕ การศึกษาทดสอบความปลอดภัยของตัวพา 
ท ี ่ ม ี สมบ ัต ิการย ึดเกาะเย ื ่ อ เม ือกและ
ปลดปล่อยสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยา อาหาร 
และเครื่องสำอาง   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๗ 

๑ 

๓๖ การศ ึกษาสมรรถนะการนำส ่งสารจาก 
แผ่นแปะไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๘ 

๑ 



 
 

๑๓๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่นำผลงาน

ไปใช้ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
๓๗ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของแผ่นกรอง

อากาศสำหร ับรถยนต ์ท ี ่ ม ี ฤทธ ิ ์ ต ้ าน 
เชื้อแบคทีเรียและเช้ือรา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๙ 

๑ 

๓๘ การผลิตต้นแบบอนุภาคนาโนสำหรับการ
นำส่งสารสกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๐ 

๑ 

๓๙ การควบค ุมโรคในพ ืชโดยเทคน ิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๔๐ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีเซล MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๒ 

๑ 

๔๑ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ผ ล ผ ล ิ ต น ้ ำ ต า ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพในกระบวนการแยกของแข็ง
แ ล ะ ข อ ง เ ห ล ว โ ด ย ใ ช ้ ว ั ต ถ ุ ด ิ บ จ า ก 
มันสำปะหลัง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๓ 

๑ 

๔๒ การพ ัฒนากระบวนการผล ิตฟลาวมัน
สำปะหลังอ ินทร ีย ์ไซยาไนด์ต ่ำในระดับ
อุตสาหกรรม 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๔ 

๑ 

๔๓ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเชื้อรากิน
ได้ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๕ 

๑ 

๔๔ การพัฒนาเทคนิคสำหรับการตรวจวินิจฉัย
เชื้อในพืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๖ 

๑ 

๔๕ การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตเอทานอล BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๗ 

๑ 

๔๖ การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๔๗ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อพัฒนา
เทคนิคการ ขยายพันธ ุ ์พ ืชด ้วยเทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๘ 

๑ 

๔๘ โครงการการผลิตต้นแบบโฟมอะลูมิเนียม MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน
รายที่ ๑๙ 

๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑ 

 
หมายเหตุ * รายชื่อซ้ำ 



 
 

๑๓๘ 

 

ญ. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 

ด้านที่ ๑ การเงิน    

๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่อค่าใช้จา่ยรวม เท่า ๐.๑๑๘ ๐.๑๑๗ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า  ๕ ๐.๓๕  

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๓ ๑๑ 

๒. ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๓. จำนวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๔ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

   

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การใชจ้่ายเงินตามแผนการใช้จา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

 
หมายเหตุ:  
*  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนฯ ปบีัญชี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  และค่าใช้จา่ยดำเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา  
 
  



 
 

๑๓๙ 

 

๒. สำนักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๑ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ล้านบาท ๑,๔๒๐ ๑,๑๖๑.๙๓ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (Active Licenses) Active Licenses ๓๐๐ ๓๑๘ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๑๑๐ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน*์ 

ท่า 
 

๕ ๐.๐๑ 

๔. การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม** 

เท่า ๒ ๐.๐๑ 

๕. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๒๓ 

๖. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลย ี บริษัท ๓ ๑ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝกึอบรม/ แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning 
ราย ๓,๐๐๐ ๑,๒๒๙ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย (ทุนใหม่) คน ๑๖๕ ๕ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล รายการ ๓,๖๐๐ ๖๖๐ 
๒. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบรกิาร และภาค

เกษตรกรรม 
ล้านบาท ๒๒,๘๐๐ ๒,๑๕๖.๘๔ 

๓. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย คำขอ/๑๐๐คน/ป ี ๒๘ ๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
พันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

   

๑. ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ ๑๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกจินวัตกรรมอาหาร ราย ๔๐๐ ๓๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    
๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี        โครงการ ๑,๑๕๐ ๓๒๔ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
ประโยชน ์

ล้านบาท ๓,๐๐๐ - 

๓. ผู้ประกอบการที่เข้ารว่มโครงการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 

ราย ๑๒ - 

๔. ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน (ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่เข้า 
ร่วมโครงการ) 

ร้อยละ ๗๐ - 



 
 

๑๔๐ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑.  บุคลากรของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้รับการพัฒนา
และได้รับความรู้ความสามารถด้านระบบบริหารการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ราย ๓๐ - 

๒.  ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เกิดการประยกุต์ใช้ระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อกำหนด 

ราย ๑๐ - 

โครงการพัฒนาพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสม
มากขึ้น  

ศูนย์ ๕ - 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A   ร้อยละ  ๑๐๐ ๖๓ 

๒. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ร้อยละ ๒๗.๕ ๘.๕ 

๓. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๕๕ ๗ 

๔. ความกา้วหนา้ของการจัดตั้งศูนย์นวตักรรมการผลิตยั่งยืน ร้อยละ ๑๐ ๑ 

     ๕. ต้นแบบชุดระบบชว่ยตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและมีโรงงาน    
นำไปใช้งาน 

โรงงาน ๑๐ ๕ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับ
บุคลากรระดับอาชวีศึกษา 

   

๑. บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น 

ราย  ๑๐๐ - 

โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ราย ๑,๕๐๐ - 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education ราย ๗๐๐ ๒๗๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่    

๑. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สนับสนุนเกษตรปลอดภัย 

ชุมชน ๒๐ ๒๖ 

โครงการ ส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ
ของภาค 

   

๑. พัฒนาเทคโนโลยีทีย่ั่งยืนสำหรับฟารม์ปศุสัตว์ ราย  ๒๐ ๑๐ 

โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน    

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม ๓๐ ๓ 

    



 
 

๑๔๑ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    

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

ราย ๓๐ ๒ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ ราย ๖,๗๐๐ ๔๓๖ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ ๑๐ 

๒. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ราย ๔ - 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย    

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    

๑. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม   แห่ง ๖ - 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั    

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ    

๑. ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร ระบบ ๑ - 

๒. เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบ ๑ - 

หมายเหตุ  * เท่าของค่าใช้จา่ยเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (  ̴ ๓๓,๕๐๐ ลบ.) 

             ** เท่าของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (  ̴ ๒๓,๐๐๐ ลบ.) 

  



 
 

๑๔๒ 

 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๑ 
๑. มูลค่าผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม  และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจยั 

และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์
ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๕๒๕.๑๒ 

๒. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  

ร้อยละ ๒๔ ๓ 

๓. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ๓๓๐ ๓๙ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชี
นวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน 
บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมลูให้สำนักงบประมาณแลว้ 

ผลงาน ๓๕๐ ๔๖ 

๕. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ไดร้ับรางวัลที่มีชื่อเสียง ระดับชาติ/นานาชาติ คน ๔๐ ๔ 
๖. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๗. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๐๙ 

๘. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๗๐ ๓๓ 

๙. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาตแิละระดับ เร่ือง ๑๒ ๔ 

๑๐. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE)  ต่อประชากร  
๑๐,๐๐๐ คน-ป ี

คน ๑,๕๕๐ ๑,๓๑๘ 

๑๑. ความสามารถใหม่ในการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหนา้ (Frontier Research) เร่ือง ๖ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๑๑. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวตักรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ 

ผลงาน ๒ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

  



 
 

๑๔๓ 

 

ฎ. ผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชี

ของกองทนุของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่

กองทุน (๓) กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) กำหนดแนวทาง และ  

ให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกลั่นกรอง

เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต่งตั้ง

คณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีกำหนดจัดประชุม

เป็นประจำทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) รับทราบผล 

การดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) พร้อมข้อเสนอแนะ

ก่อนนำเสนอ กวทช. (๒) อนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทั้ง

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารเงินสนับสนุนฯ และ (๓) รับทราบรายงานการอนุมัติค่าใช้จ่าย 

ที่เกินกว่าอัตราหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  



 
 

๑๔๔ 

 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. กำหนดแผนการดำเนินการโดย
ให้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี ่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ดำเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค ์กรควบค ู ่ ไปก ับกระบวนการทบทวนกลย ุทธ ์ประจำป ี  รวมท ั ้ งกำหนดให้ ดำเน ินการจ ัดทำ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้การดำเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี ่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี ่ยง (Risk evaluation) และจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้กำหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวนเอกสารที่
เก ี ่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงระดับองค์กร ( ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) (๓) รายงานผล
การดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยัง
ดำเนินการสัมภาษณ์ผ ู ้บริหารเกี ่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที ่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๖ รายการ ครอบคลุมความ
เสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S: Strategic) ด้านปฏิบัติการ (O: Operational) ด้านการเงิน 
(F: Finance) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance) ได้แก ่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

(๒) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

(๓) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๔) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความคาดหวังของ 

Stakeholder สำคัญ 

 



 
 

๑๔๕ 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๕) REF-2 ขาดความม่ันคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๖) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 

 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมได้พิจารณาผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการ 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูง
มาก (สีแดง) ๓ รายการ มี ๑ รายการที่มีคะแนนลดลง คือ REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา และมี 
๒ รายการ มีคะแนนเท่าเดิม คือ (๑) RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด (๒) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด และรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ  ซึ่งทั้ง ๓ รายการ มีคะแนนเท่าเดิม 
ประกอบด้วย (๑) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
(๒) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความคาดหวังของ Stakeholder สำคัญ 
(๓) REF-2 ขาดความม่ันคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 

๑๔๖ 

 

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. นำเสนอผลปฏ ิบ ัต ิการการควบค ุมภายใน ผ ่านการประช ุมคณะกรรมการจ ัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอำนาจหน้าที ่ ดังนี ้ (๑) กลั ่นกรองประเด็นที ่สำคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทำแผนดำเนินงาน กลยุทธ์ในการจัดหา 
และจัดสรรทรัพยากรและกำลังคน รวมถึงกำหนดดัชนีหลักในการปฏิบัต ิงานให้เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกำหนด 
จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ (๑) รายงานผลการดำเนินงาน BSC ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่ รายงานงบการเงิน 
สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ (งวด ๑๒ เดือน) และ รายงานผล
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ (งวด ๑๒ เดือน) 
(๓) รายงานผลการจัดการความปลอดภัย  สวทช. ตามระบบ ISO 45001 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  
(๔) สถานะการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAR/PAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 สรุปรายการที ่ไม่สอดคล้อง จำนวน ๘ ฉบับ ดำเนินการปิดแล้ว ๔ ฉบับ และ  
(๕) สรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้ (๑) การประเมินผล 
การดำเนินงานของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  (๒) รายงานผลการดำเนินงาน BSC 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (๓) รายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ งวด ๑ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) (๔) รายงานผลการจัดการ
ความปลอดภัย สวทช. ตามระบบ ISO 45001 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (๕) รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ลูกค้าภายใน (ICS) และลูกค้าภายนอก (ECS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖) รายงานสถานะการแก้ไข/
ป้องกัน (CAR/PAR) สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปรายการที ่ไม่สอดคล้อง จำนวน ๘ ฉบับ 
ดำเนินการปิดแล้ว ๔ ฉบับ และ (๗) สรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓   

ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ (๑) รายงานภาพรวมความร่วมมือ
ระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานภายนอก (๒) การจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (NAC2021)  
(๓) รายงานผลการดำเนินงาน BSC ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๔) รายงาน 
งบการเงิน สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งวด ๒ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓) (๕) รายงานผลการจัดการความปลอดภัย สวทช. ตามระบบ ISO 45001 ประจำเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๖) สถานะการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAR/PAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 สรุปรายการที่ไม่สอดคล้อง จำนวน ๘ ฉบับ ดำเนินการปิดแล้ว 
๖ ฉบับ (๗) สรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ (๘) กำหนดการตรวจประเมินภายใน 
๒ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 



 
 

๑๔๗ 

 

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน  

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามคำสั่ง 
กวทช. ที ่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการ 
ดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ได้กำหนดการประชุม ๒ เดือน
ต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
ของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน 
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมให้
ความสำคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
มาตรการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 
โดยมีประเด็นสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้  (๑) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบ
ทานระบบบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย และรายงานผลการให้คำปรึกษา เรื ่อง การตรวจสอบ
ความสามารถในการทำซ้ำ (Verification) และการยืนยันคุณภาพผลงานตามความคาดหวังของผู้ใช้ (Validation) 
ซึ่ง สวทช. จัดวางกลไกหรือระบบการควบคุมภายในไว้มีความเพียงพอเหมาะสมแก่การบรรลุเป้าหมาย  โดยให้
พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จึงจะบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมและลดผลกระทบใหอ้ยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ (๓) เห็นชอบต่อรายงานผลการให้คำปรึกษา เรื ่อง การวางระบบเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงาน  
ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีส ินทรัพย์ไม่ม ีต ัวตน  (๔) เห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๕) ร ั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง 
สำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ รับทราบผลการติดตามงานตามข้อเสนอแนะที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารของ สวทช. ไปดำเนินการเพื่อการปรับปรุงระบบ  
การทำงาน กลไกการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

  
 
 
 
 



 
 

๑๔๘ 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สวทช. ซึ ่งทำหน้าที ่กำกับดูแลการดำเนินงาน และเสนอนโยบาย 
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการ ดังกล่าว 
มีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ (๑) อนุมัติหลักการจัดหาครุภัณฑ์ระบบบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล
สมรรถนะสูง และให้ข้อคิดเห็นต่อการลงทุนด้าน ICT ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (๒) รับทราบสถานภาพการจัดทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ สวทช. (๓) รับทราบรายงานผลการทดสอบความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Awareness Test) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๔) รับทราบรายงานผลการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์/ระบบงาน
ของ สวทช. ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓  และ (๕) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ 

การประชุมครั้งที ่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้  
(๑) อนุมัติหลักการให้ทดสอบระบบลงเวลาด้วยการยืนยันตัวตนแบบครบวงจรบนโทรศัพท์มือถือ และ  (๒) ให้
ความเห็นชอบการจัดหาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ปี ๒๕๖๕ 

การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ (๑) เห็นชอบแผนการ
จัดซื้อซอฟต์แวร์ สวทช. ปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม  (๒) รับทราบสถิติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าของ สวทช. สถิติ
การใช้งานระบบติดต่อสื่อสารดิจิทัล (NSTDA Connect) (๓) การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศปี ๒๕๖๔ และ (๔) การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สวทช.   
  



 
 

๑๔๙ 

 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาตามลำดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัด 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้รายงาน 
ผลดำเน ินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให ้คณะกรรมการบร ิหารทุนหมุนเว ียน หร ือคณะอนุกรรมการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่ประชุม
ผ ู ้บร ิหารของสำนักงานฯ ที ่ม ีผ ู ้อำนวยการ สวทช. เป ็นประธานที ่ประช ุมเป ็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพื่อให้  
เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ที ่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ 
กำกับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจำทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
สวทช. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ (๑) ภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ 
จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายของแผน  
ไตรมาส ๑ รวมทั้งมีการเสนอทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ขององค์กร ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินการในระยะถัดไป 

 
 

  



 
 

๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่วนที่ ๒ 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

๑๕๑ 

 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ   - - 

 เงินทดรองจ่าย   ๑.๔ ๖.๗๒ ๗.๕๙ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ๑.๕ ๒๑๑.๔๕ ๒๒๑.๖๗ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๓,๔๔๙.๙๗ ๑,๙๕๖.๗๒ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนระยะยาว   ๑.๖ ๖๓๔.๖๓ ๒๖๕.๕๕ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๑.๗ ๑๙๐.๗๑ ๒๔๐.๖๙ 

 เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน  ๑.๘ ๓.๖๒ ๓.๖๘ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๑.๙ ๑,๖๖๐.๑๐ ๑,๗๓๔.๔๕ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๔,๙๒๓.๙๗ ๔,๖๓๖.๙๒ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๙๘.๖๑ ๙๔.๓๕ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)   ๑.๑๐ ๑๘๐.๖๐ ๑๖๙.๘๗ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๑.๑๐ ๓.๙๕ ๐.๗๒ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๗,๖๙๖.๐๒ ๗,๑๔๖.๒๓ 

รวมสินทรัพย์    ๑๑,๑๔๕.๙๘ ๙,๑๐๒.๙๖ 



 
 

๑๕๒ 

 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

รายการ หมายเหตุ 
   หน่วย : ล้านบาท 

ธ.ค. ๒๕๖๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจ้าหนี้การค้า  ๑.๑๑  ๙๗.๘๗ ๘๐.๕๕ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๑.๑๑  - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑  ๘๖.๔๓ ๑๐๔.๙๘ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑  ๑๒๑.๗๗ ๑,๐๒๐.๔๘ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๓๐๖.๐๗ ๑,๒๐๖.๐๑ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒  ๗๘๓.๙๓ ๗๗๖.๘๖ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓  ๑๐๒.๕๒ ๙๔.๐๓ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓  ๗๒.๐๙ ๗๓.๕๓ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๕๘.๕๔ ๙๔๔.๔๑ 

รวมหนี้สิน    ๑,๒๖๔.๖๒ ๒,๑๕๐.๔๒ 

ส่วนของกองทุน        

 เงินกองทุน    ๘๙๖.๐๓ ๘๙๕.๑๗ 

 รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   ๖,๑๓๗.๗๑ ๖,๓๗๘.๓๖ 

 บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  -  

 บวก รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้   ๒,๖๔๐.๓๓ (๓๓๔.๖๐) 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด   ๘,๗๗๘.๐๓ ๖,๐๔๓.๗๖ 

 บวก กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๒๐๗.๓๐ ๑๓.๖๐ 

รวมส่วนของกองทุน    ๙,๘๘๑.๓๗ ๖,๙๕๒.๕๓ 

รวมหนี้สินและกองทุน    ๑๑,๑๔๕.๙๘ ๙,๑๐๒.๙๖ 



 
 

๑๕๓ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

  

    ธ.ค. ๒๕๖๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
รายได้         

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๓,๓๒๙.๘๙ ๘๖๑.๓๙ 
เงินอุดหนุนอ่ืน    ๖๙๕.๓๕ ๓๓๘.๙๖  
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า    ๑๖๒.๕๔ ๑๗๕.๕๔  
รายได้อ่ืนๆ     ๑๓.๕๑ (๕๒.๔๐)  

รวมรายได้    ๔,๒๐๑.๓๐ ๑,๓๒๓.๔๙ 

       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    ๖๐๕.๗๑ ๖๐๐.๖๓ 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน    ๖๗๓.๘๑ ๗๘๘.๖๖ 
ค่าเสื่อมราคา    ๒๘๑.๔๕ ๒๖๘.๘๐  

รวมค่าใช้จ่าย    ๑,๕๖๐.๙๗ ๑,๖๕๘.๐๙ 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ๒,๖๔๐.๓๓ (๓๓๔.๖๐) 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย     ๒.๖๙ ๐.๘๐  
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-       

รายได้ระหว่างกัน    ๘๐.๒๕ ๙๖.๕๓  
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    (๘๐.๒๕) (๙๖.๕๓) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน    ๐.๐๐ ๐.๐๐  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๒,๖๔๐.๓๓ (๓๓๔.๖๐) 



 
 

๑๕๔ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุไว้) 

---------------------------------------------------------------------------------- 
๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๒๕.๒๘ ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ ๒,๘๒๕.๗๕  

เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๐.๐๙ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒,๘๒๕.๘๔  

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๒๙๙.๔๔ ล้านบาท 

เงินฝากประจำ ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบี้ย ๑.๕๐% ต่อปี ๒๙๙.๔๔  

รวมเงินลงทุนระยะสั้น  ๒๙๙.๔๔  

เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารเงินสำรองบำเหน็จพนักงานจำนวน ๒๙๙.๔๔ ล้านบาท  
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ : ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท) 
 

๑.๓ ลูกหนี้การค้า  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๑๐๖.๕๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๐๗.๑๓ 

ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๗.๘๙ 

  รวม ๑๒๕.๐๒ 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๐.๖๒) 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ดำเนินคดี (๑๗.๘๘) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๑๐๖.๕๒ 
 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการ
ใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 
ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๔๒.๓๗ ล้านบาท 
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐.๘๓ ล้านบาท) 

 
 



 
 

๑๕๕ 

 

๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๖.๗๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบติังาน)   

ยังไม่ครบกำหนดสะสาง ๕.๐๕ 

เกินกำหนดสะสาง   

-  เกินกำหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๑.๖๓ 

-  เกินกำหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วนั ๐.๐๒ 

-  เกินกำหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วนั ๐.๐๒ 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๖.๗๒  

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๖.๗๒  

 
๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๒๑๑.๔๕ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. ลูกหนี้ผ่อนชำระ ๑.๗๘ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๕.๑๔ 

  ๒.๑ วัสดุสำนักงาน ๐.๙๖  

  ๒.๒ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๐๙  

  ๒.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา ๔.๐๐ 

  ๒.๔ วัสดุวิทยาศาสตร ์ ๐.๐๓  

  ๒.๕ วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๕  

  ๒.๖ วัสดุความปลอดภยั ๐.๐๑ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๑๗๔.๖๕  

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๑.๐๕  

  ๓.๒ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่ายล่วงหน้า ๐.๑๑ 

  ๓.๓ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๓๘.๘๖ 

  ๓.๔ ค่า AIT จ่ายล่วงหน้า ๔๗.๓๔ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๐.๓๒ 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๙.๗๕ 

  ๓.๗ ค่า AUC จา่ยล่วงหน้า ๗๗.๒๒ 

๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๐.๐๐  



 
 

๑๕๖ 

 

รายการ รวม 

๕. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑๓.๗๓  

  ๕.๑ ภาษีมลูค่าเพิ่ม * ๑๑.๒๗  

  ๕.๒ พักภาษีซื้อ ๒.๔๖  

๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๖.๑๕  

  ๖.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ ** ๑๖.๑๕ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๒๑๑.๔๕  

หมายเหตุ  :  * ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑.๒๗ ล้านบาท นำส่งสรรมพากรและรอ 
                       รับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป 

:  ** ๖.๑ ลูกหนี้อื่น จำนวน ๑๖.๑๕ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 
 
๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง เงิน

ลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน 
๑๑๖.๖๙ ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๕๑๗.๙๔ ล้านบาท 
รวมเป็น ๖๓๔.๖๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน                                                     

ลำดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ชำระ
ค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงิน
ลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

(ราคาทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จำกดั  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐ 
 

๖.๕๐ 

๒ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐.๐๐ 
๓ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำกัด (ช่ือ

เก่า) ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐  ๔๙.๐๐ 
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด (ช่ือใหม่) 

๔ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐ 
 

๑.๖๐ 
๕ บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม 

วรรณ จำกัด 
๒๕๖๐ ๑๘.๕๙ ๑๘.๕๙ ๑๘.๕๙  ๑๘.๕๙ 

๖ บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จำกัด ๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐ 

บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จำกัด ๒๕๖๓ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐ 

๗ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ๒๕๖๓ ๐.๙๙ ๑๐๐ ๑.๐๐  ๑.๐๐ 

  รวม       ๑๗๗.๙๔  (๖๑.๒๕) ๑๑๖.๖๙  
 



 
 

๑๕๗ 

 

  บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็น
จำนวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ทำให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม 
๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 
๔๐ บาทจำนวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ในส่วนที่ สวทช. 
ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึง
ได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจำนวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เมื่อผู้ชำระบัญชีได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า 
เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้เสนอต่อศาล  
เพ่ือพิจารณาการแบ่งชำระหนี้ต่อไป 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้สำนักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ “ทรัสต์เพื่อกิจการเงิน  
ร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท จากวงเงินกองทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ ทั้งหมดจำนวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน 
๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๓๕ ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียกชำระเงิน
ลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จำนวน ๒๐ ล้านบาท โดยเรียกชำระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
แต่ละรายซึ่งสำนักงานได้ชำระเงินแล้ว ๖ งวด จำนวน ๑๘.๕๙ ล้านบาท 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ต่อมามติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุน
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน และได้
ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๓ รวมสำนักงานร่วมลงทุนเป็น
จำนวน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียน 



 
 

๑๕๘ 

 

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน ๐.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๙๙.๙๖ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่  ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓  

 
๑.๖.๒ เงินลงทุนเผื่อขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือหุ้นจำนวน 

๑๒๔,๕๐๔,๐๐๐ หุ้น 

มูลค่าราคาทุน จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๑.๐๐ 
บาท  

 

๔๒.๕๐  
บวก เพ่ิมทุน จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๐๐ บาท ๑๒๗.๕๐  

 

       เพ่ิมทุน จำนวน ๓๙,๕๐๔,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๕๖ บาท ๑๔๐.๖๔   
บวก  กำไร/ที่ยังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุน ๒๐๗.๓๐  ๔๗๕.๔๔  
บวก  มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๔.๑๖ บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

๕๑๗.๙๔  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สวทช. 

ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจำนวน ๕๑๗.๙๔ ล้านบาท กำไรจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย สำหรับปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๗.๓๐ ล้านบาท  

 
๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙๐.๗๑ ล้าน

บาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความ
ต้องการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING 
PROJECT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชน
เอง และ/หรือ เพื ่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น 
โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อโครงการและไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลา
ผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ  ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

 
อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี + ๒.๒๕ 

             ๒ 



 
 

๑๕๙ 

 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู ้ทั ้งหมดต่อโครงการ
ผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่เข้า
ร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบัน 

การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นที่ สวทช. ได้รับคืนจะ
สามารถนำไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้โครงการนี้ได้   

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน  

ลำดับ ชื่อ รวม 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๗๒.๔๒  

๒ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๕.๕๙  

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ๑๕.๕๕ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) ๒๐.๙๙  

๕ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ๒๗.๑๒  

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๔๓.๕๙  

๗ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๕.๔๕  

  รวม ๑๙๐.๗๑  
 

๑.๘ เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓.๖๒ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๓.๐๐ 

๒. เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน ๐.๓๓  

๓. เงินมัดจำอื่น ๆ ๐.๒๙  

    รวม ๓.๖๒  
 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื ่อการลงทุน ณ วันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๖๖๐.๑๐ ล้านบาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑ ธ.ค. ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ 

อาคารเพื่อการลงทุน ๓,๐๑๑.๒๑  (๑,๔๒๗.๙๙) ๑,๕๘๓.๒๒  

ส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๑๙๑.๙๖  (๑๑๕.๐๘) ๗๖.๘๘  

รวม ๓,๒๐๓.๑๗  (๑,๕๔๓.๐๗) ๑,๖๖๐.๑๐  
 



 
 

๑๖๐ 

 

๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๙๒๓.๙๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑ ธ.ค. ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๔,๕๑๙.๗๒  (๙,๕๙๕.๗๕) ๔,๙๒๓.๙๗  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๗๐๗.๑๔ (๓,๓๙๒.๑๑) ๑,๓๑๕.๐๓  

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕  (๒,๔๙๑.๙๖) ๘๕๕.๖๙  

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๗๗  (๗.๓๐) ๘.๔๗  

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑  (๓๒๗.๕๒) ๒๔๑.๗๙  

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗๗๔.๔๑  (๕๖๕.๓๓) ๒๐๙.๐๘  

   ครุภัณฑ์ ๘,๗๘๕.๒๔  (๖,๐๘๕.๓๔) ๒,๖๙๙.๙๐ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณส์ำนักงาน   ๓๑๘.๕๙  (๒๖๕.๐๐) ๕๓.๕๙  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๕,๗๙๕.๐๙  (๓,๘๖๙.๙๐) ๑,๙๒๕.๑๙  

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๘๑.๙๒ (๕๕.๒๒) ๒๖.๗๐  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๗๓.๓๒  (๑,๒๒๙.๐๒) ๕๔๔.๓๐  

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๖๐๗.๒๘  (๕๑๙.๕๙) ๘๗.๖๙  

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๔๐.๘๘  (๙๘.๙๐) ๔๑.๙๘  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย ์ ๖๖.๗๖  (๔๖.๘๙) ๑๙.๘๗ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๓๔) ๐.๕๕ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๑  (๐.๓๘) ๐.๐๓  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๑๐) ๐.๐๐ 

   ยานพาหนะ ๑๒๓.๙๓  (๑๑๘.๓๐) ๕.๖๓ 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๗๔๔.๕๐  ๐.๐๐  ๗๔๔.๕๐  

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๕๒.๕๑  ๐.๐๐  ๑๕๒.๕๑  

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๒๐๒.๖๓  (๑๐๔.๐๒) ๙๘.๖๑  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๔๐.๖๖  (๓๖๐.๐๖) ๑๘๐.๖๐  

รวม ๑๕,๒๖๓.๐๑  (๑๐,๐๕๙.๘๓) ๕,๒๐๓.๑๘  

 



 
 

๑๖๑ 

 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๘.๒๐ ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้  

รายการ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๘๖.๔๓ 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๑๒๑.๗๗  

๑. เจ้าหนี้อื่น ๔๘.๕๑ 

    ๑.๑  เจ้าหนี้อ่ืน ๔๒.๘๒  

    ๑.๒  เงินรอรับรู ้ ๕.๖๙ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๒๐.๔๐  

๓. พักภาษีขาย ๖.๕๐  

๔. หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๔๖.๓๖  

    ๔.๑  รายไดร้อการรับรู้ * ๔๖.๓๖ 

     รวม ๒๐๘.๒๐  

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จำนวน ๔๖.๓๖ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

 
๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗๘๓.๙๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดงันี ้

รายการ รวม 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๓.๘๑ 

๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ๗๗๐.๑๒  

     รวม ๗๘๓.๙๓  

หมายเหตุ :  ๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน  คำนวณโดย   
 
 

 
๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๔.๖๑ 

ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๐๒.๕๒  

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น ๗๒.๐๙  

๑.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าสำนักงาน ๒๒.๑๓ 

๒.  เงินมัดจำรับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๒๑.๙๐  

๓.  เงินมัดจำรับ-ค่าตกแต่งพ้ืนท่ี ๐.๐๒  

  เงินเดือน X ระยะเวลาการทำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ X จำนวนถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี 

จำนวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี   [   ]   



 
 

๑๖๒ 

 

รายการ รวม 

๔.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๓๑  

๕.  เงินค้ำประกันรับ-สญัญา ๒๔.๒๖ 

๖.  เงินค้ำประกันรับ-ผลงาน ๐.๑๒ 

๗.  เงินมัดจำรับ-อื่น  ๑.๖๐  

๘.  เงินค้ำประกันรับอื่น ๑.๐๓ 

๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคด ี ๐.๗๒ 

     รวม ๑๗๔.๖๑  

  
๑.๑๔ ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จำนวน ๓,๐๔๖.๐๙    
ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สำนักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ
โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑,๙๓๘.๕๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี 
 เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

- งบดำเนินงานหน่วยงาน ๒๖๖.๖๒  ๓๗.๕๗ 

- งบดำเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๓๘๔.๒๙  ๑.๐๖ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๑๓๕.๗๙  - 

ดำเนินการเอง ๖๘๕.๔๗  ๖.๓๖ 

- งบก่อสร้าง ๔๒๑.๔๐  - 

รวม ๑,๘๙๓.๕๗  ๔๔.๙๙ 
  

๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จำนวน ๑,๑๐๗.๕๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์   
เช่าพ้ืนที่สำนักงาน และเช่าทรัพย์สินอ่ืน โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้
สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 



 
 

๑๖๓ 

 

ไม่เกิน ๑ ปี  ๑.๗๕ 

เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๘.๓๑ 

เกิน ๕ ปี   ๖๑.๗๘ 

รวม ๘๑.๘๔ 

 
- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 
สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษา 

ความสะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญา  
จ้างเหมาบริการอื่น ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๒๖.๐๖ 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๓๐๙.๒๓ 

 รวม  ๓๓๕.๒๙ 

   
- ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้  
  งานก่อสร้างอาคาร ๖๕๘.๒๖ 

  อุปกรณ์ ๑๑.๒๔ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๒.๑๑ 

 รวม  ๖๘๑.๖๑ 

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  
 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ 
สำนักงานได้จัดทำสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และ

บริการอ่ืน ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 
  ไม่เกิน ๑ ปี  - 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๘.๗๙ 

 รวม  ๘.๗๙ 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

๑๖๔ 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๑ 

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


