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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มุ่งเน้นเพิ่มการลงทุนใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี รวมถึง
สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเน้น
ฐานเศรษฐก ิจช ีวภาพ-เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน-เศรษฐก ิจส ี เข ียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG), 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation 
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนการปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงาน
ในปัจจุบัน พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ 
มาตรฐาน วิศวกรรม เพ่ือการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป 
ดังนี้ 

สวทช. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่า

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๓,๐๔๗ ล้านบาท 

หรือเท่ากับ ๐.๔๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 

๗,๗๖๐ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๐.๖๘ เท่าของมูลค่าการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ ๕.๙๘ (๔) นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓๖๖ รายการ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและบุคลากรในชุมชน ๓,๘๑๑ คน (๕) ยกระดับความสามารถ

การแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มี

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ร้อยละ ๗๖ ของเป้าหมาย และให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบตามมาตรฐานสากล  ๒ ,๕๑๗ รายการ (๖) พ ัฒนาอาชีพ/บ ุคลากร ด ้วย วทน. ให ้แก่

ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ Reskill/Upskill และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๔,๓๕๐ คน และสร้างบุคลากร

วิจัยให้กับประเทศโดยสนับสนุนนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ๔๘๕ คน (๗) 

พัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร  

ร้อยละ ๔๔.๖๓ ของเป้าหมาย และ (๘) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย มีความเข้มแข็งทางด้าน

การวิจัย Intellectual Capital Score (IC score) หรือ คะแนนทุนทางปัญญา IC score รวมเท่ากับ 

๑๕,๑๘๒ คะแนน 
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
๑๐๖ บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๙๓ คำขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๑๖ 
รางวัล มีโครงสร้างพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) ๖ หน่วยงาน ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ให้แก่ ๑๑๒ หน่วยงาน มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
(NQI) ของ ๕ ศูนย์บริการโดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล 
จำนวน ๒,๐๙๔ รายการ ให้แก่ ๔๕๔ หน่วยงาน  

กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) 
บริหารงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย ผลักด ันให้เก ิดกลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของร ัฐ  โดยมี
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน 
เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๑๐ หน่วยงาน/บริษัท  เกิด
บันทึกข้อตกลงในการทำวิจัย ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ๖ รายการ เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ  
๖ โครงการ  

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ ๑๓๑ รายการ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๑๑๐ หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของผู้ประกอบการไทยเพ่ือขึ้น 
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จำนวนสะสมทั้งสิ ้น ๔๗๐ 
ผลงาน ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๒๕๕ โครงการ มูลค่า ๘๑๑ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โครงการ ITAP) ๕๕๑ โครงการ นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริมกลไกการสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. เกิดการ
ผลักดันให้เกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่จัดตั้งแล้ว ๑ บริษัท คือ บริษัท เบรนนี่ฟิต จำกัด และอยู่ระหว่างจด
ทะเบียนจัดตั้ง ๑ บริษัท คือ บริษัท บิกโก้ อนาไลติกส์ จำกัด สวทช. มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน  มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความสามารถ ในการนำ วทน. มายกระดับการทำการเกษตรของตัวเอง  โดยการพัฒนาและขยายผล
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชน ๑๘๖ ชุมชน ใน ๒๖ จังหวัด  
มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ๔,๐๙๖ คน และพัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ ๓๐๐ คน  
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กลุ ่มบร ิหารและส ่งเสร ิมเขตนวัตกรรม  ให้บร ิการพื ้นท ี ่ เช ่าแก ่บร ิษ ัทเอกชนที ่สนใจจะทำงาน 

วิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ

ไทย ๑๕๕ ราย พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยก่อสร้างอาคาร

กลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้า

ร้อยละ ๗๖ เตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และ

จัดตั้งแพลตฟอร์มภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 

Innopolis) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอำนวยความ

สะดวกผู้ประกอบการในการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ๙๗ ราย  

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ

มัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม ๗๕๘ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ ๕๙๗ คน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก

และเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ 

๑๑๖ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๑,๕๒๖ คน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๖,๖๕๒.๑๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 

๑,๒๐๔.๗๑ ล้านบาท โดยปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบุคลากร ๓,๑๑๔ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 

จำนวน ๒,๑๘๙ คน และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๙๒๕ คน  

สรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สวทช. ณ สิ ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผล 

การดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

  



8 
 

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ  

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของ

รัฐ มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กำกับ ดูแลทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และ

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อสำคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที ่ดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับคำมั ่นสัญญาที ่มีร่วมกันกับพันธมิตร  

ในการดำเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  

น่าไว้วางใจ และพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ  

ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้  

ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด 

  

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการดำเนินงานของ สวทช. 
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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 การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การดำเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษที ่ ๒๑ 

(relevance) ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

(visibility) และเกิดผลกระทบทั ้งด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สังคม คุณภาพชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม (impact) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ สวทช.  

เป้าหมายการดำเนินการของ สวทช.  เพื ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก

วิทยาศาสตร์ 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 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สวทช. 

๒. เพิ ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 
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สวทช. ผลักดันกลยุทธ์ ๔ เรื่อง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ 

สวทช. ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี ้

 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มการลงทุนใน วทน. จากภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่

ร่วมกับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี 

 ตามที่ อว. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ 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 และนำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
บนฐานความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการทำงานบูรณาการตลอดห่วงโซ่
ด้วยกลไกจตุภาคี มุ่งดำเนินการใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่ ๑) เกษตรและอาหาร ๒) สุขภาพและการแพทย์ ๓) 
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ ๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ งกรอบการดำเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงานของ สวทช. ต่อไป โดยในไตรมาสที่ ๒ สวทช. ได้ 

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  จำนวน ๑๐ สาขา เพื่อวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการรายสาขา จากนั้นมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติแนวทางการจัดทำแผนฏิบัติการรายสาขา 
และนำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) พิจารณาต่อไป  นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ดำเนินงานในการสนับสนุนการทำงานในรูปแบบ Consortium 
ที่ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG Model ในการสร้างอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ โดยมีเอกชนนำและภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนร่วมของรัฐและเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง มีการวางเป้าหมายและวางแผนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค อย่าง
สม่ำเสมอ ซึ่งในไตรมาสที่ ๒ สวทช. ส่งเสริมให้เกิด Consortium ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๕ 
Consortium ได้แก่ ๑) สมาคมเทคโนโลยีระบบกับเก็บพลังงานไทย (เปลี่ยนชื่อจากภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)) ๒) ภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย ๓) Consortium 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมราง ๔) Plant Factory Consortium และ ๕) Industrial IoT Data Analytic 
(IDA) Consortium เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมรองรับการปรับตัวของผู ้ประกอบการหลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 สวทช. ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยดำเนินการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ จำนวน ๓ ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ 
ร่วมกับ ดศ. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งได้มีการนำส่งแผนฯ ที่ปรับปรุงแล้วไปยัง ปลัดกระทรวง ดศ., 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาแผนฯ เพ่ือ
รับทราบ โดยในไตรมาสที่ ๒ ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการ
ปรับเล่มแผนฯ และปรับข้อมูลโครงการเร่งด่วนระยะ ๑-๒ ปี เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เตรียมนำเสนอต่อรัฐมนตรีทั้ง ๒ กระทรวง คณะกรรมการระดับชาติ สภาพัฒน์ฯ และนำเข้า  ครม. เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

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

สวทช. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื ่อให้เป็นพื ้นที ่ดำเนินการด้าน วทน. ระดับขยายผล 
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(Translational research) ของประเทศ โดยคาดว่ากลุ่มอาคาร EECi Phase 1A จะสามารถเปิดใช้งานได้ใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ในการดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) มีการกำหนดคลัส
เตอร์เป้าหมายด้านการเกษตร ๕ คลัสเตอร์ คือ ปศุสัตว์ พืชสมุนไพร ประมง ผลไม้ และพืชสำหรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ  ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ มี ๒ โครงการในแผนพัฒนาภาคเกษตรที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ คือ โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และโครงการจัดการและเพิ่มมูลค่า
เปลือกทุเรียนและมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งบรรจุในแผนบูรณาการ EEC ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕.๖ ล้านบาท รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bio Base Asia Pilot Plant (คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔) และขอรับการส่งเสริมจากกองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (ตาม
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ ๒๕๖๐)     

ในส่วนการดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
(ARIPOLIS) สวทช. อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือ
จ ัดต ั ้งศ ูนย ์ความร ู ้ เฉพาะด้าน (Center of Technology Transfer) ด้านคลังส ินค้าอ ัจฉร ิยะ (Smart 
Warehouse) และด้านการผลิตแบบชาญฉลาดและปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม (Smart Manufacturing 
and Industrial Artificial Intelligence: SMAI) และได้มีการหารือกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ และบริษัทไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในการทดสอบแพลตฟอร์มสําหรับให้บริการข้อมูลตําแหน่ง หรือข้อมูล
เส้นทางการเคลื่อนที่ภายในอาคารแบบออนไลน์ (UNAI Warehouse ณ คลังสินค้า) และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมสู่คลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับการ
ขนส่งอัจฉริยะ  สวทช. ยังได้พัฒนาแผนงานในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มคอนซอร์เทียม (Consortium) 
เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกัน จำนวน ๔ แผนงาน ได่แก่ (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่
อัตโนมัติ (AV) (๒) การประยุกต์ใช้งาน Singapore Smart Industry Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทย 
(๓) ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง สวทช. และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ (๔) การทำ UAV Regulatory Sandbox  และเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
Consortium ในการเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมชีวภาพและคลังสินค้าอัจฉริยะ  นอกจากนี้ ในด้านการ
พัฒนาเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (FOOD INNOPOLIS) สวทช. ได้ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหารให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (FI network) จำนวน ๒๔ 
แห่ง โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินโครงการ Functional Foods Acceleration Platform โดยได้จัดทำ
สัญญาร่วมกับเครือข่ายและมีผู ้ประกอบการจำนวน ๖ โครงการ เพื่อ ให้คำปรึกษาในการวาง Roadmap 
สำหรับขึ ้นทะเบียนผลิตภ ัณฑ์ และได้อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการแก่ผ ู ้ประกอบการ NSTDA Deep Tech 
Acceleration Boot Camp ในสาขาเทคโนโลยีอาหาร  



13 
 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure: NSTI) ที่ 
สวทช. พัฒนามี ๕ แห่ง โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อประเทศ ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ มีดังนี้ (๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 
(National Biobank of Thailand: NBT) มีความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติมอีก ๑๑ รายการ (รวมสะสม 
๒๑ รายการ) ซึ่งได้รับทุนวิจัยให้ดำเนินการแล้ว ๔ รายการ คือ โครงการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มประมวลผลและ
ฐานข้อมูลการดื้อยาของเชื้อโรค (Antimicrobial Resistance : AMR) ที่ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการสร้างฐานข้อมูลของเชื้อแบคทีเรียที่พบในผู้ป่วย Sepsis ในประเทศ
ไทยที่ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) มี
ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทต่างๆ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ ศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และปรับปรุงคุณภาพพืช ได้แก่ ข้าว ถั่ว อ้อย ความร่วมมือกับกรมวิชาการ
เกษตรเพื่อวิเคราะห์เชื้อราใหม่ที่ก่อโรคในยางพารา และอยู่ระหว่างพัฒนาความร่วมมือกับกรมประมงเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว ์น ้ำ   (๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA 
Supercomputer Center: ThaiSC) ได ้สร ้ าง เคร ือข ่ ายด ้าน HPC ของผ ู ้ ใช ้ งานและผ ู ้พ ัฒนาระบบ 
International Virtual Consortium ของศูนย์ Supercomputer ต่างๆ ทั่วโลก และร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและกำกับดูแลของ SC-Asia เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาด้าน Supercomputer ด้าน AI, ด้าน
การแพทย์ และด้าน Covid-19 เพ่ือพัฒนาการทำงานของ ThaiSC  (๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS) ได้มีการหารือความ
ร่วมมือกับ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องข้อมูล Travel & Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) และการรายงานตามตัวชี้วัด SDG มีการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ ๒ ฉบับ (๕) Thai 
Microelectronics Center (TMEC) มีการรับงานมูลค่าโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 
ประเทศเกาหลีใต ้

สวทช. มีการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: 
NQI) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ ต่อ
ยอดไปสู่การขยายขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างรายได้จากการให้บริก ารลูกค้าภายนอก 
โดยมีผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ ที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC) เปิดให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมและ
ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อบริการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ IoT จาก 
กสทช. รวมถึงมีความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางรางเพื่อจัดทำมาตรฐานการทดสอบด้านอาณัติสัญญาณ 
(Signalling)  (๒) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service 
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Center: NCTC) ขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบใน ๔ ด้านคือ อาหารฟังก์ชันและอาหารสุขภาพ
สมัยใหม่ กัญชา/กัญชง/สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง สารออกฤทธิ์สาคัญในพืชและสมุนไพร เสื้อ
กาวน์ (Surgical gown หรือ Isolation gown)/ชุดคลุมปฏิบัติการ และเจลแอลกอฮอล์ และมีแผนยื่นขอการ
รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 จำนวน ๑๖ ขอบข่าย  (๓) ศูนย์บริการปรึกษาการ
ออกแบบและว ิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center: DECC) ได ้ศ ึกษาและ
ออกแบบต้นแบบชุดทดสอบอัตราการคายประจุของโมดูลแบตเตอรี่  (๔) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
บ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Housewares Product Testing Center: CTEC) 
มีการให้บริการลูกค้าจากการวิเคราะห์ทดสอบรวม ๑,๓๔๙ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับการ
รับรอง ISO/EIC17025  (๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation 
Service Center: TBES) ใ ห ้ บ ร ิ ก า รท ดส อบ ต าม ม าต ร ฐ า น  OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ ประสิทธิผล
ของเครื่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพร (OECD GLP) ซึ่งสามารถทำกระบวนการทดสอบด้านการระคายเคือง
ต่อผิวหนัง ดวงตา และความไวต่อการกระตุ้นการแพ้ทางผิวหนัง และสามารถให้บริการลูกค้าในด้านการ
ทดสอบรวม ๓๒ รายการ  

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน 
พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน 
วิศวกรรม เพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา 

สวทช. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัย สวทช. เพื่อให้พร้อมตอบ
โจทย์ประเทศได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการส่งมอบผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างทันเวลา 
โดยเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่าย การจัดทำระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย Verification & Validation 
ก่อนที่ผลงานวิจัยจะออกสู่ตลาด โดยในไตรมาสที่ ๒ สวทช. อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการจัดตั้ง NSTDA 
Research Partners (RPs) สำหรับใช้เป็นแนวทางการสร้างผลงานของ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย  
และอยู่ระหว่างจัดทำและสื่อสารระบบ Verification & Validation ไปยังหน่วยงานภายใน สวทช. โดยมีการ
หารือร่วมกับทีมวิจัย ผู้ประสานงานของทีมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงชุมชน และเริ่มนำร่องระบบฯ กับโครงการ
ของศูนย์แห่งชาติรวมจำนวน ๑๓ ผลงาน ก่อนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ และ 
ได้มีการปรับปรุงคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ของ สวทช. เวอร์ชั่นที่ ๒.๒ และ
จัดทำเอกสารขั้นตอน แนวทางการประเมิน TRL สำหรับเผยแพร่แก่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการ
วิจัยของ สวทช. ยังประกอบด้วยการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง สารสกัดสมุนไพร เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
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การขอรับรองผลิตภัณฑ์ การเตรียมข้อมูลและแนวทางที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  สวทช. ได้จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Research Ethics) และดำเนินกิจกรรมคลินิกจริยธรรมเพื่อให้ปรึกษาเรื่องการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สวทช. กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของ 
สวทช. โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู ้วิจัยมีความรู้ ความตระหนักและความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานวิจัย ได้แก่ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นด้านจริยธรรมของงานวิจัยทางพันธุ
ศาสตร์และธนาคารทรัพยากรชีวภาพ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่นักวิจัยควรทราบ นอกจากคลินิก
จริยธรรมฯ สวทช. ยังได้ริเริ่มกิจกรรมคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์แก่
นักวิจัยในการใช้สถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมกับเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

ภายใต้โจทย์ของประเทศที่เน้นการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ได้ปรับกลไกภายในเพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์ความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ Integrated service platform 
ด้าน Food และ Health อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี ดึงดูดผู้ประกอบการด้าน 
Food และด้าน Health จำนวน ๙๙ ราย มาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการ Deep tech Acceleration 
Platform, โครงการ Digital Healthcare for Non-Communicable Diseases (NCD) และกิจกรรม NSTDA 
Deep Tech Acceleration Boot camp สาขา Food  นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได้
พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพ่ือการลงทุน ตั้งแต่การคัดเลือกผลงานที่จะพัฒนาธุรกิจ โดย
ในเบื้องต้นได้โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาและพิจารณาเป็น NSTDA Startup แล้ว ๗ โครงการ  การ
พัฒนากลไกการสนับสนุนธุรกิจเพื่อให้พร้อมสำหรับการลงทุน ได้แก่ การพัฒนา Angel community เพ่ือ
สร้างโอกาสในการร่วมและระดมเงินทุน  การพัฒนา Integrated service platform ซึ่งเน้นการวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap analysis) ของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้านการแพทย์ ด้านสมุนไพร  การพัฒนามาตรฐาน 
การส่งเสริมความรู้ให้กับแหล่งทุน การจัดกิจกรรมสัมมนา  Innovation pitching  การจับคู่ธุรกิจ การส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีไปสู ่พื ้นที ่ระดับจังหวัด เพื่อช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในพ้ืนที่ นำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

กลยุทธ์ที ่ ๔ เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด 
Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สวทช. มีการพัฒนาและนำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ ๒ มีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื ่อการติดตามผลการดำเนินงานบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI Dashboard) ระบบ

สารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท. (HRD Dashboard) ของ 

สวทช. และมีการทบทวนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารบุคคล (e-HR) ของ สวทช. 
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ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารบุคลากรให้รองรับการเกิดขึ้นของ New Business ซึ่งจะมี

ประเภทบุคลากรหลากหลายมากขึ้น และภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่  New Normal อันจะ

เป็นการยกระดับระบบการให้บริการบุคลากร และบริหารฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้ 

สวทช. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๖ หรือ NAC2021 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ธีมงาน “๓๐ ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” โดยเป็นการจัดสัมมนาวิชาการ จัด

แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. และบริษัทผู้เช่าใน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน กิจกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ควบคู่กับสัมมนาอบรมเพ่ือติดอาวุธให้ผู้สมัครงาน ซึ่งทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระเนื้อหาครบถ้วน และผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสาร

ปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานที่  สวทช. สามารถประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย  

สวทช. ได้ริเริ ่มผลักดันกลไกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช. เพื่อร่วมกันพัฒนา

บุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ ่นใหม่ให้กับประเทศ โดยดำเนินการสร้างความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศแล้วทั้งสิ้น ๘ แห่ง ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาโทและเอก ด้วยโจทย์วิจัย

ร่วมกัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันวิทยสิริเมธี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้คัดเลือกนักศึกษารับทุนปริญญาเอก ๔ ทุน นักศึกษาปริญญาโท ๑ ทุน 

และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ทุนใหม่) ๑๔ ทุน โดยเป็นกลไกในการดึงดูด Talents มาร่วมทำงานวิจัยกับ

นักวิจัย สวทช. ด้วย ซึ่งนอกเหนือจากกลไกด้านพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ สวทช. ยังได้ใช้กลไกความร่วมมือด้าน

การวิจัยในการดึงดูดอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัย และพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากร เช่น ด้าน

การเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้านเมล็ดพันธุ์กับสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค 

(APSA)  ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับหน่วยงานวิจ ัยเนปาล เช ่น Nepal Academy of Science and 

Technology (NAST) และ Nepal Agricultural Research Council (NARC) เป็นต้น 
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๓.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC)   

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  สวทช. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๘ ตัวชี้วัด ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๕ เท่า
ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

สวทช. มุ่งเน้นนำความรู้ความสามารถด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ไปสร้างผลงาน
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ เพิ ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ ่มรายได้ของ
ผู ้ประกอบการ หรือลดต้นทุนการผลิตลง  ทั ้งนี ้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. มีมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๐.๔๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (มูลค่าผลกระทบ
จำนวน ๓,๐๔๗ ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เท่ากับ ๖,๗๐๐ ล้านบาท) หรือคิด
เป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของเป้าหมาย 

 

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒ เท่าของมูลค่า
การลงทุนด้าน ว และ ท ปี ๒๕๕๙)  

สวทช. นำผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น และตัดสินใจเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ
ของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช.         
มีจำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัย
ของ สวทช. เท่ากับ ๗,๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๖๘ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ปี ๒๕๕๙ (มูลค่า
การลงทุนในปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๑,๔๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๔ ของเป้าหมาย 

 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับร้อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัด
ที่บ่งบอกว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับ

๓. ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๒ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
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ประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  สวทช. ดำเนินการแสวงหารายได้จากหลากหลายแหล่งทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สวทช. มีรายได้จากความสามารถ (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เท่ากับ ๕๕๒.๑๗ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
ที่คาดว่าจะใช้ปี ๒๕๖๔ รวม ๙,๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ ๕.๙๘ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ ของเป้าหมาย  

 

KS3 การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ 
จำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๖๐ รายการ และจำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก 
Inclusive Innovation และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรกรรมและสังคมเท่ากับ ๙,๐๐๐ คน) 

สวทช. ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า พันธุ์พืช และผังภูมิวงจร ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ในปี ๒๕๖๔ สวทช.  มีเป้าหมายในการผลักดันให้มีจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้
ประโยชน์ (IP Utilization) จำนวน ๓๖๐ รายการ ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. มี
จำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๖๖ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  นอกจากนี้ ในด้าน

การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า /รายได้  และ
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ชุมชนและสังคมนั้น สวทช. ได้ดำเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัย       
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive Innovation และบุคลากร
ในชุมชนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๓,๘๑๑ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๔ ของเป้าหมาย  

 
KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คือ กลุ ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเท่ากับ ๔,๔๐๐ รายการ) 

สวทช. มุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขยายผลงานวิจัย
สู่เชิงพาณิชย ์การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการพัฒนาการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการ
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 
๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินงานโครงสร้างของกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งงาน
ระบบ ตกแต่งเปลือกอาคารภายนอก และปรับระดับถนนและบ่อน้ำในพื้นที่  หรือคิดเป็นความก้าวหน้าร้อย
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ละ ๗๖ ของเป้าหมาย และมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๑๗ 
รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๐ ของเป้าหมาย 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.  (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ จำนวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมที ่ได้ร ับการ Reskill/Upskill เพื ่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดัน
เศรษฐกิจ BCG เท่ากับ ๘,๐๐๐ คน และจำนวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศเท่ากับ ๖๕๐ คน) 

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัย/บุคลากรของ สวทช. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ 
ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช . มีบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill/Upskill 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG แล้วจำนวน ๔,๓๕๐ คน  หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๕๔.๓๘ ของเป้าหมาย  และมีนักศึกษาที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับ
ประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๕ คน ประกอบด้วย นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๘๑ คน นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนปริญญาเอก จำนวน ๑๘๒ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จำนวน ๒๒๒ คน คิด หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๗๔.๖๒ ของเป้าหมาย 

 

KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร  
(เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตาม
ผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน เพื ่อให้ สวทช. 
สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ใน  ๒ เรื่อง ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
สวทช. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๓ ของเป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
ดังนี้ 

ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 

สวทช. ได้เริ ่มนำร่องการใช้ระบบ Verification & Validation ผลงานวิจัยก่อนออกสู ่ตลาด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการยืนยันผลผลิตจากงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม Specification ที่ระบุไว้ 
(Verification) เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสามารถทำซ้ำได้ในสภาวะที่ส่งมอบ (Validation) โดย 
ณ ไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการนำร่องเพื่อปรับใช้กับกลไกการดำเนินงานภายในแต่ละศูนย์แห่งชาติในการ 
Verification ข้อมูลผลงานก่อนนำส่งให้แก่ทีมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวน ๑ ผลงาน (รวม 
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๑๓ ผลงาน) แบ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ๗ ผลงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๖ 
ผลงาน รวมถ ึงอย ู ่ระหว ่างพ ัฒนาระบบการการรายงาน TRL ในระบบ myProject และระบบ 
myPerformance และอยู่ระหว่างการจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบ Verification & Validation และ TRL 

ระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

สวทช. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้วางแผนที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ ดังนี้ ๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI 
Dashboard) และ ๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท. 
(HRD Dashboard)  โดย ณ ไตรมาส ๒  ได้ดำเนินการตรวจความถูกต้องข้อมูลบน RDI Dashboard เรียบร้อย
แล้ว โดยอยู ่ระหว่างการนัดหมายเพื ่อนำเสนอข้อมูลต่อที ่ประชุมสายงาน RDI และในส่วนของ HRD 
Dashboard นั้น ได้มีการดำเนินการรวบรวมข้อกำหนดต่างๆ เพื ่อปรับปรุงฐานข้อมูล และดำเนินการ 
Cleansing ข้อมูลที่มีในปัจจุบันเพิ่มเติม รวมถึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการแสดงผลข้อมูลของ HRD 
Dashboard 

 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ IC 
score รวมเท่ากับ ๔๕,๐๐๐ คะแนน) 

สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของ
บุคลากร สวทช. ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้าน วทน. ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  ทั้งนี้ สวทช. ได้พัฒนาวิธีการวัดความเข้มแข็งทางด้าน
การวิจัยในรูปแบบของ Intellectual Capital Score (IC score) หรือคะแนนทุนทางปัญญา ซึ่งคำนวณจาก
ผลงานของบุคลากร สวทช. ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) บทความและบทความสั้นในวารสารนานาชาติที่มี Impact 
Factor อ้างอิงจากฐาน ISI รวมถึงวารสารที่อยู่ใน Quartile 1 อ้างอิงจากฐาน Scimago ๒) ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ๓) ต้นแบบระดับเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ และ ๔) รายได้จากความสามารถ  ทั ้งนี้            
ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. มี IC score รวมเท่ากับ ๑๕,๑๘๒ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๗๔ ของเป้าหมาย 
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ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมฯ 

๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลีย่ปี  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   

๐.๔๕ เท่า 
(๓,๐๔๗ ล้านบาท) 

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 
๒ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน  

ว และ ท ปี ๒๕๕๙ 
(๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) 

๐.๖๘ เท่า 
(๗,๗๖๐ ล้านบาท) 

พันธมิตร/ลูกค้า/
การเงิน 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อคา่ใช้จ่าย ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕.๙๘ 

KS3  การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู ้  
ไปใช้ประโยชน ์

- จำนวน IP Utilization ๓๖๐ รายการ 
- จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่

ตามหลัก Inclusive Innovation 
และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรกรรมและสังคม ๙,๐๐๐ คน 

- ๓๖๖ รายการ 
- ๓,๘๑๑ คน 

KS4  การยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานสากลเท่ากับ ๔,๔๐๐ 
รายการ 

- ร้อยละ ๗๖ 
 
- ๒,๕๑๗  รายการ 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ดว้ย วทน. 

- จำนวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับการ Reskill/Upskill เพื่อรองรับ
อ ุตสาหกรรมเป ้าหมาย และการ
ผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๘,๐๐๐ คน 

- จำนวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก/นักวิจัย
หลังปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากร
วิจัยให้กับประเทศ ๖๕๐ คน 

- ๔,๓๕๐ คน   
 
 
 
- ๔๘๕ คน 

กระบวนการภายใน 
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 

และระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ภาพรวมขององค์กร 

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหาร
คุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผล
การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๔๔.๖๓ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัย 

IC score รวม ๔๕,๐๐๐ คะแนน ๑๕,๑๘๒ คะแนน 
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๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจำนวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจำนวน
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื ่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม 
๘,๙๓๐ ฉบับ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จำนวน ๑๑๐ บทความ และ Non 
SCIE Quartile 1 จำนวน ๑ บทความ) โดยจำนวนบทความดังกล่าว เป็นบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE ที่
บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) ทั้งหมด ๑๐๖ บทความ (หรือคิดเป็น ๗.๗๙ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 
๑๐๐ คน) แสดงดังรูปที่ ๑ โดยรายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงในงภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 

 

 

๖๔๒
๕๘๕ ๕๗๘

๕๔๖ ๕๔๔

๖๘๑

๑๑๐

๔๓๑ ๔๓๘ ๔๓๘ ๔๑๙ ๔๒๑

๕๒๘

๑๐๖

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๘๐๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๔

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด SCIE บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ SCIE (Intramural)

จำนวนบทความ 

ปีงบประมาณ 
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๓.๒.๒.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลำดับ 
สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื ่นขอจดสิทธิบัตรทั ้งสิ ้น ๒,๖๔๔ คำขอ (เป็นการยื ่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ จำนวน ๒,๕๖๑ คำขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จำนวน ๘๓ คำขอ) ได้รับคู่มือ
สิทธิบัตรแล้วจำนวน ๕๕๕ คำขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน ๕๐๕ คำขอ และต่างประเทศ 
จำนวน ๕๐ คำขอ) ซึ่งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๑,๔๔๖ คำขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร
แล้ว จำนวน ๘๕๐ คำขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม 
ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มี
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจำนวนทั ้งสิ ้น ๒๕, ๑๕๗ และ ๒๐๐ คำขอ ตามลำดับ ณ ไตรมาสที ่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๙๓ คำขอ (หรือคิดเป็น ๖.๘๒ คำ
ขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๒๘ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๓๙ คำขอ ความลับทางการค้า ๔ คำ
ขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๒ คำขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื ่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดัง
ภาคผนวก ข – ซ 

 

 
รูปที่ ๒ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.  

๒๙๖ ๓๑๒ ๓๒๑
๓๐๑

๓๘๓
๓๕๘

๔๕๑

๙๓

๑๖๔
๑๘๙ ๑๙๗

๑๕๑

๑๘๘

๑๓๙

๒๐๐

๒๘

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๕๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๔

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด สิทธิบัตร

จำนวนทรัพย์สนิทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 
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นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์ส ินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที ่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น ๑๖ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๔ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๑๒ รางวัล รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 
(๑) นักวิจัยไบโอเทคได้รับคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยจาก Transnational Access Activities 

(TNA): Veterinary Biocontained Research Facility Network (VetBioNet)  ดร.นันท์ชญา วรรณเสน 
นักวิจัยทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยจาก Transnational Access 
Activities (TNA) : Veterinary Biocontained Research Facility Network (VetBioNet) จากผลงานวิจัย
เร ื ่ อง  “Assessment of the immunogenicity of a bivalent porcine reproductive and respiratory 
syndrome/Nipah virus vaccine” เนื่องจากสุกรเป็นพาหะที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสนิปาห์สู่มนุษย์ได้ อีกทั้ง
โรคนี้ย ังไม่มีว ัคซีนทั ้งสำหรับมนุษย์และปศุสัตว์ ในขณะที ่ว ัคซีน PRRS (Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome) มีใช้อย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ในสุกร ทีมวิจัยไบโอเทค 
และ  Prof. Simon Graham และ  Dr. Rebecca McLean จ าก  The Pirbright Institute (TPI) สหร าช
อาณาจักร มีความสนใจที่จะนำวัคซีน PRRS ไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนำส่งโปรตีนแอนติเจนของ
ไวรัสนิปาห์ เพื่อใช้เป็นวัคซีนรวม ที่สามารถป้องกันได้ทั้งไวรัสนิปาห์ และไวรัส PRRS ในเข็มเดียว (bivalent 
vaccine) โดยทีมวิจัยไบโอเทคจะใช้ความเชี่ยวชาญในการตัดต่อพันธุกรรมไวรัส PRRS และดำเนินการร่วมกับ
ทีมวิจัยจาก TPI ในการทดสอบคุณสมบัติของไวรัส PRRS เพื่อใช้เป็นเวกเตอร์ไวรัส (viral vector) ที่สามารถ
นำส่งโปรตีนของไวรัสนิปาห์ เพ่ือใช้เป็นวัคซีนรวมสำหรับป้องกันโรคทั้ง ๒ โรค โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
เป็นมูลค่า ๖๑,๓๕๐ ปอนด์ (หรือ ๒,๕๐๔,๐๐๐ บาท) และสนับสนุนการทดสอบวัคซีนในสุกรใน
ห้องปฏิบัติการระบบความปลอดภัยระดับที่ ๓ (Animal Biosafety Level 3 – ABSL3) ซึ่งใช้สำหรับการวิจัย
และทดลองเกี ่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและสิ ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ Animal and Plant Health 
Agency, UK และการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) ทีมวิจัยเนคเทคได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Public Sector and Government และรางวัล
รองชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ สาขา Public Sector and Government และรางวัลรองชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics จาก
การประกวดซอฟต์แวร ์ด ี เด ่นแห ่งชาต ิ  Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020) จ ัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP” เป็น
โครงการที่ดำเนินงานโดย สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ
เนคเทค ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่
สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึง
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บริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้
สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด ปัจจุบัน TPMAP ใช้งานจริงใน ๗๑ จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิด
หลากหลายโครงการที่แต่ละจังหวัดนำ TPMAP ไปใช้งาน ขยายผลให้เกิดการพัฒนา TPMAP Logbook แฟ้ม
บ้านพัฒนาคนไทย เพื่อติดตามปัญหาความยากจนได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการข้อมูลเพิ่มขึ้นลงลึกถึง
ครัวเรือนรายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลปัญหาได้อย่างละเอียด พร้อมบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
และออกรายงานการติดตามผลได้ และได้ขยายผลใช้จริงพร้อมอบรมการใช้งานระบบ TPMAP ทั่วประเทศ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลในมิติต่างๆ ซึ่งแสดงผลแบบ Data Storytelling และ
ดาวน์โหลดข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จาก TPMAP เพื่อร่วมกันใช้งานและพัฒนาให้ระบบมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ ้น โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพื่อให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
โดยดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการนำผลการวิจัยและ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อให้เกิดการนำ
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ ้น จำนวน ๑๓๑ รายการ ให้แก่ ๑๑๐ หน่วยงาน แสดงดังรูปที ่ ๓ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ  

 
 

 
รูปที่ ๓ จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 

 

  

๒๒๐

๒๕๕ ๒๖๑ ๒๕๘

๓๐๖

๑๓๑

๓๓๗
๓๑๑

๓๓๕
๓๑๖

๓๖๓

๑๑๐

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๔

จํานวนรายการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จํานวนหน่วยงานรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ปีงบประมาณ 
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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 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการผ่านของน้ำและ
อากาศ สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่านให้เหมาะสมกับพืช ช่วยให้
รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชสูงขึ ้น นอกจากนี้สามารถออกแบบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างกันออกไปได้ขึ ้นอยู่กับการ
นำไปใช้งาน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่
เน้นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้น 

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 ์ผสมเปิดทั่วไป โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พริกล ูกผสม ในอดีตทำได้โดยเกษตรกรกำจัดเกสรตัวผู ้ออก โดยวิธี  
hand – emasculation เพื ่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสำหรับผสมข้ามกับ 
พันธุ์พ่อท่ีต้องการ ปัจจุบันมีการนำลักษณะเกสรตัวผูเ้ป็นหมันในพริกมาใช้ใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในพริกอย่างกว้างขวาง ข้อดีของการนำลักษณะ
เกสรตัวผู้เป็นหมันมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ คือ ลดต้นทุน ในการผลิต 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เมล็ดพันธุ์พริก และเพิ่มความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม เพิ่มโอกาส
ให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมที่มีคุณภาพ  

บริษัทเบนดิโต้ แฟมิลี่ จำกดั “ระบบแช่อิ่มผลไม้ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์” เป็นเครื่องแช่อิ่ม
ผลไม้ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์เพื่อให้เกิดการดึงน้ำและสร้างรูพรุนในเนื้อ
ผลไม้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแช่อิ่ม ทำให้น้ำตาลซูโครสใน
สารละลายสามารถแพร่เข้าสู่เนื้อเยื่อผลไม้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยไม่ใช้
ความร้อนที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งการใช้ความร้อนเป็นวิธีช่วยเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพการแช่อ ิ ่มที ่ม ีการใช้ในปัจจุบ ัน โดยระบบฯ ดังกล ่าว
ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ห้องแช่อิ่มผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์
พร้อมระบบหล่อเย็น และ ๒) เครื่องกำเนิดสนามไฟฟ้าพัลส์ ทั้งนี้ระบบฯ 
ดังกล่าวใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เเละระบบควบคุม ที่สามารถพัฒนาและ
หาได ้ภายในประเทศ รวมทั ้ ง เป ็นระบบที ่ม ีประส ิทธ ิภาพในระดับ
อุตสาหกรรม 

บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพน้ำมันงาขี ้ม้อนชนิดบรรจุ
แคปซูลนิ่ม” ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมอียู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง 
บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี ่ จำกัด เป็น OEM ที ่ผลิตและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบผงชงดื ่ม รูปแบบ
แคปซูล และแคปซูลนิ่ม โดยที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำมันเชิงเดี ่ยว 
เช่น น้ำมันงาขี้ม้อน น้ำมันงาดำ น้ำมันฟักข้าว เป็นต้น  บริษัทต้องการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี เพิ่มเติม 
ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อนในรูปแบบแคปซูลนิ่ม จากการตั้งตำรับให้อยู่ในรูป
อิมัลชั ่นแบบเกิดขึ ้นเอง สำหรับการนำส่งสารอาหารสำคัญของน้ำมันงา
ขี้ม้อน ก่อนการนำไปบรรจุแคปซูลนิ่มพร้อมบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูดซึมของน้ำมันงาขี้ม้อน พร้อมทั้งช่วยนำส่งสาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่  
โอเมก้า ๓ วิตามีนอ ีและสารที่ไม่ละลายน้ำ ใหม้ีการกระจายตัวและดูดซึมไป
ยังลำไส้เล็กได้ดียิ่งขึ้น  

บริษัทสยามโนวาส จำกัด “การผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคโดยการ
ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ” การตรวจเพื่อยืนยันการ 
ตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม และการบ่งช้ีสภาวะการทำงานของรังไข่
ในโคนมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการระบบสืบพันธุ์ของแม่โคใน
ฟาร์มอย่างมีประสิทธภาพ และยังช่วยให้การขยายพันธุ์โคนมพันธุ์ดีทำได้
อย ่างรวดเร ็วและม ีประส ิทธ ิภาพด ีย ิ ่ งข ึ ้น  ด ังน ั ้น สวทช. ร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนา 
“น้ำยาและวิธีการตรวจวัดปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำนมของโค” โดยวิธทีี่
พัฒนาขึ้น เรียกว่า คอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (Competitive Enzyme-linked 
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Immunosorbent Assay) โดย เป ็นการตรวจหาระด ับของฮอร ์ โมน 
โปรเจสเตอโรนในต ัวอย ่างน ้ำนมด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีท ี ่มี
ความจำเพาะเจาะจงสูงต่อโปรเจสเตอโรน ซึ่งชุดตรวจนี้ใช้งานง่าย ได้ผล
แม่นยำและรู้ผลรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงแค่ ๙๐ นาที สามารถทราบผลการ
ตรวจเพศตัวอ่อนด้วยการอ่านผลโดยการดูจากสีของตะกอนดีเอ็นเอ ซึ่ง
วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดหลอด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจาก
เชื ้อโรคภายนอก และยังเป็นเครื ่องมือที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง พกพา
สะดวก ด้วยวิธีการตรวจนี้จะทำให้เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคทราบถึงวงรอบการเปน็
สัดของโคได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้วางแผนในการผสมเทียม รวมทั้ง
สามารถนำไปใช้ตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียมได้ด้วย 

บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำกดั (มหาชน) “วัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมในปลา” เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
ประสบปัญหาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม สร้างความ
เสียหายจำนวนมาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีควบคุมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น สวทช. ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนแบบแช่ เพื่อใช้ทดแทน
การฉีด สำหรับการควบคุมโรคติดเชื ้อในปลานิล จากการออกแบบและ
สังเคราะห์วัคซีนเชื ้อตาย จากเชื ้อฟลาโวแบคทีเรียม ที่ก่อให้เกิดโรคใน 
ปลานิล ในรูปของอนุภาคนาโนท่ีมีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือก วิธีการ
คือ แช่ปลาในวัคซีนเพียง ๓๐ นาที สามารถใช้ได้กับปลาทุกขนาดทุกวัยและ
สามารถแช่ได้พร้อมกันครั้งละจำนวนมากตามต้องการ เพียงปรับปริมาณ
วัคซีนให้เหมาะสม ซึ่งพบว่า วัคซีนสามารถช่วยลดอัตราการตายของปลานิล 
จากการจำลองการระบาดของเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราการ
รอดร้อยละ ๘๐–๙๐ ในกลุ่มที่รับวัคซีน ขณะที่อัตราการรอดของกลุ่มที่ไม่ได้
รับวัคซีน ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  

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
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งานและสามารถใช้ได้จริง โดยอาศัยความรู ้และความชำนาญในการใช้
โปรแกรม LabView ร่วมกับองค์ความรู้ของทีมนักวิจัย จนเกิดเป็นผลงานท่ี
สามารถใช้งานได้จริง ประกอบกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นส่วนที่
บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับโครงการนี้อีกด้วย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” เป็นการออกแบบและพัฒนารถเข็นร้านอาหาร
ข้างทาง (Street Food) ที ่ปรับปรุงให้ใช้งานได้ม ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
ลดการปนเปื้อน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม สามารถ
เข้าถึงได้ รถเข็นฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ๙ ระบบ สำหรับขาย
และประกอบอาหารที่ใช้เตาแก๊ส โดยมีชุดระบบดูดควันและกรองดักไขมัน
เบื้องต้นระหว่างประกอบอาหาร ชุดระบบบำบัดควันและกลิ่นทำหน้าที่
บำบัดและลดควันพร้อมดักกรองไขมันอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการดักกลิ่นก่อนที่
จะปล่อยควันสู่ภายนอก นอกจากนี้มีชุดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง 
ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างรถเข็นทำหน้าที่รองรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างและ
การประกอบอาหารเพื่อดักกรองเศษอาหารและไขมันก่อนปล่อยสู่ภายนอก 

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 ่งส ่งตรวจจากผู ้ต ิดเช้ือ 
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 
การสกัด และลดเวลาในการสกัด RNA โดยใช้เวลาในการสกัดเพียง ๒๐ นาที 
ต้นทุนการผลิตต่ำ มีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดสกัดที่เป็น Commercial kits 

บริษัทเอสเปเชี ่ยล คอนสตรัคชั ่น แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

“ระบบเชื่อมต่อและแปลผลข้อมูลภาวะโภชนาการแบบอัตโนมัติจาก
เคร่ืองชั่งน้ำหนักและวัดความดันสูง (KidSize)” ระบบติดตามน้ำหนักและ



31 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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

บริษัทพีเอ็น ออลล์ จำกัด “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ (MuTherm-FaceSense) เครื ่องวัดอุณหภูมิ
อัจฉริยะ” เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความจำเป็น
ในปัจจุบัน เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกตินั้นเป็นหนึ่งในอาการบ่งช้ี
สำคัญของผู้ที ่ติดเชื ้อไวรัสก่อโรคโควิด ๑๙ และเครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งเครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบยิง
หน้าผากที ่สามารถตรวจวัดได้ทีละคน และกล้องถ่ายภาพความร้อน 
(Thermal Imaging Camera) ที่ใช้ในท่าอากาศยานและห้างสรรพสินค้าที่
สามารถวัดได้หลายคนพร้อมกันแต่มีราคาสูง ดังนั ้น สวทช. จึงได้พัฒนา  
มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ หรือกล้องตรวจวัดไข้หลายคนพร้อมกันโดยไม่ต้อง
สัมผัส เป็นเทคโนโลยีระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลที่สามารถจับตำแหน่่ง
ของบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automatic Human Detection) เพื่อตรวจจัับ
อุณหภูมิสููงสุดบนใบหน้า ทำให้สามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้อย่าง
แม่นยำ และตรวจวดัได้้หลายคนในเวลาเดีียวกััน ที่ระยะห่าง ๐.๕-๑.๕ เมตร 
รู้ผลการตรวจวัดภายใน ๐.๑ วินาที ตัวเลขอุณหภูมิจะแสดงขึ้นบนจอ หาก
บุคคลใดมอีุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดตัวเลขจะเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดง และ
ส่งเสียงเตือน จึงสามารถคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสถานท่ีต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังมี
ขั้นตอนการติดตั้งท่ีไม่ยุ่งยาก เพียงนำเครื่องไปต่อกับจอแสดงผลผ่าน HDMI 
ตัวเครื ่องมีระบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลภายใน และยัง
สามารถเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้ง LAN เครื่อข่าย 
3G/4G และ Wi-Fi  

บริษัทแคช คลับ คอร์เปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน) 

“หุ่นยนต์ฆ่าเชื ่อโรคด้วยแสงยูวี (Girm Zaber Robot)” เป็นอุปกรณ์ 
ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ประมาณ 
๒๕๐ นาโนเมตร เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และ
เชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งบนพื้นผิวและในอากาศ เพื่อทดแทนหรือเสริมการฉีดพ่น
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ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อในรัศมี ๑-๒ เมตร ใช้เวลาในการฆ่าเช้ือ
เพียง ๑๕-๓๐ นาทีต่อจุด เคลื่อนที่ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านสัญญาณ 
Wi-Fi ด้วยแอนดรอย์แอปพลิเคชัน เหมาะกับการใช้ฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ีปิด (ท่ีไม่มี
สิ่งมีชีวิต) เช่น สถานพยาบาล ห้องประชุม ห้องทำงาน และห้องพักภายใน
โรงแรม เป็นต้น หรือใช้ฆ่าเช้ือบนพื้นผิวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถโดนน้ำและสารเคมีได้ 

บริษัทจี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด “ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธ ีการตรวจสอบหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ 
สาเหตุของโรคโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” จาก
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ วิธีการตรวจผู้ป่วยด้วยเทคนิค Real-time PCR 
เป็นการตรวจมาตรฐานสูงสุด (Gold Standard Test) หรือการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม แต่มีราคาแพง และใช้ระยะ
เวลานาน ซึ่ง COXY-AMP หรือ ชุดตรวจโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยน
สีในขั้นตอนเดียว เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ 
ที ่เป็นสาเหตุของโรค โดยนำเอาเทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated 
Isothermal Amplification (LAMP) มาใช้ร่วมกับสีบ่งชี้ปฏิกิริยา Xylenol 
Orange (XO) เพื่อให้สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่าได้ โดยสังเกต
จากสีที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-
CoV-๒ ด้วยเทคนิคแลมป์ในหลอดทดสอบ โดยหากตัวอย่างที่ส่งตรวจมีการ
ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง 
แต่ถ้าไม่มีการติดเช้ือสีของสารละลายจะยังคงเป็นสีมว่ง เทคนิคแลมป์เปลี่ยน
สีในขั้นตอนเดียวนี้ มีความไว มีความจำเพาะและความแม่นยำสูง มีขั้นตอน
ที่ใช้ในการทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพง สามารถ
อ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า ราคาจึงถูกกว่าเทคนิค Real-time PCR ทั้ง
ในเรื่องราคาน้ำยา และเครื่องมือ และใช้เวลาทดสอบเพียง ๗๕ นาที ซึ่งเร็ว
กว่าเทคนิค Real-time PCR จึงตอบโจทย์ในการนำมาใช้ตรวจคัดกรองโรค
ได้ ซ ึ ่งเป ็นอีกแนวทางสำคัญที ่จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของ 
โรคโควิด ๑๙  ได้ 

บริษัทพิกซาเมด จำกัด “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan)” 
ว ิ จ ั ย  พ ัฒนา  และผล ิ ต โดย  สวทช .  ร ่ วมก ั บคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบ
เคลื่อนย้ายได้สำหรับผู้ป่วยในท่านอน และสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยในขณะ
ผ่าตัดในห้องฉุกเฉินหรือห้องผ่าตัดได้ ทำให้ผู ้ป่วยได้รับการรักษาที ่มี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
ที่ทำให้เกิดความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วย จากการที่โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานแตกต่างจากเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ความเร ็วส ูงแบบ Multi-Slice Computed Tomography 
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(Multi-Slice CT) ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กกว่า และผู้ป่วยได้รับรงัสีในปรมิาณ
ต่ำกว่า โดยเครื่องฯ ดังกล่าวสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยหรือ
เด็กที่มีผิดปกติบริเวณใบหน้า กะโหลกศีรษะและขากรรไกร วินิจฉัยและ  
วางแผนการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ วินิจฉัยอาการเลือดออกใน
สมองจากอุบัติเหตุ หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาบริเวณมือและเท้าได้ 

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  
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 
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โดยสามารถทำงานได้ทั ้งแบบ Standalone และทำงานร่วมกับ Cloud 
Service อีกทั้งยังรองรับส่วนต่อขยายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ 

บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 
จํากัด 

“โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul Platform) และระบบย่อยร่วม
จัดการคู่คำถามคำตอบด้วยมนุษย์ (Ginnie)” เป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยใน
การสร้างระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chat Bot) โดยเน้นการสร้างรูปแบบ
ข้อความและพจนานุกรมในภาษาไทยเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น โดย
สามารถนำโปรแกรมไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตอบคำถาม สอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือลูกค้า 
โดย สวทช. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสร้างระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (ABDUL) และ
ระบบย่อยร่วมจัดการคู่คำถามคำตอบด้วยมนุษย์ (GINNIE) มาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน 

บริษัทไมโม่เทค จำกัด “ซอฟต์แวร์แปลงภาพตัวอักษรเป็นข้อความเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ (T-OCR 
Server Version)” เป็นซอฟต์แวร์ที ่สามารถแปลงภาพได้ทั ้งข้อความ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความเร็วในการแปลงภาพขนาด ๑,๔๐๐x
๑,๕๐๐ พิกเซล และจำนวนตัวอักษร ๑,๕๐๐ ตัวอักษร ใช้เวลาโดยประมาณ 
๑๘ วินาที โดยขึ้นกับความเร็วของระบบเครือข่าย และความถูกต้องของ 
การประมวณผลแปลงภาพตัวอักษรเป็นข้อความโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ จาก
จำนวนตัวอักษรทั้งหมด โดยมีหลักการทำงานเป็น Client/Server 

บริษัทเอไอไนน์ จำกัด “ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)” ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
เริ ่มเข้ามาเป็นเทคโนโลยีที ่มีบทบาทมากขึ้ ่น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในยุคที่
สมาร์ทโฟนมีการขยายตัวและเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่ในส่วนของระบบ
รู้จำเสียงพูดภาษาไทยนั้น ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการพัฒนา เพราะระบบ
ดังกล ่าวหากจะให้สามารถนำออกมาใช้ ได้จร ิงนั ้น จำเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในด้านของการประมวลผลเสียงธรรมชาติ และ
ข้อมูลตัวอย่างเสียง ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย 
พาที เป็นระบบแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ สามารถนำมาใช้
ติดต่อสื ่อสารกับสมาร์ทโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกต์อื่น ๆ ซึ่งมีโอกาสกลายเป็นวิธีหลักในการสื่อสารกับสมาร์ทโฟน 
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์พื ้นฐาน โดยระบบฯ 
ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ พจนานุกรมคำอ่าน แบบจำลอง
ภาษา และแบบจำลองเสียง สามารถรู้จำเสียงพูดแบบไม่จำกัดผู้พูด และ
เนื ้อหาครอบคลุมคำศัพท์ทั ่วไปไม่ต่ำกว่า ๑๗๐,๐๐๐ คำ ความถูกต้อง
แม่นยำประมาณร้อยละ ๙๐ สำหรับโดเมนข่าว และร้อยละ ๘๐ สำหรับ
โดเมนทั่วไป และรองรับการทํางานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่ใช้
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ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
นำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาสูง เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถ
ต่อยอดนวัตกรรมได้เองโดยไม่ต ้องพึ ่งพาต่างชาติ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

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 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช” สวทช. โดย AGRITEC 
ร่วมกับ BIOTEC ดำเนินการจัดอบรมการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชให้กลุ่ม 
Young Smart Farmer (YSF) จ.มหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหาการปนเปื้อนระหว่างการผลิตในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที ่ตั ้งอยู่ใน
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 

เกษตรกรในพื ้นที่  ตำบลพญาเย็น อำเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์มไม้งาม) 

“การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์” ในปี ๒๕๖๐ สวทช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการศึกษาวิจัยสายพันธุ ์ไส้เดือนดินท้องถิ่น และ
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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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน โดยมีสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลำปางเป็นที่ปรึกษาถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร และ
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พร้อมทำการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานส่งขายทาง
บริษัทเอกชนที่มีความต้องการข้าวธัญสิรินอินทรีย์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูป ซึ ่งก่อนการถ่ายทอดฯ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียว กข ๖ โดยใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่เคยปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ หลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า มีเกษตรกร ๑๒ คน ปลูกข้าวธัญสิรินอินทรีย์ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในข้าวพันธุ ์ธัญสิรินอินทรีย์ เป็นพันธุ ์ข้าวที่มี 
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
สร้างรายได้จากการขายกล้าผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด 
ฟิลเล่ย์ เรดโครอล และ ผักกาดแก้ว เป็นต้น ใช้เวลาเพาะกล้าประมาณ ๑๕ 
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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 

เกษตรกร บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีน (สัตว์
น้ำ) ให้แก่ชุมชนสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ” สวทช. ภาคเหนือร่วมมือกับ
พันธมิตรในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและพัฒนาแหล่ง
อาหารโปรตีน (สัตว์น้ำ) ของชุมชนสู่การสร้างงานอาชีพ ณ บ้านแม่โต๋ ตำบล
บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เพื ่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนที ่สนใจ รวมถึงคุณครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่โต๋จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดดังกล่าว มาผลิต
สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งฝอย กบนา และปลาดุก) สร้างเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเพื่อ
นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน สู ่การสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ชุมชนโดยรอบ หลังการถ่ายทอดฯ ครูและนักเรียนบ้านแม่โต๋สามารถ
ผลิตพันธุ ์ปลาดุกและกบนาที่ได้รับจากการอบรมฯ ผลิตเพื่อมาทดแทน
โปรตีนอาหารกลางวันและสามารถจำหน่ายในชุมชนได้ โดยทำให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณจากภาครัฐเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือ 
๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี ทั ้งยังส่งผลให้ชุมชนโดยรอบมีแหล่งอาหารโปรตีน
รับประทานในราคาถูกและสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต 
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เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ ่งบ่อแป้น” 
สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 
วทน.ที่ช่วยในการผลิตเห็ดให้ได้ผลผลิต และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
รายได้ ลดต้นทุน ของเกษตรกรและชุมชน เนื่องจากเกษตรกรใช้วิธีนึ่งก้อน
เห็ดด้วยถัง ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง เรียงกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การนึ่งสุก
ไม่เสมอกัน ปริมาณการใช้ฟืนจำนวนมาก และ ใช้เวลาในการนึ่งนาน การ
พัฒนาเตานึ ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ ่งบ่อแป้น ที ่เป็นนวัตกรรมที่
ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน กับแนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วย
การติดตั้งเพิ่มเติมลงบนเตาดั้งเดิมที่มีอยู่ ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงได้ 
โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อยกระดับการจัดการพลังงานใน
กระบวนการเพาะเห็ด ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
และเครือข่าย จำนวน ๓๐ คน หลังอบรมฯ เตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์
ทุ ่งบ่อแป้น ช่วยลดระยะเวลาการนึ่ง สามารถผลิตไอน้ำได้ต่อเนื ่องและ
ยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น นายอรุณ ปินใจ ก่อนรับการอบรม : ผลิตก้อนเห็ด
ขอนขาว เดือนละ ๑ ครั ้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ ก้อน สามารถผลิตดอกเห็ดได้ 
๔,๐๐๐ กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิดเป็นรายได้ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ 
บาทต่อรอบการผลิต หรือ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๕ เดือน หลังรับการอบรม 
: ผลิตก้อนเห็ดขอนขาว เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ ก้อน สามารถผลิต
ดอกเห็ดได้ ๕,๐๐๐ กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิดเป็นรายได้ประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อรอบการผลิต หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๕ เดือน 

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

• อำเภอทองแสนขัน 

• อำเภอพิชัย  

• อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  

“การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าวและการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่าง
ง่าย (บีเอ็ม : Bacillus  megaterium) เพื ่อการปลูกข้าว” AGRITEC 
และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิค
การผลิตเพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus  megaterium 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและควบคุมโรคข้าวที่เกิดจาก
เชื้อรา ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคข้าวและต้นทุนการผลิตที่สูงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
รวมถึงเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำนาได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้
ทำการปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง ในพื้นที่นาขนาดเล็ก เกษตรกรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เชื้อบีเอ็มในนาข้าวที่ถูกต้อง เพื่อการ
ป้องกันโรคข้าวท่ีเกิดจากเชื้อราที่สำคัญ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื ่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีเกษตรกรเข้ารวม 
จำนวน ๒๐๐ คน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรสามารถ
ใช้หัวเชื้อที่ได้รับไปทำการผลิตเชื้อบีเอ็มขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนต่ำ มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว
ได้ โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวมี
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น้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖ ต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
ข้าวเปลือก เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ ต่อไร่ และช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีลง เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ผลิต ความปลอดภัยของผลผลิต และความปลอดภัย
ของผู้บริโภคอีกด้วย 

เกษตรกร บ้านหนองเง ือก ตำบลแม่แรง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือนพลาสติก” AGRITEC 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขยายผลเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อ
การผลิตพืชคุณภาพและการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่พัฒนาโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เพื่อให้
ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยีที ่ได้ร ับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ และให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตพืชผักใน
ระบบโรงเรือน และ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงเรือนสำหรับการปลูกพืชผักไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ โรงเรือน ในจังหวัด
ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้คุณภาพอำเภอป่าซาง เป็นกลุ่มที่
ผลิตเมล่อนปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ปลูกในโรงเรือน 
และเพื ่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย จึงเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชคุณภาพและการบริหารจัดการแบบครบ
วงจร (โครงสร้างหลังคา ๒ ชั้น) หลังการอบรมฯ เกษตรกรเกิดความรู้และ
ความเข้าใจการสร้างและผลิตพืชผักในระบบโรงเรือน ให้สามารถสร้างได้ราย
ให้กับสมาชิกได้ พบว่า เกษตรกรปลูกเมล่อน จำนวน ๕๕๐ ต้นต่อโรงเรือน 
ผลผลิตได้ ๕๒๒ ลูก คิดเป็น ๙๕% ของต้นที่ปลูก หรือ ๗๘๓ กิโลกรัมต่อ
รอบ รอบละ ๆ ๓ เดือน ใน ๑ ปี โดยปลูก ๓ รอบ ขายส่งลูกละ ๖๕ บาท มี
รายได้ ๑๕๒,๖๘๕ บาทต่อปีต่อโรงเรือน คิดเป็นมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๘% ต่อปี
ต่อโรงเรือน 

กรมควบคุมโรค “พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการระบาดของโรคติดต่อนำโดย
ยุงลายเชิงรุก โปรแกรมทันระบาด และทันระบาด BI” สวทช. ร่วมกับกรม
ควบคุมโรค ได้พัฒนาโปรแกรมทันระบาด เวอร์ชั่น ๑.๐ เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือนี้ได้รับทุนวิจัยพัฒนาจากคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ 
สวทช. เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งจำนวนผู้ป่วย และพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งพบการแพร่กระจายของโรค
อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ หลังการถ่ายทอดฯ พบว่ามีผู้ใช้งานโปรแกรม
ทันระบาด เวอร์ชัน ๑.๐ กว่า ๗,๐๐๐ ราย และโปรแกรมฯ สามารถตอบ
โจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้ขยายผล
การใช้แอปพลิเคชัน “ทันระบาด” ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดย
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติ สาธิตการสำรวจลูกน้ำ
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ยุงลาย โดยใช้แอปพลิเคชันสุ่มตรวจและวิเคราะห์พื้นท่ีที่มียุงลายระบาดผ่าน
การใช้ GPS สถิต ิการดาวน์โหลด APPLICATION ใช้งานแล้วมากกว่า 
๑๐,๐๐๐ ครั้ง ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android) และสามารถตอบโจทย์ในทุกมิติ โดยครอบคลุมตั้งแต่การ
บันทึกข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูล และการแจ้ง
เตือนความเสี ่ยง รวมถึงการแลกเปลี ่ยนข้อมูลกับระบบฝ่อดีดี (PODD) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และให้สามารถรองรับการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ซึ่งมีพาหะนำโรคเป็นยุงลาย ทั้งนี้ เพื่อเสริ ม
ความเข้มแข็งทางด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อนำ
โดยยุง 
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๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ
เกษตรกรรม ผลการดำเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการ
ลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗,๗๖๐ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มาจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ สวทช. และ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
คิดเป็นมูลค่ารวม ๓,๐๔๗ ล้านบาท แสดงดังรูปที่ ๔  

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 
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๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐
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๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

(๑) ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ฟาร์มมิส” (FAARMis) 
การขอขึ ้นทะเบียนเกษตรกรมีขั ้นตอนต่างๆ มากมาย เช ่น การวาดแปลงเกษตร และ  

การตรวจสอบโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้อ าจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้
ระยะเวลาเวลานานกว่าจะได้ขึ ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. จึงได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ฟาร์มมิส” เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่โครงการสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมกับการวาดแปลงโดยใช้แท็บเล็ต 
ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ สามารถพิสูจน์ทราบได้ทันที โดยฟาร์มมิสจะประกอบด้วยระบบ
สนับสนุน ๓ ระบบ ได้แก่ ๑) ฟาร์มลิงค์ (FAARMLink) จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่บนมือถือหรืออุปกรณ์
พกพาไปยังระบบฟาร์มคลาวด์ (FAARMCloud) ๒) ระบบฟาร์มคลาวด์ จะเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น และ ๓) ระบบฟาร์มรู้ (FAARMRu) ทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาประมวลผลและสรุป
ภาพรวมให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยฟาร์มมิสนั้น มีมากน้อยแค่ไหน และอยู่ที ่ไหนบ้าง  โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำฟาร์มมิสไปใช้งาน ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายค่าวาดแปลงด้วยอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ  
เพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเทคโนโลยีเดิมถึง ๑๕ เท่า สามารถทำงานได้รวดเร็ว และง่ายใน 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐจากการบูรณาการข้อมูล  
อีกด้วย นอกจากนี้กรมที่ดินก็ได้นำฟาร์มมิสไปใช้งานเช่นกัน ส่งผลให้ลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(กรณีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ นส.๔ ไปยังกรมที่ดินด้วยเซอร์วิสบริการ) และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสาขาในการสืบค้นข้อมูลแปลงลงได้  แปลงละ 
อย่างน้อย ๓๐ นาที – ๑.๓๐ ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย ๖๐ นาทีต่อแปลง คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมที่ดินรวม ๑๐๔ ล้านบาท 
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(๒) หน ้ า ก ากผ ้ านา โนก ั น ไ รฝ ุ ่ น  ( WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks)  
เพื่อป้องกันโควิด ๑๙  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ในการดำรงชีวิต ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จึงได้สร้าง
นวัตกรรม “หน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks)” เพื่อป้องกัน 
โควิด ๑๙ โดยว่าจ้างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เคลือบผ้า เพื ่อนำไปใช้สำหรับผลิต 
หน้ากากอนามัยดังกล่าว โดย หน้ากากอนามัย WIN-Masks ประกอบด้วยโครงสร้าง ๓ ชั้น ได้แก่ ๑) ผ้ากัน 
ไรฝุ่นศิริราชเคลือบสาร Nano ที่มีคุณสมบัติกันน้ำ และกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด ๕ ไมครอนได้ ๒) ผ้า 
ไมโครไฟเบอร์ และ ๓) ผ้า cotton ผสม ZnO ทีม่ีคุณสมบัติดูดซับสารคัดหลั่ง และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ที่มาจากผู้ใช้ได้ ส่งผลให้หน้ากากอนามัย WIN-Masks มีคุณสมบัติเด่น ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ประสิทธิภาพการกรอง
อนุภาคของหน้ากาก (Particle Filtration Efficiency: PFE) สามารถป้องกันหรือกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด ๕ 
ไมครอนได้ ๒) สามารถป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอยเสมหะ หรือสารคัดหลั่งที่เป็นของเหลว (Fluid 
Resistance) จากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และจากเสมหะผู้สวมใส่สู ่ภายนอกได้ ๓) ความกระชับของหน้ากาก 
(Fit Test) สามารถสวมใส่ได้แนบกับใบหน้า ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้ ๔) มีการซึมผ่านของอากาศ  
ได้ดี (Permeability Test) ทำให้มีการระบายอากาศดี ส่งผลให้หายใจได้สะดวก และ ๕) สามารถซักซ้ำได้ถึง 
๓๐ ครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทั้ง ๔ ด้าน และสามารถใช้ซ้ำได้อย่างน้อย ๓๐ ครั้ง จากการมีส่วนร่วมของ
การสร้างหน้ากากอนามัย WIN-Masks ของ NANOTEC นั้น ก่อให้เกิดมูคค่าการลงทุน ๘๓๒,๐๐๐ บาท และ
สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการเกิดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสามารถช่วย 
ลดต้นทุนการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ รวมมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๒๑๔ ล้านบาท 
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๓.๓ ผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจ ัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย 

(Research Pillars)  ได ้ แก ่  (๑ )  ว ิทยาศาสตร ์ช ี วภาพและเทคโนโลย ีช ี วภาพ ( Bioscience and 
Biotechnology) (๒) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Manufacturing Technology) 
(๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโน
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy 
Technology) ร่วมกับ ๓ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวกและเครื ่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical 
Devices Research Center: A-MED) (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิง
พาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) และ (๓) ศูนย์ว ิจ ัยเทคโนโลยี
ระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transport: RMT) ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับ
ต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Precision Agriculture (๒) Food & Feed (๓) Biochemicals (๔) Cosmeceutical 
(๕) Biopharmaceutical (๖) Precision Medicine (๗) Medical Devices and Implants (๘) Energy (๙) 
Dual-Use Defense และ (๑๐) Mobility and Logistics ผ่านกลไกการสนับสนุนและบริหารงานวิจัยของ
กลุ ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้านอุตสาหกรรม และ 
(๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญตามกรอบวิจัย 
ดังนี้ 
 

(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 
“ปุ ๋ยค ีเลต เสร ิมธาตุอาหารพืชทางใบ”  (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision 

Agriculture):ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้พัฒนาสารคีเลตจุลธาตุอาหารพืชสำหรับ
การฉีดพ่นทางใบ เนื่องจากความต้องการของเกษตรกรในด้านธาตุอาหารรองเสริมของพืชที่มีความสำคัญ และ
จำเป็นต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืชให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่ที่มากขึ้น ซึ่งหาก
พืชขาดธาตุอาหารรอง จะส่งผลให้พืชเกิดความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เช่น เกิดการไหม้ของใบ เกิดใบด่าง  
หรือใบซีด ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสง หรือการเจริญเติบโตต่ำลง ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต แต่ธาตุอาหารรองที่ใช้ในปัจจุบันมักจะเกิดการสูญเสียและไม่ ค่อยได้ประสิทธิภาพ 
เนื่องจากธาตุอาหารกลุ่มนี้จะตกตะกอนได้ง่าย ทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นทีมวิจัย ฯ 
จึงได้พัฒนา “สารคี-เลตจุลธาตุอาหาร” ที่เตรียมจากกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยขององค์ประกอบประเภท
โปรตีนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ผ่านกระบวนการห่อหุ้มจุลธาตุอาหารในรูปแบบสารเชิงซ้อน ให้อยู่ในรูปที่ละลาย
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น้ำได้ดี เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะใบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ จึงสามารถช่ว ย
เพิ ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร ่ได้ร ้อยละ ๒๐  ลดการใช้ปุ ๋ยลงร้อยละ ๕๐ สามารถลดการสูญเสีย 
จุลธาตุอาหารจากการตกตะกอนที่ค่าพีเอช (pH) สูงกว่า ๘ ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕  นอกจากนี้ยังเพ่ิม
เทคโนโลยีการยึดเกาะใบเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการดูดซึมเข้าสู่พืชผ่านทางปากใบให้ยาวนานขึ้น ซึ่งเหมาะ
สำหรับพืชไร้ดินและพืชทั่วไป (ฉีดพ่นทางใบ) และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอันตรายจากการใช้  
สารสังเคราะห์ ลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยเคมีท่ีเกินความจำเป็น และลดการนำเข้าปุ๋ยจุลธาตุอาหารจากต่างประเทศ 

 ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง เลขที่คำขอ ๑๕๐๓๐๐๐๔๗๒ เรื่อง “สูตร
องค์ประกอบของธาตุอาหารสำหรับพืชไร้ดิน” อีกทั้งผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
เพื่อนำไปขายเชิงพาณิชย์ จำนวน ๗ ทะเบียน (สัญญาการนำไปใช้ประโยชน์ เลขที่ LCA-NN-๒๕๖๒-๘๖๔๗-
TH) และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทเทคซายน์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว  

 

 
 

“VIP-Safe Plus ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจเชื้อก่อโรค
ในอาหาร”  (ภายใต ้กล ุ ่มเทคโนโลย ี เป ้าหมาย Food & Feed): ทีมว ิจ ัยศ ูนย ์พ ันธ ุว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้พัฒนาชุดตรวจ “VIP-Safe Plus” หรือชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบ
รวดเร็วขนาดพกพาเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ๓ ชนิด ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus 
Vibrio cholerae และ Escherichia coli สายพันธุ์ 0157:H7 เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้อง 
มีการทดสอบทางจุลชีววิทยาเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
ต่อการบริโภค ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงนำ ๓ เทคโนโลยี ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีแลมป์ (Loop-Mediated Isothermal 
Amplification: LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคที่อุณหภูมิคงที่ มี  
ความไวและความจำเพาะสูง ใช้เวลาเพียง ๑ ชั ่วโมง โดยไม่ต้องใช้เครื ่องมือราคาแพง ๒) เทคโนโลยี  
การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Biosensor) บนขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
การตรวจวัดที่สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำหมึกกราฟีนมา  
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พิมพ์ลงบนผิวของขั้วไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ ๓) 
เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและพกพาได้ ทำให้กระบวนการตรวจวัด 
เชื้อก่อโรคในอาหารง่ายขึ้น รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งนี้ชุดตรวจดังกล่าวให้ผลการทดสอบเป็นลบ  
กับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ และสามารถตรวจเชื้อที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารได้น้อยที่สุด ๒ CFU (Colony 
Forming Unit) ต่อปริมาณอาหาร ๒๕ กรัม โดยใช้เวลาการทดสอบร่วมกับการเลี้ยงเชื ้อ ๔ ชั่วโมง และ  
ทราบผลการทดสอบภายใน ๕ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจ  
ในห้องปฏิบัติการและรอผลการวิเคราะห์ ๓-๗ วัน อีกทั้งยังมีต้นทุนการตรวจต่อตัวอย่างถูกลง เนื่องจากใช้
เครื่องมือขนาดเล็กและราคาไม่แพง  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี ้ได้ยื ่นจดอนุสิทธิบัตร ๑ เรื ่อง เลขที ่คำขอ ๑๗๐๓๐๐๑๖๘๒ เรื ่อง  
“ไพรเมอร ์ท ี ่ม ีความจำเพาะต ่อเช ื ้อ Vibrio parahaemolyticus และกรรมว ิธ ีการตรวจเช ื ้อ Vibrio 
parahaemolyticus ก่อโรคอาหารเป็นพิษ อีกทั ้งช ุดตรวจนี ้ถ ือเป ็นนวัตกรรมที ่ส ่งเสริมมาตรฐาน 
ความปลอดภัยทางด้านอาหารของอุตสาหกรรมผลิตอาหารของประเทศได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

“ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based Chicken Meat)” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Food & Feed): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื ้อไก่จากโปรตีนพืช เนื ่องจากปัจจุบันจำนวนของกลุ ่มคนผู้ที่ร ับประทานมังสวิร ัติ 
แบบยืดหยุ่น (Flexitarians) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ โดย 
หันมาบริโภคเนื ้อเทียม (Meat Analogue) จากโปรตีนพืช ซึ ่งความท้าทายสำหรับการผลิตอาหารจาก 
โปรตีนพืชเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่จะต้องใกล้เคียงกับ
เนื้อสัตว์ชนิดนั้น ๆ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช โดยอาศัยองค์ความรู้
เกี ่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของอาหาร และคุณสมบัติของโปรตีน ประกอบกับการใช้สารที่ทำหน้าที่  
ยึดเกาะและเส้นใยอาหารที่เหมาะสม ในการสร้างเนื้อสัมผัสให้คล้ายคลึงกับเนื้อไก่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายภายหลังการปั่นผสม และสามารถนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่าง ๆ ได้ทันที โดย 
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ไม่ต้องผ่านกระบวนการแช่แข็ง ทำให้ง่ายต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนัก 
จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ สามารถนำไปปรุงสุกด้วยวิธีการชุบทอด ย่าง ผัด หรือแกง ให้ลักษณะเนื้อสัมผัส 
ที่คล้ายอาหารที่ปรุงจากเนื้อไก่ นอกจากนี้ยังมีโปรตีนประมาณร้อยละ ๑๐-๑๖ เส้นใยประมาณร้อยละ ๖-๑๐ 
และมีปริมาณไขมันจากพืชที่ปราศจากไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลประมาณร้อยละ ๖-๙ และสามารถ 
ปรับความนุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในสูตร 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชน จำนวน ๒  บริษัท เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและต่อยอดผลงานจากผลงานวิจัยดังกล่าว 

 

  
 

(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
“ระบบติดตามและตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนต้นแบบ 

Chiang Mai World Green City (CMWC)” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Energy): ทีมวิจัยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมถ่ายทอด
ระบบติดตามและตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนต้นแบบ Chiang Mai World 
Green City เนื่องจากชุมชนต้นแบบเพื่อความอยู่รอดในอนาคต จัดตั้งขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า ๕๐๐ ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบของ 
การใช้งานด้านพลังงานทดแทน และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้สามารถเผชิญกับวิกฤต
การขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการใช้พลังงานของชุมชน ดังนี้ ๑) ออกแบบระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าของโซนบ้านพัก และติดตั้งระบบ
ติดตาม ตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อติดตามการผลิตและการใช้ไฟฟ้า ๒) ติดตั้งระบบ
ตรวจสอบการทำงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Health) กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Grid-Connected System) เพื่อตรวจวัดและตรวจสอบปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้า และ ๓) รายการ 
ผลการติดตั้งระบบฯ และภาพสถานที่ติดตั้งจริงในชุมชน จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ ระบบสามารถแสดงผล
การทำงานแบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเก็บข้อมูลไฟฟ้าของระบบฯ และข้อมูล
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สภาพแวดล้อมทุก ๑ นาที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โซลาร์เซลล์เพ่ือ
การเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และกลุ่มชาวบ้านที่สนใจจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดความรู ้ด ้านการใช้พลังงานทดแทน แนวคิดก่อสร้ างอาคารที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และ 
การพ่ึงพาตนเองให้แก่คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่าง  ๆ รวมทั้งประชาชน
ที่สนใจอีกด้วย 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  

 

  
 

(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“ระบบสารสนเทศเพื ่อการส ่งต ่อผ ู ้ป ่วย (e-Referral Healthcare System) สำหรับ 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากระบบการให้บริการสุขภาพของประเทศ
ไทยในปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพในแต่ละระดับมีผู้มารับบริการจำนวนมาก จึงทำให้การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยบริการสุขภาพมีข้อมูลที่ส่งต่อไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำการตรวจวินิจฉัยได้ 
เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนำมายังหน่วยบริการสุขภาพ
ด้วยตัวเอง ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย สำหรับหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการส่งต่อข้อมูลดู แลรักษาผู้ป่วยระหว่างคลินิก
ชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลแม่ข่าย ช่วยให้แพทย์ผู ้ร ักษาเห็นข้อมูลการรักษาของคลินิกชุมชนอบอุ่น  
ในเครือข่าย นำมาวางแผนการดูแลรักษาต่อ และส่งข้อมูลกลับไป ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
และได้รับการติดตามดูแล โดยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) เข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางให้กับทุกหน่วยบริการ 
ทำให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย สามารถสืบค้น ตรวจสอบ หรือนำข้อมูลสุขภาพที่บันทึกไว้แล้วในระบบ 
นำไปใช้ประโยชน์ในการรับบร ิการในหน่วยบริการได้อย ่างต ่อเนื ่อง  จุดเด่นของผลงานว ิจ ัยน ี ้ คือ 
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๑) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์ของผู้รับบริการที่ ๑ โดยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยโรค จาก 
การอ่านประวัติการรักษาเบื ้องต้นจากคลินิกเครือข่าย  ๒) เพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 
แผนกต้อนรับของผู ้รับบริการที ่ ๑ โดยลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองของผู ้ป่วย 
จากการตรวจสอบจากระบบ ๓) ลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารของผู้รับบริการที่ ๒ จากเดิมทีต่้องถ่ายเอกสาร
ก่อนเข้ารับบริการ ๔) ลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการที่ ๒ ในกรณีเอกสารการส่งตัวไม่สมบูรณ์ ๕) ลดค่าเสียเวลา
ของผู้รับบริการที่ ๒ จากการลดระยะเวลาในการรอการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองก่อนรับการตรวจ และ 
๖) ลดค่าเสียโอกาส ของผู้รับบริการที่ ๒ ในการขอใบส่งตัวจากคลินิกเครือข่าย 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้มีการนำไปใช้งานในหน่วยบริการ ๒ เครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยมีคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุข รวมจำนวน ๓๓ หน่วย  
คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ๖๑ ล้านบาท  

 

  
 

“BodiiRay R (บอดีเรย์อาร์) ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Medical Devices and Implants): ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  
(A-MED) ได้พัฒนา BodiiRay R คือ ชุดแปลงเอกซเรย์ให้เป็นดิจิทัล (Digital radiography retrofit) เป็น
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบเก่าให้เป็นระบบเอกซเรย์ดิจิทัล โดยจะเปลี่ยนเฉพาะ  
ส่วนรับรังสีและสร้างภาพให้เป็นระบบดิจิทัล แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากส่วนฉายรังสีเอกซ์จากเครื่องเดิม 
ประกอบไปด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ และจอแสดงผลภาพ 
ส่วนซอฟต์แวร์ ได้แก่ ส่วนบริหารจัดการผู้ป่วยและจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ ส่วนบันทึกการตั้งค่ าการถา่ยรังสี 
และส่วนประมวลผลภาพและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (BodiiView Software) จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ 
คือ ใช้สำหรับปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบเก่าให้เป็นเอกซเรย์ดิจิทัล สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับ
การใช้งานของโรงพยาบาลได้หลายรูปแบบ ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานที่หลากหลายและ 
สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ แสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่า
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เครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ 
มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเครื่องเอกซเรย์มากขึ้น ทำให้ภาพเอกซเรย์ที่ได้มีคุณภาพ ได้รับภาพทันที
หลังจากการถ่าย และสามารถนำภาพสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เมื่อภาพมีคุณภาพที่ดี  
ผู้ป่วยก็จะได้รับการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้นำไปติดตั้งและใช้งานกับเครื ่องเอกซเรย์ทั้งแบบแขวนเพดาน และ 
แบบเคลื่อนที่ได้ในการแปลงระบบเอกซเรย์เดิมให้เป็นระบบดิจิทัล เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคท่ัวไป ณ โรงพยาบาล
แม่ระมาด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง และเพื่อตรวจและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อ
โควิด ๑๙ (ระลอกที่ ๒) ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลสนามวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
การใช้งานไปแล้วมากกว่า ๑๗,๐๐๐ ครั้ง นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทพิกซาเมด 
จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
“นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ” (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices & Implants): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้
พัฒนาแผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ต้านเชื ้อรา-แบคทีเรีย เนื่องจากได้รับโจทย์วิจัยจากบริษัทเอเทค 
ฟิลเตรชั ่น จำกัด ซึ ่งเป็นบริษัททำธุรกิจแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ แต่เป็นแบบกรองฝุ ่นธรรมดา  
ที่มีความสามารถในการกรองอนุภาคของฝุ่น จุลินทรีย์ และเชื้อราได้ตามขนาดของช่องว่าง หรือรูของแผ่น
กรองอากาศ จึงมีโอกาสที่เชื้อต่าง ๆ จะเจริญเติบโต และเพ่ิมจำนวนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ
หากแผ่นกรองเสื่อมสภาพลง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจหลุดลอยออกมาปนเปื้อนกับอากาศ ส่งผลกระทบต่อ  
ระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาแผ่นกรองอากาศในรถยนต์เพื่อช่วยป้องกันและ
กำจัดเชื ้อจุลินทรีย์ โดยอาศัยการทำงานของอนุภาคนาโนที ่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ  เพื ่อยับยั้ง 
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ซึ่งสารเคลือบเมื่อสัมผัสกับผนังเซลล์ของจุลินทรีย์จะทำให้  
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ผนังของเซลล์เสียหาย หรือยับยั้งระบบการเผาผลาญในเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และ 
มีต้นทุนการผลิตต่ำ กระบวนการผลิตสารเคลือบไม่ซับซ้อน อีกทั้งกระบวนการเคลือบแผ่นกรองอากาศชนิด 
ผ้าไม่ถ ักไม่ทอนี้ สามารถประยุกต์ใช ้ก ับการเคลือบในอุตสาหกรรม และลักษณะทางกายภาพของ  
แผ่นกรองอากาศภายหลังการเคลือบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น สี การขึ้นจีบแผ่นกรอง และความสามารถใน
การผ่านของอากาศ เป็นต้น โดยผลงานวิจัยนี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย 
ต ามว ิ ธ ี ก า รทดสอบมาตรฐ านท ั ้ ง  Antifungal activity, Assessment on textile material: AATCC 
TM30:2017 (test III), CLSI M2-A11: Performance standards for antimicrobial disk susceptibility 
tests (Clear zone Test) และParticulate efficiency tests are followed by ISO16890 Classification 
ISO ePM10 โดยหลังการเคลือบอัตราการไหลเว ียนอากาศ (Air Flow Rate) และการสูญเสียแรงดัน 
(Pressure Drop) เท่าเดิม นอกจากนี้ได้ทดสอบการใช้งานโดยนำไปกรองอากาศในรถยนต์ที ่ม ีขนาด 
ห้องโดยสารต่างกัน ทดลองใช้จนถึงประมาณ ๑๓,๐๐๐ กิโลเมตร พบว่า ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรีย และไม่พบการหลุดของอนุภาคนาโนออกจากแผ่นกรอง 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จำกัด 
เร ียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ เตรียมนำแผ่นกรองอากาศยับยั ้งเช ื ้อราและแบคทีเร ียสำหรับรถยนต์  
ออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทพันธมิตรที่ดูแลด้านการทำตลาดในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยตั้งเป้า
ขยายกำลังการผลิตเพิ่ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศ โดยนำร่องในประเทศอาเซียน
อย่างประเทศลาว และเวียดนาม 

 
 

“สังเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิราเวียร์ ทดแทนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้เป็นยาต้าน 
โรคโควิด ๑๙” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Biopharmaceutical): ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สังเคราะห์สารตั้งต้น “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” สำเร็จ เนื่องจาก
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด ๑๙ ทั่วโลก ทำให้ยาฟาวิพิราเวียร์เป็นที่ต้องการอย่างมาก ประเทศผู้ผลิตต้อง
เก็บไว้รักษาประชากรของตนเอง ทำให้ยาขาดตลาด การสั่งซื้อทำได้ยาก และมีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่เพียงพอ
ต่อการรักษาของผู้ป่วยในประเทศที่ไม่สามารถผลิตยาเองได้ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศไทยยังคง
อยู่ระดับปลายน้ำ ต้องนำเข้าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม หรือ API (Active Pharmaceutical Ingredients) 
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ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ จากต่างประเทศมากถึงร้อยละ ๙๕ ดังนั้นทีมนักวิจัยฯ จึงได้
วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต API ด้วยตนเองในระดับห้องปฏิบัติการจนกระทั่งประสบความสำเร็จ เพื่อใช้
ในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับต้านโรคโควิด ๑๙ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม พัฒนา
กระบวนการสังเคราะห์จากเดิม ๖ ขั้นตอน เป็น ๙ ขั้นตอน ซึ่งแม้จะมีขั้นตอนที่มากขึ้นแต่เป็นวิธีที่สามารถใช้
วัตถุดิบราคาถูก หาได้ง่าย และพ่ึงพาตนเองได้ โดย API ที่สังเคราะห์ได้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานทัดเทียมระดับ
สากล สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นทดแทน API ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของไทยให้ผลิตยาได้ครบวงจรด้วยตนเองตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง ทำให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างความม่ันคงด้านสุขภาพและการแพทย์ให้กับประชาชน 

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมจะขยายการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot 
Scale) และจะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม API โดยมีบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมศึกษาความ
เป็นไปได้เพ่ือขยายผลสู่ขั้นตอนการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 

 
 
 

(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม  
“Big Stream แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์”: ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนา Big Stream แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์  
เนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม BigStream เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานอย่างกระจาย และพร้อมเพรียงกันแบบเรียลไทม์ เพ่ือรองรับความหลากหลายของรูปแบบ
และมาตรฐานของเซนเซอร์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้
พัฒนา Big Stream แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน
ภายใต้กรอบการทำงาน (Framework) ในส่วนการจัดการข้อมูล ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับชั้นการจัดการข้อมูล (Data Layer) ของสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ และ
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สนับสนุนการจัดการข้อมูล IoT ทั้งในเชิงการศึกษาวิจัยและในภาคอุตสาหกรรม จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ 
๑) Big Stream จะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ร้อยละ ๒๐-๓๐ และลดต้นทุนในการใช้ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒) สามารถบูรณาการข้อมูลของภาครัฐให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความยืดหยุ่น และปรับปรุงง่าย อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย มีคุณภาพ และทันสมัย และ ๓) สนับสนุน
ให้ผู ้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระบบจัดการข้อมูลตามรูปแบบธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสังคมที่ทำให้เกิดระบบนิเวศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได ้

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบทันระบาด ระบบทันพิบัติ และระบบรักษ์น้ำ อีกทั้งมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
บริษัทเอกชนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและการจัดการข้อมูล 
IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดชุมชนนักพัฒนาและเปิดโอกาสการดำเนินธุรกิจ
จากการพัฒนาส่วนต่อขยายหรือ Plugins และระบบ Ecosystem ที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
 

“ผ้าเคลือบกราฟีนอัจฉริยะ” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-Use Defense): ทีมวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้พัฒนาผ้าเคลือบกราฟีน
อัจฉริยะ เนื่องจากสำหรับวงการทหารไม่เพียงแต่การมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน 
รถถัง หรือเครื่องมือสื่อสารเพียงเท่านั้น การพัฒนาด้านเครื่องแบบทหารให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นจึงเป็นอีกเรื่องที่
ไม่อาจมองข้ามได้ ผ้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกายทหารที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถระบาย
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อากาศได้ดีนักเม่ืออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ถ้าการสวมใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ อาจทำให้รู้สึก 
ไม่สะดวกสบายกับร่างกายและการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงก่อให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ 
จึงมีแนวคิดพัฒนาเนื้อผ้าเครื่องแต่งกายทหารชนิดใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยการนำอนุภาค “นาโน
คาร์บอน” ซึ่งเป็นอนุภาคท่ีมีสมบัติยับยั้งในการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย มาผลิตเป็นหมึกพิมพ์แบบสกรีน
ที่ผสานวัสดุนาโนคาร์บอนกราฟีน คาร์บอนนาโนทิวป์ และอะเซทิลีนสีดำ เคลือบบนสิ่งทอด้วยเทคนิคการ
สกรีน เครื่องแบบทหารที่ผลิตจากผ้าเคลือบนาโนคาร์บอน มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนและควบคุม
อุณหภูมิ มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันฝุ่นละออง อากาศซึมผ่าน และทนทานยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นผลจากการใช้วัสดุคาร์บอนระดับนาโนของคาร์บอนนาโนทิวป์ และกราฟีนที่มีประสิทธิภาพมีดนาโน 
(Nanoknife) ของวัสดุกราฟีนที่ช่วยทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย โดยสารนาโนกราฟีนเป็นสารที่มีสมบัติใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และยังเป็นสารที่ไม่
เป็นพิษ ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ  จุดเด่นของผ้าเคลือบกราฟีน คือ ถ่ายเทความร้อนได้ดี
มากกว่าผ้าปกติถึง ๓ เท่า เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี ทำให้ไม่รู ้สึกอับชื้ น สบายผิวและแห้งเร็ว ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ ๙๙.๙ (AATCC TM100:2012) สามารถลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 
และป้องกันผิวจากรังสียูวีในแสงแดดได้มากกว่าร้อยละ ๙๙.๙  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างร่วมกับบริษัทเอกชนในการผลิตผ้าเคลือบกราฟีนสำหรับเครื่อง 
แต่งกายทหารให้กับกองทัพ 

 

 
 

“หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ ๒”: ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พัฒนาหุ่นยนต์
ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ ๒ เนื่องจากในแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้นำหุ่นยนต์
ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ามาใช้งาน ซึ่งที่ผ่านมา NECTEC ได้ร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ ๑ และได้นำไปใช้งานจริงในกระบวนการทำงาน แต่ยังพบจุดอ่อนบางประการ ดังนั้น
ทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กหนา ๒๐ มิลลิเมตร 
มีความกว้างด้านละ ๗๙.๕ มิลลิเมตร ความยาวรวมกล้อง ๓๔๓ มิลลิเมตร มีน้ำหนักเฉพาะตัวหุ่นยนต์ ๑.๓๙ 
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กิโลกรัม โดยหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 นี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (โรเตอร์และสเตเตอร์) ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย สามารถ
เคลื่อนที่ไปในพ้ืนที่แคบระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ได้ อีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณภาพและตรวจสอบความ
หลวมและแน่นของ Wedge ได้อีกด้วย จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูง โดยมี
ความเร็วสูงสุด ๓.๕๔ เมตรต่อนาที สามารถวิเคราะห์สัญญาณ Wedge ที่มีความถูกต้องใกล้เคียงกับการเคาะ
ด้วยมือคนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ได้ที่ระดับร้อยละ ๗๓-๗๔ และใช้งานง่าย อีกทั้งยังมีส่วนประกอบ
ของระบบน้อย ทำให้ขนย้ายสะดวก ลดระยะเวลาและความเสียหายจากการหยุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งผล
ให้ กฟผ. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ในระยะยาว และลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ปัจจุบันผลงานนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง เลขที่คำขอ ๑๓๐๓๐๐๑๕๓๑ เรื่อง “อุปกรณ์จับ
ยึดสำหรับเครื่องทดสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์” เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กฟผ. นำผลงานวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

 

   
(รูปซ้าย) การวิเคราะห์ความแน่นของ Wedge ด้วยมือคน  

(รูปขวา) การตรวจสอบความแน่นของ Wedge ด้วยหุ่นยนต์ 
 
“อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั ่วบริเวณมาตรวัดน้ำแบบพกพา”: ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) ได้พัฒนาอุปกรณ์
วิเคราะห์เสียงน้ำรั ่วบริเวณมาตรวัดน้ำแบบพกพา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการค้นหาตำแหน่งน้ำรั่ว 
เนื่องจากปัญหาน้ำรั่วจากท่อ หรือน้ำสูญเสีย เป็นปัญหาสำคัญในการเบิกจ่ายน้ำของ กปน. ซึ่งวิธีการหนึ่งใน
การลดความสูญเสียดังกล่าว คือ การส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ โดยฟังเสียงท่อน้ำรั่วใต้ผิวดินด้วยอุปกรณ์ช่วยฟัง 
ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วบริเวณมาตรวัดน้ำแบบพกพา โดยเป็นเครื่องมือช่วย
วิเคราะห์ในการระบุตำแหน่งความน่าจะเป็นของจุดรั ่วจากสัญญาณเสียงน้ ำรั ่วที ่อยู ่บริเวณขามาตรวัด
น้ำประปาก่อนเข้าอาคารบ้านเรือน โดยอาศัยหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์สัญญาณอย่างมี
ระเบียบแบบแผน มีโครงสร้างการคำนวณเพื่อนำคุณลักษณะเฉพาะของสัญญาณมาวิเคราะห์ ทำให้การระบุ
ความน่าจะเป็นของจุดที่วัดแม่นยำมากขึ้น และช่วยลดอัตราการสูญเสียของน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการตรวจวัดสัญญาณเสียงน้ำรั่วแบบเดิม โดยใช้สมาร์ตโฟนช่วย
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ในการวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วทดแทนไมโครโฟนวัดเสียงน้ำรั่วจากพ้ืนดินที่ใช้ในอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วรุ่นที่ ๑ 
อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว บำรุงรักษาง่าย และมีความแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
เมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญของ กปน. ลดการพึ่งพาทักษะการฟังเสียงท่อรั่วจากผู้เชี่ยวชาญในการระบุตำแหน่ง
ของจุดรั่ว และลดเวลาในการสร้างบุคลากรเพ่ือสำรวจน้ำรั่วอีกด้วย 

ปัจจุบันผลงานนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร ๑ เรื่อง เลขที่คำขอ ๑๙๐๑๐๐๖๕๒๖ เรื่อง “อุปกรณ์ฝา
ครอบหัววัดสัญญาณเสียง” เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กปน. นำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

 
(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
“ระบบรักษ์น้ำ”: ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้

พัฒนาระบบรักษ์น้ำ เนื่องจากปัจจุบันการพยากรณ์การรุกล้ำของน้ำเค็มได้มุ่งเน้นไปที่การพิจารณาช่วงเวลาน้ำ
ขึ้นสูงสุด หรือปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าสู่พื ้นที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยยัง ไม่มีระบบพยากรณ์ที่
พิจารณาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง น้ำท่าที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ และการผสานข้อมูลเข้าสู่แบบจำลอง 
(Data Assimilation) ตลอดจนการขาดข้อมูลตรวจวัดในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องยากต่อการเห็นถึงปริมาณน้ำเค็มที่
รุกล้ำเข้ามาและระยะเวลาที่น้ำเค็มจะอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาระบบรักษ์น้ำ โดยเป็นระบบ
พยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพ่ือการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
ได้แก่ ๑) Monitor คือ ส่วนแสดงผลข้อมูลตรวจวัด ซึ่งแสดงข้อมูลค่าความเค็มของน้ำ ตลอดจนข้อมูลทางอุทก
วิทยาอื่นในพื้นที่ที่มีข้อมูลตรวจวัด เช่น คุณภาพน้ำ อัตราการระบายน้ำ ปริมาณน้ำฝน อัตราการสูบน้ำ และ
สภาพน้ำทะเลหนุน เป็นต้น ๒) Forecast คือ หน่วยพยากรณ์ที่คำนึงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง 
การไหลของน้ำท่า ตลอดจนการผสานข้อมูลเข้าสู่แบบจำลอง โดยมีการบูรณาการข้อมูลที่ตรวจวัดได้จาก
อุปกรณ์ตรวจวัด รวมไปถึงการพยากรณ์สภาพน้ำทะเลหนุนจากลมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ่าวไทยและทะเล
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อันดามัน เพื่อทำการพยากรณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างล่วงหน้า ๗ วันโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมี
ส่วนพยากรณ์สำหรับประชาชนทั่วไป โดยแสดงผลพยากรณ์ค่าความเค็มของแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่างล่วงหน้า 
๗ วัน ที่เข้าใจง่าย โดยให้ผลการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๙๐ และ ๓) Scenario คือ หน่วย
จำลองเหตุการณ์ (What-if Scenario Module) ที่สามารถนำมาจำลองเหตุการณ์ในการวางแผนบริหาร
จัดการน้ำ เพื่อการจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนว
ทางการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึน 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้สามารถเข้าใช้งานได้ที่่ เว็บไซต์ https://chaophraya.lsr.nectec.or.th 
และการประปานครหลวง กรมชลประธาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำผลงานวิจัยนี ้ไปใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นมูลค่าผลกระทบจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เจ้าหน้าที่และลด
ค่าใช้จ่าย ๑๑ ล้านบาท  
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๓.๓.๒ โครงสร ้างพ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ  ( National S&T 
Infrastructure) 

สวทช. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) เพื่อสร้าง  
ขีดความสามารถทางด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ โดยให้บริการด้านเทคนิค/วิชาการที่มีมาตรฐาน ด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย และมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ดำเนินการ
จัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประชาคมวิจัย
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การเก็บรักษาพืชระยะยาวในธนาคารพืช (Plant Bank) เช่น จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ ๖๖๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บพืชในธนาคารพืชระบบปลอด
เชื้อ ๘๗ ชนิด (เป้าหมาย ๑๕๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิตใน
พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งพืช ๑๐๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๕๐ ตัวอย่าง) 

• การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวในธนาคารจุลินทรีย์ (Microbe Bank) เช่น จัดเก็บรักษา
จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๙๐๕ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) จัดทำข้อมูลเครื่องหมาย
พันธุกรรม (DNA barcode) จากตัวอย่างแห้งเพื่อประกอบการจำแนกชนิดสำหรับพิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๓๑๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพ
ในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในคลังแล้วเสร็จ ๕๖๓ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๓๐๐  
สายพันธุ์) 

• การเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลพันธุกรรม (Data Bank) ได้แก่ ข้อมูลพืช 
เช่น ข้อมูลสารพันธุกรรมพืช ๓๐๕ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ เช่น 
ข้อมูลสารพันธุกรรมจุลินทรีย์ ๑,๘๓๑ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูล
เครื ่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๒๖๘ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูลมนุษย์ เช่น ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม 
และสนิปส์จีโนไทป์ของคนไทย ๔๔๐ ราย (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย) 

• การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ อยู่ระหว่างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ 
(Specimen management system) เพื่อการประมวลผลพันธุกรรมขนาดใหญ่ จำนวน ๖ 
ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 
จำนวน ๔ ระบบ และระบบสารสนเทศสนับสนุนประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ 
จำนวน ๒ ระบบ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดง
ความหลากหลายของพืชที่พบในประเทศไทย (๒) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายของ
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จุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย และ (๓) ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช โดยมีความก้าวหน้าใน
ภาพรวมร้อยละ ๗๙ 

• การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม อยู่ระหว่างพัฒนา
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ ๖ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์มการ
วิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสและสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ (๒) แพลตฟอร์มการแสดงผลข้อมูล
ระบาดวิทยาของไวรัส (๓) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และติดตามความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส PRRSV (Porcine reproductive and respiratory disease virus) 
(๔) แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ Genomics Thailand (๕) 
แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บฟีโนไทป์และข้อมูลทางคลินิกสำหรับโครงการ Genomics 
Thailand และ (๖) แพลตฟอร์มการทำนายชาติพ ันธ ุ ์ของมนุษย ์โดยใช ้ข ้อม ูลความ
หลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิป โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 
๗๖ 

นอกจากนี้ NBT ยังเข้าร่วมโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและญี ่ปุ่น 
หรือโครงการ SATREPS โดยเข้าร่วมการประชุมลงนาม
รับรองความร่วมมือ (แบบออนไลน์) ร่วมกับพันธมิตร 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น  จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไบโอเทค และนาโนเทค 
สวทช. โดยได้ร ับทุนวิจ ัยในหัวข้อ Development of 
Duckweed and Associated Microbial Resource 
Values Towards Bio-Circular-Green (BCG) Economy ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวิจัย
จากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งพัฒนาให้แหน (Duckweed) และไข่น้ำ 
(Wolffia) ซึ่งเป็นพืชดอกที่โตเร็วที่สุดในโลก สามารถเจริญเติบโตร่วมกับการใช้บำบัดน้ำเสีย เพาะเลี้ยงด้วย
ทรัพยากรต่ำ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พร้อมทั้งค้นหาสารออกฤทธิ์สำคัญในแหน รวมถึง
การใช้ประโยชน์ทั้งในรูปอาหาร พลังงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันขึ้นไปจนถึงการเป็นอาหารแห่งอนาคต และเป็น
โมเดลต้นแบบของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างครบวงจร 
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(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนาวิธีการทดสอบทางจีโนมิกส์ 
ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที่ ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
โดยสิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ ์ของพันธุ ์พืช สัตว์ เชื ้อรา แบคทีเรีย  โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) เพื่อตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์/จุลินทรีย์ในสายพันธุ์รุ่นลูก (F1) ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้ ๔๐,๐๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) 
และการจําแนกเชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ ๒๕๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) 

• การพัฒนา High-throughput protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ โดย
ใช้เทคนิค Real-time PCR ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว รวมถึงสามารถดำเนินการได้ครั้งละหลายตัวอย่าง ปัจจุบันตรวจวินิจฉัยโรคในพืชไป
แล้ว ๒๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) และตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ไปแล้ว ๒๗๐ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic tree) เพื่ออธิบาย
วิวัฒนาการจากความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ปัจจุบันมีผลข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่
ระดับ DNA แล้ว ๙๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์หายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ จากฐานข้อมูลยีนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ (เป้าหมาย ๕ ตำแหน่ง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเครื่องหมาย
โมเลกุลที่นำไปใช้คัดเลือกกุ้งกุลาดำเพศเมีย ๕ ตำแหน่ง ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธ ุกรรมช ั ้นส ูง (MassArray) โดยพบว ่าสามารถนำไปใช ้จร ิ งได ้แล ้ว ๑ ตำแหน่ง 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ 

• การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptide) จากจุลินทรีย์ พืชที่สำคัญ
ทางเศรษฐกิจ และสมุนไพร (เป้าหมาย ๑ เปปไทด์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการ
คัดเลือกโปรตีนเป้าหมายและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับเปปไทด์จากฐานข้อมูล In silico 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๔๕ 

นอกจากนี้ผลงาน "ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ (HybridSure)" ของ NOC ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นที่ 
น่าลงทุน (Investment Pitching) ประจำปี ๒๕๖๓ จากงาน Thailand Tech Show 2020 จากการโหวตของ 
นักลงทุนและประชาชนที่สนใจผ่านระบบออนไลน์ ชุดตรวจไฮบริดชัวร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบความ
บริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว (เมื่อเทียบกับวิธี Grow out test) โดยใช้ระยะเวลาเพียง 
๒ วัน และผลที่ได้มีความแม่นยำมากกว่าร้อยละ ๙๙ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๐ บาทต่อตัวอย่าง ซึ่งถือว่าคุ้ม
เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างรอผลผลิตเติบโตนาน ๖-๑๒ เดือน เพ่ือตรวจสอบว่า
ผลผลิตที่ได้มีคุณลักษณะที่ต้องการหรือไม่ นอกจากการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบเครื่องหมาย
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โมเลกุลในเมล็ดพันธุ์พืชแล้ว NOC ยังมีฐานข้อมูลเครื่องหมายโมเลกุลใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำ
ให้ไฮบริดชัวร์สามารถตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมในพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ได้ครอบคลุมทั้งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

  
 

(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 
ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่
ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

• ให้บริการทรัพยากรการคำนวณ ๑๕.๗๕ ล้านชั่วโมงคำนวณ (เป้าหมาย ≥ ๒๕ ล้านชั่วโมง
คำนวณ) ประกอบด้วย ระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) 
๑๒.๑๕ล้านชั่วโมงคำนวณ และ e-Science ๓.๖๐ ล้านชั่วโมงคำนวณ และมีโครงการมาใช้
บริการทรัพยากรการคำนวณระบบ TARA ๕๘ โครงการ (เป้าหมาย ≥ ๕๐ โครงการ) และ e-
Science ๓๕ โครงการ โดยมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการดำเนินงาน 
(Utilization) ร้อยละ ๖๙.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

• ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC 
สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการพยากรณ์ฝุ่น 
PM2.5 ในพื ้นที ่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง WRF-Chem (Weather 
Research and Forecasting Model with Chemistry) ซึ ่งสามารถลดระยะเวลาที ่ใช้ใน
การคำนวณจาก ๑๑ ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง ๑ ชั่วโมงครึ่ง และสามารถพยากรณ์พื้นที่ฝุ่นได้
ล่วงหน้าถึง ๓ วัน 

• สร้างความร่วมมือและการรับรู้ระดับนานาชาติ (International visibility) ThaiSC เป็น
ผ ู ้แทนของอาเซ ียนเข ้าร ่วมงานสัมมนาออนไลน์ SupercomputingAsia 2021 หรือ 
SCAsia2021 ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาและ
ให้บริการระบบ HPC ของหน่วยงานต่าง ๆ และตัวอย่างการใช้งานระบบ HPC ของภูมิภาค
เอเชีย เพื ่อเป็นการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและติดตามทิศทางการพัฒนาด้าน HPC จาก
บริษัทผู้ผลิต รวมถึงการให้บริการของศูนย์ HPC ชั้นนำของโลก รวมถึงการใช้งานในด้านต่าง ๆ  
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เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการแพทย์ และด้านการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม ช่วย
ต่อยอดการให้บริการระบบ HPC ของ ThaiSC ให้สูงและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
(๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 

Institute for Sustainability: TIIS) จัดทำข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน  
ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต 
หรือ National Life Cycle Inventory (LCI) Database (เป้าหมาย ๕ ฐานข้อมูล) ได้แก ่
o การพัฒนาฐานข ้อม ูลในร ูปแบบความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานเจ ้าของข ้อมูล 

ประกอบด้วย(๑) ฐานข้อมูลกลุ่มการจัดการน้ำเสีย ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูล LCI 
ในรูปแบบของชุดข้อมูล (Data set) และตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสร็จ จำนวนรวม 
๗ ฐาน (ตามเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย) และ (๒) ฐานข้อมูลกลุ่มเยื่อและกระดาษ 
(กลุ่มกระดาษอนามัย) ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูล LCI ในรูปแบบของ Data Set 
แล้วเสร็จ จำนวนรวม ๓ ฐาน (เยื่อกระดาษรีไซเคิล กระดาษอนามัยจากเยื่อบริสุทธิ์ 
และกระดาษอนามัยจากเวียนทำใหม่) ซึ่งทั้ง ๒ ฐานข้อมูลอยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร 
Meta data เพื ่อประกอบการทบทวนข้อมูลโดยผู ้เชี ่ยวชาญภายนอก (External 
reviewer) ตามกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากลต่อไป ความก้าวหน้า
การดำเนินงานร้อยละ ๔๕ 

o การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเหมาะสมในบริบทของประเทศไทย ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล LCI ของประเทศ โดยได้อัพเดทฐานข้อมูล
ไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้ฐานข้อมูลไฟฟ้าปี ๒๕๕๗ เป็นฐานข้อมูลไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยระหว่าง
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ฐานข้อมูลที ่ทำการปรับปรุงนั ้นจะนำไปใช้ในการคำนวณค่า
สัมประสิทธิ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๔๕ 

• การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี ้ว ัด เช่น การพัฒนาตัวชี ้ว ัดฟุตพรินต์ว ัสดุ (Material 
Footprint: MF) ของประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลการผลิตภายในประเทศ (Domestic 
Extraction: DE) ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๒ ของวัสดุ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ 
และแร่อโลหะ รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาตารางปัจจัยการผลิต ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๒ เพื่อคำนวณ
ค่า MF เบื้องต้น โดย MF เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้วัสดุเสมือนจริงที่สนองความต้องการขั้น
สุดท้ายภายในประเทศ ซึ ่งจะทำให้เห็นถึงการไหลเวียนของวัสดุตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ 
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• บริการเทคนิค วิเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) 
ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อประเมิน
สมรรถนะด้านความยั ่งยืนขององค์กร สำหรับนำไปวิเคราะห์ปัญหาที ่สำคัญ (Hotspot 
analysis) ขององค์กร และนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความยั่งยืนให้กับ
หน่วยงานต่อไป (ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๘๒) นอกจากนี้ได้พัฒนาคู่มือการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ประเมิน) ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดทำร่างคู่มือและเสนอขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการเทคนิคและผู้เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับ
ผู ้ปปฏิบัติ ) ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการประเมินผลของหน่วยงานร ัฐว ิสาหกิจ 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๖๕ 

• ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ (Integrated informatics dataset) เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงานนำค่าประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) และโมเดลไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุน 
การผลิตและบริโภค (เป้าหมาย ๒ หน่วยงาน/เรื่อง) สำหรับภาคการเกษตรได้พัฒนาโมเดล 
การจัดสรรพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบผล 
ความถูกต้องของข้อมูล และหารือกับองค์กรอิสระด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (World Wide 
Fund for Nature: WWF) เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาแนวทางที่
เหมาะสมในการหาค่าการหมุนเวียน (Circularity Potential) ของวัสดุก่อสร้าง โดยพิจารณา
แนวทางการนำไปใช้งานกับบริษัททั้งในระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) และระดับองค์กร 
(Company Level) โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งประสานงาน
กับบริษัทเพ่ือจัดทำค่าการหมุนเวียนต่อไป ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ 

นอกจากนี้ยังดำเนินการประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตภัณฑ์ปาล์มและน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็น
ผลงานแรกของประเทศไทยที่มีการประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืชที่มีราก หัว และพืชที่ให้
น้ำมัน เพื่อใช้ในการจัดทำเส้นฐาน และเตรียมพร้อมในการรายงานตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓.๑.a ดัชนีการสูญเสียอาหาร 
(Food loss index) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๕) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) มุ่งเน้น 

การพัฒนาเซนเซอร์ข ั ้นส ูง Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพัฒนา Ion-

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

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์เซนเซอร์อย่าง

ยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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o สามารถผลิตเวเฟอร์ระดับ Small volume ที่ผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมดพร้อมส่งมอบ

ได้ถึง ๗๕ แผ่นต่อปี พร้อมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในการพัฒนากำลังคนเพื่อออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้

คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้าน  High Frequency 

Interdigitated Sensor Platform สำหรับใช้ในงานด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) 

รวมทั้งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนา

ต้นแบบซิลิกอนไมโครโฟน และเตรียมดำเนินการร่วมกับผู้ร่วมดำเนินการภาคเอกชนจาก

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการพัฒนาลำโพงซิลิกอนอีกด้วย 

o พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงคุณภาพร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute: ITRI) ประเทศไต้หวัน เพ่ือ

แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ Automated Microfilaria Detection 

System (AMS) with MicroFilaria lab on A Disc (MFD) พร้อมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือ

พัฒนาขั้นตอนการผลิตที่ตอบโจทย์ในส่วนของแผ่นดิสก์ให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด และ

อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดไนเตรตแบบพกพา (Nitrate Sensor Handheld Device) อยู่

ระหว่างพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขรายละเอียดจากต้นแบบแรก ออกแบบชิ้นส่วน

สำหรับการฉีดพลาสติก และออกแบบกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมการ

สำหรับการผลิตจำนวนมาก 
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o จัดงานสัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการ “Thai Microelectronics Seminar 2021” แบบ

ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม สร้าง

เครือข่ายอุตสาหกรรมจากทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อน

ระบบนิเวศของเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวมของประเทศ เพ่ือ

ก้าวเข้าสู ่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้หัวข้อ “Smart Electronics, A Leap for Thailand 

Future” เมื ่อว ันที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นเวทีแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ในด ้าน

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประยุกต์ใช้

งานชิป และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไป 
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๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 
สวทช. ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน  
ระดับสากล ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 
จำนวน ๒,๐๙๔ รายการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๔๕๔ หน่วยงาน/ราย นอกจากนี้ยังให้บริการเชิง
เทคนิคและให้คำปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๙ โครงการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์
และทดสอบของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออกตาม
มาตรฐานสากล ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการ
รับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบหรือพิสูจน์ทราบ 
เพื่อรองรับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพียงรายเดียวในประเทศไทย ไตรมาสที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมและยานยนต์ไฟฟ้า 
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถการใช้งาน
แบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในสภาวะ
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกปัจจัย
ตามข้อบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่
ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘ จาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบันสามารถให้บริการทดสอบตาม
มาตรฐาน UN ECE R100 มาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗ และมาตรฐาน มอก. ๒๘๗๙ นอกจากนี้ยังอยู่
ระหว่างพัฒนาขอบข่ายความสามารถทางด้านการทดสอบแบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้า ตาม
มาตรฐาน UN ECE R100 เพิ่มเติม เพ่ือความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานสากลที่จำเป็น 
อาทิ การทดสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิที ่เกิดขึ้นต่อแบตเตอรี่ การทดสอบ
เกี่ยวกับการชาร์จ และการทดสอบความทนทานต่อการกระทำจากภายนอก เป็นต้น 

 

• บริการทดสอบด้านระบบราง ให้บริการทดสอบชิ้นส่วนระบบรางและรถไฟทั้งห้องโดยสาร 
ภายใต้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น EN 50155 EN 50121-1 EN 50121-2 ด้านการกระจาย
สัญญาณ และมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งร่วมกับกรมขนส่งทางรางจัดทำ
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มาตรฐานการทดสอบด้านอาณัตสัญญาณ และอยู่ระหว่างขยายขอบข่ายการรับรองด้านการ
ทดสอบอาณัติสัญญาณตามมาตรฐาน ETSI TS 151 010-1 

 

 
 

นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัทเอสเอไอ มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Charging Station) โดยลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการพัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐาน
สำหรับ EV Charging Station ผ่านการทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าของเอ็มจี หรือ MG Super Charge เมื่อ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาวิจัยและใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การกำหนด
มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับระบบการชาร์จไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ปัจจุบันติดตั้ง
สถานีชาร์จ จำนวน ๑๐๘ สถานีที่โชว์รูมและศูนย์บริการของเอ็มจี โดยพร้อมเปิดให้บริการแล้ว ๖๗ สถานี 
และมีแผนติดตั้งสถานีชาร์จอีก ๕๐๐ จุดทั่วประเทศภายในปีนี้ 

 

 
 

อีกทั้งได้ทดสอบอุปกรณ์และระบบ Monitoring ที่วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด 
๑๙ ให้แก่บริษัทโนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้วัคซีนถูกเก็บใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดเวลาและไม่เสื่อมสภาพ เนื่องจากวัคซีนต้องอาศัยการเก็บที่อุณหภูมิความเย็น
ในช่วงระหว่าง ๒-๘ องศาเซลเซียส โดยตู้เก็บวัคซีนโควิด ๑๙ ที่ติดตั้งระบบวัดอุณหภมิ-ความชื้นฯ ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานจาก PTEC ได้ถูกส่งมอบให้สถานพยาบาลของรัฐ ๗๗ จังหวัด ภายใต้โครงการ FTI ช่วยชาติ
สู้โควิด ๑๙ เพ่ือสนับสนุนแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัย 
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(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจาก Lucideon Ltd. 
ประเทศอังกฤษ ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร และกระเบื้องเซรามิก ได้รับการแต่งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้
เป็นหน่วยทดสอบกระเบื้องเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก และก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์และฝักบัว
อาบน้ำ นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างบางประเภท เพ่ือยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ อาทิ 

(๑) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะและเครื ่องใช้เมลามีนสำหรับอาหาร หลังจาก สมอ. 
ประกาศให้มาตรฐาน มอก. ๒๙๒๑-๒๕๖๒ 
เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ว ั นที่  ๑๑ ธ ั น ว าคม  ๒๕๖๓  ส ่ ง ผล ให้
ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน
ผลิตหรือนำเข้าภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน 
และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 

๒๙๒๑-๒๕๖๒ ที่สินค้าทุกหน่วย โดย CTEC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภาชนะและเครื่องใช้
เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : 
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เฉพาะด้านความปลอดภัย โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตและนำเข้าภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนสำหรับอาหารในประเทศ ที่
ต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบเพ่ือการขออนุญาตหรือการติดตามผล 

(๒) ให ้บร ิการว ิ เคราะห ์ทดสอบสารต ้องห ้ามใน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างพัฒนาความสามารถขยาย
ขอบเขตการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารต้องห้าม 
ในผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อกำหนดสำหรับการควบคุมสารอันตราย 
(Restriction of Hazardous Substances: RoHS) 
ในส่วนการวิเคราะห์แบบคัดกรองเบื้องต้น (Screening method) 

 
(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. ให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อส่งมอบบริการ
และผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย มีตัวอย่างการดำเนินงานเพ่ือ
ขยายความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด ้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบเคร ื ่องมือ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เพื่อเสริมแกร่งบริการวิเคราะห์ทดสอบ พัฒนาวิธีการและบริการแบบทวิภาคี เสริมศักยภาพ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
ลดภาระการลงทุนซ้ำซ้อนของประเทศ เพิ่มโอกาสร่วมกันพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐาน ทำให้ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบในประเทศ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่บูรณาการระหว่างบุคลากร การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ จนนำไปสู่นวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน (วพพ.) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ทดสอบที่มีคุณภาพภายในประเทศ 
และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงได้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้น
สูงในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงในด้านต่าง ๆ อาทิ การกระจายตัวของสารสำคัญ 
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การหาชนิดและปริมาณสารสำคัญที่ส่วนต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านการดำเนินการของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ทดสอบด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง (Cannabis Analytical 
Testing Center) หรือ CATC ของ NCTC โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างครบวงจรเกี่ยวกับ
กัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและตรวจสอบ
ความปลอดภัย เช่น การหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา 
เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน รวมถึงการหาปริมาณกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ให้ได้ค่า
มาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาสินค้าได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อภาคต้นน้ำการปลูกและ
ภาคการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการเกษตรของไทยให้สูงขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้ต่อไป 

 

   
 

(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา  
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เกี ่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน เช่น การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด โดยร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 
ด้วยการค้าขายอาหารริมทางให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ส่งกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่น่าอยู่ ให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ได้นำรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกมาใช้ เพื่อเป็นการ
ยกระดับสตรีทฟู้ดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สั่ง
จองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว ๗๗ คัน ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และสำนักงานเขตสัม
พันธวงศ ์
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 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างออกแบบและวางแผนการผลิต
รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ร่วมกับแฟรนไชส์ต่าง ๆ เช่น แฟรนไชน์ไฮโซหมูปิ้ง และแฟรนไชส์
ไก ่ เหล ืองบางแสน เพ ื ่ อการขยายสาขา รวมถ ึ งร ับสม ัคร
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที ่ต้องการต่อยอดผลงาน
นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้รับอนุญาตสิทธิเพ่ือ
ผล ิตรถเข ็นนว ัตกรรมร ักษ ์โลก พร ้อมโอกาสต ่อยอดธ ุรกิจ 
ในอนาคต 
 

(๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยา 
และการประเมินทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และเคมี
อุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP) ของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) และมาตรฐานสากล ISO, OECD และมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมของไทย ไปสู่การข้ึนทะเบียนและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
ในเวทีโลก สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ไตรมาสที ่๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน เช่น การให้บริการทดสอบด้าน
ความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วยมาตรฐาน ISO 10993 
series เช่น การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง และการทดสอบความไว
ต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น และแนวทางการทดสอบและประเมินสารเคมีตามแนวปฏิบัติของ 
OECD ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานชั้นนำของ
ประเทศ เช่น ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(TCELS) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ส่วนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 
 ในด้านการให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื ่องสำอางและสมุนไพร  
ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพรที่ใช้กับผิวหนัง และศึกษาวิธีการทดสอบใหม่ ๆ โดย
เปรียบเทียบกับหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ ๑ ร่วมกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพรไทย  ให้มี
คุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเป็นการแนะนำงานบริการทดสอบของ TBES ให้แก่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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นอกจากนั้นยังเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำ SWOT Analysis ของ
หน่วยทดสอบและวิจัยในระดับพรีคลินิกตามหลักการ OECD GLP ภายใต้โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล 
(MAD: OECD GLP) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการการทดลองและวิจัยในระดับพรีคลินิกตามหลักการ OECD GLP 
ของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั ้งเพื ่อให้เกิดการรับรู ้ในวงกว้างในฐานะที ่ TBES เป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบของรัฐที่มีศักยภาพการทดสอบตามมาตรฐาน OECD GLP ในประเทศ 
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๓.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารให้เกิดงานวิจัยขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโจทย์
วิจัยระดับประเทศ ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง หรือโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานภายใน สวทช. 
และบูรณาการความสามารถด้าน วทน. ของ สวทช. และพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ
ผลงานจากงานวิจัยและพัฒนาไปตอบโจทย์ต่างๆ ได้ ซึ ่งการบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนี้ยัง
ดำเนินการควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การพัฒนาโจทย์ขนาดใหญ่
ร่วมกับเอกชน การส่งเสริมทุนวิจัยแกนนำ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพการ
วิจัยและจริยธรรมการวิจัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหาร RDI มีตัวอย่างการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้
งานของภาครัฐ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

• การจัดทำเอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ประกอบด้วย แนวทางการ
ดำเนินงาน เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” “การติดตาม
และประเมินผลโครงการ” และ “แนวทางการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ” เผยแพร่
บนเว็บไซต์การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (https://www.nstda.or.th/gd/) รวมทั้ง นำ
แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” เข้าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 : 2005 ของ สวทช. และประกาศใช้เอกสารเมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ส่งเอกสารการ
ประเมินความพึงพอใจของกระบวนการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินผล นอกจากนี้ จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “แนวทางการประเมินผลหน่วยงานที่รับทำ
โครงการ ผู ้เข้าร่วมโครงการ และผู ้บริหารโครงการ ที ่ดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ ” เพื ่อให้
หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการใช้ประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์   

• การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สำหรับใช้ผลักดันการพัฒนาโจทย์
วิจัยร่วมกัน รวมทั ้งลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ จำนวน ๓  หน่วยงาน ได้แก่ ๑) คณะ
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แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี 
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีการนำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ของคณะฯ เพื ่อทราบและพิจารณานำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปีที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยอาจแยกโจทย์วิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และโจทย์
วิจัยที่เป็นความต้องการนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจปกติ  ๒) 
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เมื ่อวันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีอธิบดี รองอธิบดี  ผู ้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย ขร. มีแผนจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งโจทย์วิจัยและพัฒนาบางส่วนอาจดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้
ได้ ทั้งนี้มีข้อควรคำนึงท่ีมีผลกับการตัดสินใจดำเนินการ คือ เดิมโครงการส่วนใหญ่ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นหลัก รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ ๓) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุม โดย สสวท. เห็นว่าสามารถพิจารณาดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ โดยอาจแยก
เป็นโจทย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ขับเคลื่อนระบบบริหารขององค์กร และโจทย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้
ขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค์กร ทั้งนี้ หากมีการจัดทำเอกสารแนวทาง/หลักเกณฑ์การพิจารณาในขั้นตอน
การคัดเลือกโครงการและติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มเติม  จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้
หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการได้ นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาโจทย์ความต้องการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรและระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและระบบ สำหรับนำมา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนภารกิจให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๒  โครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ 
ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสำนักงบประมาณต่อไป   
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• การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่มีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการภาครัฐ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโครงการ 
“การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย e-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ” โดยได้ประสานให้คำปรึกษาและดำเนินการในขั้นตอนการ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการและขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือกโครงการ โดย สปสช. เตรียมดำเนินการ
เพ่ือจัดทำบันทึกข้อตกลง และเริ่มโครงการในลำดับต่อไป 

• การรับดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการตามโจทย์วิจัยของ 
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ต้องการพัฒนา 
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ ซึ่ง สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ และร่วมดำเนินการเชื่ อมโยง
กลไกบริหารโครงการที่เกี ่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการรับข้อเสนอโครงการ ประเมินข้อเสนอโครงการ จน
พิจารณาคัดเลือกโครงการเสร็จสิ้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง กมอ. ดำเนินการขอมอบอำนาจภายในหน่วยงาน ใน
การอนุมัติงบประมาณโครงการทั้ง ๒ ส่วนที่ผ่านกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อเสนอโครงการวิจัย 
“การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง” โดยศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และข้อเสนอบริหารโครงการ (๒) โครงการตามโจทย์วิจัยของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อ
ผู ้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานคร” โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประเมินผลโครงการ ซึ่ง
หากปิดโครงการโดยสมบูรณ์แล้ว สวทช. จะประสานกับ สปสช. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการประเมิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

• การสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ โดยส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารระเบียบสำนักนายกฯ ประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์มที ่เกี ่ยวข้องไปยัง
หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษารวม ๘๗ หน่วยงาน โดยทำให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้น
ทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการและผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศ
รายชื่อหน่วยงานรับทำโครงการบนเว็บไซต์แล้วรวมทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน เช่น สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



79 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นต้น 
โดยมีรายชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศแล้วทั้งสิ้น ๒๗๙ หน่วยงาน 

  
 
 
 
 
 
 

๓.๔.๒ การร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาครัฐและเอกชน   

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้นำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พื ้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร 
รวมทั้งความร่วมมือวิจัยทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้าม
ชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สำเร็จและผลักดัน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการนำเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
นำไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต
อัตโนมัติชั ้นสูง สำหรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู ่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีข้อเสนอแนะทั้งสิ ้น ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านการ
พัฒนาบุคลากรและแรงงาน ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการของภาครัฐ และด้านการตลาดและธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้ง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๕ 
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หน่วยงาน ได้แก่ (๑) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านกิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างปรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ กกพ. พิจารณา  
เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานต่อไป (๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือ
ยกระดับธุรกิจก่อสร้างที่จำเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยการกำหนดทิศทาง สร้างมาตรฐานการก่อสร้าง
ของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสร้างฐานข้อมูลกลางของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และหาแนวทางความ
ร่วมมือวิจัย เพื ่อประยุกต์ใช้กับ Building Information Modeling (BIM) ในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการก่อสร้างอย่างครบวงจร และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่
เมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ่ม BCG 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) (๓) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen University ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเยอรมัน เพื่อร่วม
ดำเนินงานกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ในโครงการการพัฒนาโปรตีน 
Vip3A จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื ่อใช้เป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับมาผลิตชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในประเทศไทยได้ 
(๔) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่องการบริหารงานวิจัย Genomics for EID ภายใต้แผนปฏิบัติ
การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างทำสัญญาร่วมกัน และ (๕) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ สวทช.  

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน 
จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพื่อร่วมดำเนินงานและหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาโจทย์
วิจัยร่วมกัน เช่น การพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญสําหรับอ้อย เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธกับ
ลักษณะผลผลิตน้ำตาลในอ้อย และเทคโนโลยีฐานเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับพัฒนาพันธุออย เป็นต้น (๒) 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เพ่ือร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และรูปแบบความร่วมมือใน
การดำเนินงานร่วมกัน (๓) บริษัทไบโอเวลธ์ จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการ “การประเมินการใช้กรด
ไขมันสายยาวไม่อ่ิมตัวสูงชนิดโอเมก้า-๓ จากจุลินทรีย์เสริมในอาหารสัตว์” เพ่ือทดสอบสูตรอาหารที่เสริมด้วย
จุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติสะสมกรดไขมันสายยาวไม่อิ ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า ๓ สายพันธุ์ Aurantiochytrium 
limacinum BCC 52274 ต่อผลผลิตไข่ไก่ เนื้อกุ้ง คุณภาพเนื้อโค และน้ำนมโค (๔) บริษัทแพลนเนท ที 
แอนด์ เอส จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการ “การพัฒนาชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และควบคุมรถขนส่ง
อัตโนมัตินำทางโดยเลเซอร์เพ่ือใช้งานระดับอุตสาหกรรม” เพ่ือพัฒนาระดับภาคสนามชุดประมวลผลสัญญาณ
เซนเซอร์และควบคุมรถขนส่งอัตโนมัตินำทาง ระดับภาคสนาม และ (๕) บริษัท วิชาญแมชชินเนอร์รี่ เพ่ือ
ร่วมดำเนินงานในโครงการ “การพัฒนาระบบปรับชุดหัวเกี่ยวแบบอัตโนมัติของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว” เพ่ือ
พัฒนาต้นแบบระดับภาคสนามชุดหัวเกี ่ยวปรับระดับแบบอัตโนมัติตามความสูงของต้นข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และชุดเซนเซอร์แสง 
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๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั ้นนำขึ้นใน
ประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไป
จำหน่ายต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) โดยอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ ซ่ึงปัจจุบันได้
ออกแบบและพัฒนาเครื่องฯ รวมทั้ง ผ่านการทดสอบปัจจัยที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ เช่น ความแม่นยำของ
หลอดกำเนิดรังสี คุณภาพของภาพตัดขวาง การทดสอบปริมาณรังสีรั่วไหล และการทดสอบกับตัวอย่างเต้านม
เท ียม เป ็นต ้น  ท ั ้ งน ี ้  อย ู ่ ระหว ่ า งรอผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภ ัยทางร ั งส ี  จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก PTEC รวมทั้ง อยู่
ร ะห ว ่ า ง ร วบ ร วม เอกส า ร เพ ื ่ อ ย ื ่ น ขอจ ร ิ ย ธ ร รมกา ร ว ิ จ ั ย ใ นมน ุ ษย ์  ท ี ่ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับดำเนินการทดสอบทางคลินิกกับชิ้นเนื้อจริงต่อไป 

 
 
 
 

 
 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

โดยมีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดั งนี้ (๑) การวิจัยเพื่อสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ได้แก่ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดระดับภาคสนาม ที่
มีระบบให้ความเย็นแก่น้ำป้อนเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิต่ำด้วยเครื่องผลิตน้ำเย็นสมรรถนะสูง ก่อนเข้าสู่เครื่องผลิต
น้ำแข็ง ผลการทดสอบ ณ สถานประกอบการผลิตน้ำแข็งหลอด พบว่า สามารถช่วยประหยัดพลังงานในการ
ผลิต ร้อยละ ๓๒.๕ (๑๘.๕ กิโลวัตต์ชั่วโมง) ระยะเวลาในการผลิตลดลงร้อยละ ๕๐ (๒๑ นาทีต่อรอบ) และ
ระบบให้ความเย็นแก่น้ำป้อนสามารถทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดที่นิยมใช้กันอยู่
ทั ่วไปได้ทุกรุ ่น ทุกขนาด และมีจุดคุ ้มทุนประมาณ ๑๑ เดือน  นอกจากนี้ อยู ่ระหว่างพัฒนาชุดทดสอบ
สมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ และ ๑๐ นิ้ว (๒) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล
เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (เตาชนิดสโตกเกอร์แบบตะกรับเลื่อน) กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล  
โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านเผาไหม้ของประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
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(มหาชน) เตาชนิดสโตกเกอร์แบบตะกรับเลื่อน ชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ ชานอ้อย ไม้สับ และชานอ้อยผสมไม้สับ 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยมีประเด็นวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ การกัดกร่อน/การสึกกร่อน การออกแบบหม้อไอน้ำ 
การลดการพึ่งพาชิ้นส่วน/อุปกรณ์จากต่างประเทศ และการจัดเก็บ/กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้ง อนุมัติ
และจัดทำสัญญาโครงการวิจัย พร้อมทั้งเริ่มดำเนินงานแล้ว จำนวน ๔ โครงการ และ  (๓) การพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ การพัฒนาระบบ
วิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์ โดยอยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things, IoT)  ระดับห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ดำเนินการพัฒนา
ต้นแบบหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ระดับห้องปฏิบัติการ โดยได้เก็บข้อมูลแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งแบบลอยน้ำ ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงานของหุ่น และส่วนประกอบย่อย (ระบบน้ำ 
ไฟฟ้า และแบตเตอรี่) รวมทั้ง สร้างแบบสามมิติ จำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ เขียนแบบชิ้นส่วนย่อย
เพ่ือสั่งผลิต และสั่งชิ้นส่วนมาตรฐาน เพื่อประกอบและทดสอบชิ้นงานต่อไป 

นอกจากนี้ สวทช. ได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง 
ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มี
ศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ นอกจากนี้ 
โครงการนักวิจัยแกนนำ ยังจะเป็นกลไกหนึ่งที ่ สวทช. นำมาใช้ในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ท้าทาย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน 
ได้ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน  ประกอบด้วย นักวิจัยด้านการแพทย์ 
๑ ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื ้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
โครงการวิจัยเรื่อง “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” และนักวิจัยด้าน
อาหาร ๒ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่ง
อนาคต” และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบ
อาหารฟังก์ชัน/นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่ งอาหารชนิดใหม่” โดย สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี รวมงบประมาณ ๖๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ 
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ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผลงานจากโครงการนักวิจัยแกนนำ ได้แก่ 
บทความวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๔๙ บทความ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี จำนวน ๓  ต้นแบบ 
รวมทั้ง ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก รวม ๔๙ คน 

 
 
 
 

 

 

 

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งสร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อพัฒนา วทน. โดยเน้นกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย ๕ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และ ๑ กลุ่มประเทศอาเซียน โดยการสร้างกลไกเพื่อคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์ และหัวข้อ 
การวิจัยในการร่วมวิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างการรับรู้ (visibility) ให้ สวทช. ในเวทีนานาชาติ สร้าง
กลไกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็น
การยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมทั้งริเริ ่มกลไกใหม่เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
บรรลุผล อันจะนำไปสู่การเพิ่มพันธมิตรด้านการวิจัยและเพิ่มทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. สร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา วทน. โดยส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๖ โครงการ และผลักดันให้
เกิดความร่วมมือต่างประเทศ (strategic collaborative meeting) จำนวน ๑ ครั้ง เกิดโครงการเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ จำนวน ๓ โครงการ บูรณาการภายในและยกระดับความเป็นสากลในเวที
นานาชาติ โดยจัดการประชุมระดับนานาชาติ (international conference) จำนวน ๑ ครั้ง รวมทั้ง สนับสนุน
การบุกเบิกหนทางในการเข้าถึงทุนวิจัยต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย 
(Grant Info Day) จำนวน ๕ ครั้ง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัย จำนวน ๑ ครั้ง 
และส่งเสริมให้เกิดการเสนอโครงการขอทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๙ โครงการ อีกทั้ง ริเริ่มกลไกใหม่ในการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนวิจัยในประเทศพันธมิตรและแหล่งทุน จำนวน ๑ กลไก นอกจากนี้ เกิด
การสร้างความร ่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding, MOU) หรือข้อตกลงการร่วมมือวิจัย (agreement) จำนวน ๖ รายการ โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
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• สวทช. จัดการประชุม Presidents’ Forum 2021 ภายใต้หัวข้อ “Bio-Circular-Green 
Economy: Turning Challenges into Opportunities in the Post-COVID-19 World” 
ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (NAC2021) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๔ ซึ่ง
รวบรวมผู้นำของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และวิชาการจากประเทศไทยและต่างประเทศแบ่งปัน
มุมมองเก่ียวกับประเด็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ 
ท ่ าน ได ้แก่  Prof. Dr. Chen Chien-Jen (Distinguished Professor Genomics Research 
Center, Taiwan)  Prof. Dr. Hasan Mandal (President, Scientific and Technological 

Research Council of Turkey (TU ̈BITAK), Turkey)  Prof. Joachim von Braun (Director, 
Center for Development Research (ZEF), Germany)  แ ล ะ  Prof. Emeritus Dr. Kraisid 
Tontisirin (Former Director of Food and Nutrition Division, the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO)) โดยมีผู ้เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คนจาก ๑๐ 
ประเทศเข้าร่วมทางออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ 
อ ุทยานว ิทยาศาสตร ์ประเทศไทย โดยจ ัดการต ้อนร ับ H.E. Ganesh Prasad Dhakal 
เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยมีการนำเสนอกิจกรรมของ 
สวทช. ที่มุ ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ผ่านถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั ้งเอกชนและสังคม รวมถึงการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. 
นอกจากนี ้ มีกิจกรรมเยี ่ยมชมแปลงสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร (AGRITEC Station) 
โรงงานผลิตพืช (plant factory) และศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) จากการประชุมในครั้งนี้ 
สถานทูตเนปาลยินดีและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานวิจัยเนปาล 
เ ช ่ น  Nepal Academy of Science and Technology (NAST) และ  Nepal Agricultural 
Research Council (NARC) โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ผ่าน
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กิจกรรมการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการวิจัยในประเด็นที่สนใจร่วมกัน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน 
ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัย โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัยของ 
สวทช. อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามระบบคุณภาพการวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญและควรให้การ
สนับสนุน เพื่อเป็นกลไกสำหรับพัฒนา สนับสนุนคุณภาพการวิจัย ของ สวทช.  ประกอบด้วย (๑) การบริหาร
จัดการข้อมูล (๒) แนวทางการมีชื ่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคำปรึกษา  (๓) แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (๔) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน/รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จากการวิจัย และ (๕) กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจด้านคุณภาพการวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่าง
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มีหลักฐานการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูล
วิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยได้แนวทางการจัดเก็บเอกสารระยะยาวของ สวทช. 
(long term archive) ในส่วนเอกสารสำคัญของงานสารบรรณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยอาจ
พิจารณาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
งานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook, ELN) 
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• แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับ
คำปรึกษา เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักสากล และ
สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือ และการยอมรับใน
ผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สวทช. (บทความวิชาการ บทความสั้น เอกสารประชุม วิชาการ) เพ่ือให้
การมีชื่อผู้นิพนธ์ (authorship) เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้อง
กับจริยธรรมการวิจัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ความเหมาะสมของผู้มีชื ่อในผลงานทางวิชาการ เป็นแนวปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที ่และการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
(https://www.nstda.or.th/rqm/resources-publications.html)  นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์
พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพื่อให้คำปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตี พิมพ์
ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเขียน
บทความ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

• แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดการทับ
ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานวิจัย โดยจัดทำขั ้นตอนและแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเพื ่อพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โครงการวิจัยสำหรับหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือนำเข้าระบบระบบบริหารและติดตามโครงการ สวทช. 
(myProject) ต่อไป 

• การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน/รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมการ
รับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิจัย สวทช. จึงมีช่องทางประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย และผู้ควบคุมกฎ (regulator)  โดยจัดการประชุมประจำระหว่าง 
สวทช. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประชุมกลุ่มย่อยรายผลิตภัณฑ์เพ่ือปรึกษาหารือการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง อยู่ระหว่างเตรียมแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการขอรับรองผลิตภัณฑ์
จากการวิจัยและพัฒนา (regulatory compliance)  ร่วม กับ อย. 

• กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยควรมี
กระบวนการทบทวนความสามารถในการทำซ้ำ ตามรายการที่ระบุในสิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (verification) และ
มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในสภาพการทำงานจริง (validation) ตามที่ผู้ใช้คาดหวังก่อนขั้นตอนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง อีกทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
โดยดำเนินการนำร่องการใช้งานระบบ verification & validation ภายใน สวทช. ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งได้วาง

https://www.nstda.or.th/rqm/resources-publications.html
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แผนการดำเนินงานและคัดเลือกโครงการแล้ว โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการนำร่องการใช้ระบบ 
verification  

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ดำเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานวิจัย
เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยดำเนินการใน  
๕ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (๔) ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (๕) จริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจั ย โดย
ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

• พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย 
จัดทำแนวปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรม 
สำหร ับผ ู ้ ว ิ จ ั ย  และแนวปฏ ิบ ัต ิการบร ิหาร
โครงการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรมการวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติการวิจัย ให้แก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สวทช. ส่งเสริม
มาตรฐานทางคุณภาพและจริยธรรมของนักวิจัย
และของสำนักงาน และป้องปรามการกระทำผิด 
ซ ึ ่ ง ส ่ ว นม าก เ ก ิ ด จ ากคว าม ไม ่ ต ั ้ ง ใ จ แ ล ะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สวทช. ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิด
จริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

• งานด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดทำแบบฟอร์มรายงานการใช้
สัตว์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของ 
สวทช. (IACUC) และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  

• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดทำ (ร่าง) แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ
โครงการวิจัยใหม่และที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อใช้ในการทบทวนข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
โครงการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. (NSTDA-IRB)  

• ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่
ปฏ ิบ ัต ิการ และผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องกับการทดลองหร ือการว ิจ ัยที ่ ใช ้ เช ื ้อโรคและพิษจากสัตว ์ หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้การดำเนินการทดลองหรือการวิจัย
ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
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รับรองโครงการ รวมถึงการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ ของ สวทช. และหน่วยงานในพื้นที่เช่าของ 
อวท. 

• ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดทำ (ร่าง) นโยบายจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับ
ใช้ดูแลงานที่เก่ียวข้องที่ดำเนินการโดยบุคลากร สวทช. ผู้ที่ร่วมวิจัยหรือรับทุนวิจัยของ สวทช. ภาคเอกชนที่ใช้
พื้นที่ภายใน สวทช. และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช.  ต่อไป นอกจากนี ้ ได้จ ัดทำ (ร ่าง) แนวปฏิบัติด ้านจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ให้อยู่ภายใต้หลักการด้าน
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นสากล คำนึงถึงบริบททางสังคมและกฎหมาย 
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๓.๕ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ 

สวทช. และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. กำกับดูแล จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและ
สร้างให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น 
สวทช. จึงได้พัฒนากลไกการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือ
เป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว
และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู ่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มี
พนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ 
มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) เพื ่อทำหน้าที ่ช ่วยผลักดันธุรกิจ
เทคโนโลยีนั้นให้ประสบความสำเร็จ โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ 
Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจ NSTDA Startup โดยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ สวทช.กำหนด และ
อน ุม ัต ิ ให ้ผ ู ้อำนวยการ สวทช. ม ีอำนาจอน ุม ัต ิการร ่วมลงท ุนใน NSTDA Startup ในกรอบวงเงิน 
ไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา มีกิจกรรม 
ดังนี้  (๑) ดำเนินการคัดเลือก (Direct Scouting) นักวิจัย/พนักงานที่โครงการมีศักยภาพ (Potential) เพ่ิมเติมใน
การพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจในรูปแบบ NSTDA Startup เข้ากระบวนการผลักดันเป็น NSTDA Startup รวมทั้งได้
ร่วมพัฒนา Business Model และ Business Plan ในโครงการที ่มี Potential สูง ซึ ่งประกอบด้วยโครงการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ให้โครงการมีความพร้อมสู่
ขั้นตอนต่อไป (๒) เตรียมความพร้อมจัดโครงการ “Pre-NSTDA Startup#Season2”  ปีที่ ๒ ต่อยอดความสำเร็จ
จากการจัดในปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้มีการเชื่อมโยงกลไกกองทุน Angel “Thailand Business Angel Network 
(TBAN)” และการทำ NSTDA Pitching เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนและร่วมจัดตั้งเป็นบริษัท NSTDA 
Startup (๓) จัดอบรมบ่มเพาะธุรกิจเสริมศักยภาพงานวิจัยให้เหมาะสมกับการลงทุน เช่น โครงการ Success 
ให้กับกลุ่มผู้สนใจตลอดจนนักวิจัย สวทช. ที่เป็น NSTDA Startup (๔) เชื่อมโยง (Connect & Accelerate) 
โครงการ NSTDA Startup ที่อนุมัติไปแล้วให้เข้าถึงโอกาสการรับเงินสนับสนุนในการทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม 
ในโครงการ Ted Fund  (๕) ติดตามความก้าวหน้า บริษัท NSTDA Startup ที่ได้อนุมัติไปแล้ว จำนวน ๓ บริษัท 
ได้แก่ บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BGIC)   บริษัท เอไอไนท์ จำกัด (AI9) และ บริษัท เบรนนิ
ฟิต จำกัด (BrainiFit)  โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ ๒๕  ๒๐ และ ๑ ล้านบาท ตามลำดับ หรือรวมทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น ๔๖ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๓ โครงการก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่สำคัญต่อประเทศทั้งต่อการวิจัยและ
พ ัฒนาท ี ่ทำให ้ เก ิดการนำผลงานไปใช้ จร ิ งในเช ิ งพาณ ิชย ์  (Commercialize) และผลกระทบด ้ าน 
อ่ืน ๆ  เช่น เกิดการลงทุนต่อยอดธุรกิจ เกิดการจ้างงานรวมมากกว่า ๓๑  คน และมีรายได้รวมกว่า ๒๐ ล้านบาท 
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เป็นต้น  (๖) มีการผลักดันให้โครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัท NSTDA Startup 
เพ่ิมเติม ได้แก ่โครงการ บิ๊กโก อนาไลติกส์ (BIGGO) ทุนจดทะเบียน ๒ ล้านบาท  โดยล่าสุดได้มีการลงนามสัญญา
ร่วมทุนกับ สวทช. ภายในไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจดจัดตั้งบริษัทกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งคาดว่าจะประกาศในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และ (๗) ดำเนินการถอดบทเรียนการทำงาน NSTDA 
Startup เพ่ือนำข้อแนะนำมาปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น   

 
 

 
 

๓.๕.๒ การผลักดันผลงานวิจัยสู่การจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ใช้กลไกการร่วมทุนในการผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั ้งทำหน้าที ่บริหารจัดการ 

การลงทุน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ สวทช. อย่างไรก็ตาม การร่วมลงทุนตามนโยบาย

การลงทุนของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ยังขาดความคล่องตัวและมีข้อจำกัดในการรับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ในปี 

๒๕๖๓ สวทช. ได้จัดตั้ง Holding Company ซ่ึงมีรูปแบบการดำเนินงานแบบเอกชนและมีความคล่องตัวขึ้น 

ซึ ่งถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาล โดยจะดำเนินการในรูปแบบเอกชน ด้วย  

ทุนจดทะเบียน ๒๕๐ ล้านบาท โดยกิจการเป้าหมาย (Targeted Company) ของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนใน

กิจการ Deep Tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจากทั้ง สวทช. และหน่วยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นกิจการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ

– อนุมัติโดย NSTDA Startup Board เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
– ลงนามสัญญาร่วมทุน (SHA) กับสวทช. เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
– มีนาคม-เมษายน ยื่นจดจัดตั้งเป็นบริษัท ในนาม “บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด” 

ประกาศภายในเดือน เมษายน  ๒๕๖๔ 
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แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ๒๐ ป ี เช ่น Agro-industry,  Biotechnology, Smart Manufacturing, Health-

Medical  และ Energy and Materials เป็นต้น โดยจะลงทุนตั้งแต่ช่วง Startup และ Early stage ไปจนถึง

ช่วงเติบโต ซึ่งกิจการเป้าหมายจะมาจากโครงการต่างๆ ที่ สวทช. ให้การสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ เช่น 

ผู้ประกอบการที่เช่าพ้ืนที่ใน TSP/SWP บริษัทที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะ โครงการ Startup Voucher โครงการ 

Research Gap Fund บริษัทลูกของบริษัทร่วมทุน สวทช. ผลงานเด่นจากกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 

และ NSTDA Startup ที่เป็นการให้บุคลากร สวทช. นำผลงานวิจัยมาจัดตั ้งเป็นธุรกิจ Startup ร่วมกับ

พันธมิตรเอกชน  โดยในการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการ

จัดตั้ง บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด โดย รมว.อว. ได้ลงนามในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัท

นาสด้าโฮลดิ้งจำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ สวทช. ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑ ล้านบาท 

นอกจากนั้น สวทช. ยังมีกลไกผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยในปี ๒๕๕๙ สวทช. 

ได้ร่วมลงทุนกันธนาคารกรุงไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วม

ลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ (กองทรัสต์ฯ) โดยมีวงเงินลงทุน ๑,๑๓๕ ล้านบาท ซึ่งมีการ

อนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติม ๑ กิจการ คือ บริษัทนิว พาราไดม์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

ปัจจุบันบริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ประกาศ

นโยบายการลงทุน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (๒) จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น ๑๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ (๔) หารือ

ผู้ประกอบการที่สนใจขอร่วมทุน ๕ ราย  
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๓.๕.๓ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE)  
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และ 

Startups จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุค New Normal ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุน 
ต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startups ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล 

สวทช.มีการพัฒนากลไกร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้

พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ๕ กลไกหลักที่พัฒนาขึ้น โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีความก้าวหน้าใน

กลไกต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) กลไกการพัฒนาผู ้ประกอบการโดยใช ้โดยใช้ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digitalization) โดย 

ดำเนินการใน ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  

๑.๑)  โครงการ  Digital Transformation Phase II ร ่ วมก ับ  UOB-FINLAB เพ ื ่ อช ่ ว ย

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล

พร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ และ กำลัง

หารือจัดทำโครงการระยะที่ ๓ ต่อไป 

๑.๒) โครงการพัฒนากลไกการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry ๔.๐ โดย

ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE) ซ่ึงดำเนนิงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาต่อยอดดัชนี SIRI (Smart Industry Readiness Index ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง

เป็นดัชนีที่ มีกลไกในการทำการประเมินและให้คะแนนที่ประยุกต์มาจากดัชนีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับ

ภาครัฐในการพิจารณากำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้น SMEs ให้ยกระดับสู่ Industry ๔.๐ 

และวางแผนการพัฒนา Industry Service Provider (ISP) ให้เพียงพอกับความต้องการของ SMEs ซ่ึงปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพัฒนาดัชนีชี้วัดโดยมีการประชุมร่วมกับคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ และกำลังพัฒนา Web portal 

เพ่ือใช้ในการประเมิน โดยมีแผนจะทวนสอบดัชนีกับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป  

๑.๓) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ SMEs/Startups 

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจอย่าง

เหมาะสม มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการ
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องค์กรที่สำคัญ มี enterprise system ที่เหมาะสม โดยมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกันขึ้นเมื่อวันที่ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอนให้แก่ผู้ประกอบการ 

SMEs และ Startups ด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กรที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผลงานวิจัยของ สวทช. เพ่ือ

นำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมให้เติบโตผ่านกลไก

ตลาดทุน  

 

 

(๒) การยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย (Research Capability Development) ด้วย

กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา (Higher 

Education for Industry : Hi-FI consortium) จำนวน ๕  แห ่ ง  ได ้ แก ่  จ ุ ฬาลงกรณ ์มหาว ิทยาลั ย 

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น มหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร ์ และมหาว ิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนากำลังคนร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการ (๑) วิเคราะห์โจทย์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

เข้าวินิจฉัยปัญหา (๒) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และ (๓) ให้คำปรึกษาและนักศึกษาเข้าปฏิบัติการ 

ในบริษัท โดยปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๓) จำนวน ๓๗ คน มีบริษัทเข้าร่วม

โครงการ ๒๕ บริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hifi.sc.chula.ac.th 

(๓) กลไกการพัฒนาผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และสุขภาพ (Food & Health 

Industry) ร่วมกับพันธมิตรหลายราย ประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑) Functional Foods ร่วมดำเนินการกับ TCELS และ Food Innopolis สวทช. ซึ ่งมี

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๖ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

๓.๒) Herb Product Market Development ร่วมดำเนินการกับ TCELS ซึ่งมผีู้ประกอบการ

เข้าร่วมโครงการ ๘ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ  

http://www.hifi.sc.chula.ac.th/
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๓.๓) SU-Food Innovation Hub การพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และอุตสาหกรรมอาหาร

ด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยร่วมดำเนินการกับศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร

แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Food Innopolis สวทช. ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 

๓๙ โครงการ 

๓.๔) Innovative House สวทช. ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ

การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด

กลางในกลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร และ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันอยู่

ร ะหว ่ า งข ั ้ นตอนการ เป ิ ดร ั บสม ั คร

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  

(๔) กลไกการพัฒนาผู ้ประกอบสู่สากล ( Internationalization Model) เป็นการ Coaching 

ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมไปสู่ตลาดสากล โดยที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

จะให้คำปรึกษากระบวนการปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนา Business and Marketing Strategy สำหรับ

สินค้านวัตกรรม ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยมีการศึกษาวิจัยตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และ

สร้างทีมขายต่างประเทศที่เข้มแข็ง ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน คือ ๑) ดำเนินการออกแบบและประเมิน

ความเป็น IDE ของผู้ประกอบการแล้ว ๕ ราย ๒) มีบริษัทได้รับการอนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ จำนวน ๑ บริษัท และ ๓) มีความร่วมมือกับ สอวช. ศึกษาปัจจัย กลไก โดยสำรวจผู้ประกอบการที่

ประสบความสำเร็จ จำนวน ๒๐ ราย 
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๓.๕.๔ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial 
Model)  

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating 
Support and Service Development; TTRD) สวทช.โดยมีพันธกิจหลักให้บริการประเมินศักยภาพและจัด
อันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบ
กลไกการจัดอันดับเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำกลไกการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model มาช่วยวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปสู่โอกาสในการได้รับการ
สนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี
ไทย (TTRD) ให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนในการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ จากเป้าหมาย ๑๕๐ โครงการ และ
ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการใน
พันธกิจต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประเมินศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ 
ให้สามารถเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางด้านการเงิน/แหล่งเงินทุน (Financial Model) และกลไกทางด้าน
Non-Finance Model โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU TTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) เพื่อสร้างกรอบ
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Tech-Startups 
และ SMEs ผ่านกลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) (๒) โครงการ Innobiz-TTRS (ต่อเนื่อง) โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการ
ประเมินศักยภาพโดย TTRS Model และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์พันธมิตร ในวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น 
๘,๐๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic (ต่อเนื่อง)  โดยได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารเพ่ือ
การส ่งออกและนำเข ้าแห่งประเทศไทย หร ือ EXIM Bank เพื ่อให ้คำปร ึกษาและประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดย
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน  
(๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
เพ่ือร่วมกันดำเนินโครงการและจัดทำมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิก สอท. โดยล่าสุด
ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน TTRS ครอบคลุม ๓ กลุ่มธุรกิจ 
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ได้แก่ Start-Up Business, Small & Medium Business และ 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 TTRD ยังได้ดำเนินงานตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโมเดลเพ่ือให้สอดคล้องในการ
ประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ NSTDA Deep Tech 
Acceleration Platform ประกอบด้วย Food Assistive Technology Devices และ IOT โดยเน ้นการ 
บูรณาการและความสอดคล้องของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในการวิเคราะห์
และสร้างฐานข้อมูลผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI & Big Data 
Management Model เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน
ศักยภาพและสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถและรับการสนับสนุนในรูปแบบ 
Finance และ Non-Finance ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และยั่งยืน 
 

 
 

 

 

 

 
๓.๕.๕ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
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สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับ
ความต้องการกำลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิด
หลักสูตรทั้ง Reskill และ Upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพกำลังคนในประเทศไทย 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) สวทช. ได้ออกแบบ
หลักสูตรสำหรับอาชีพใหม่ รวมจำนวน ๓๒ อาชีพ โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอาชีพใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จำนวน ๒๐ อาชีพ) ตัวอย่างเช่น เกษตรกรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ ผู้จัดการธุรกิจนวัตกรรม นักออกแบบนวัตกรรมบริการ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักชำนาญการ AI  นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร
สมัยใหม่ นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่ นักชำนาญการสื่อดิจิทัล นักพัฒนาชิ้นส่วน
และชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ชำนาญการ
ด้านความปลอดภัยข้อมูล, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill) โดยใน
ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ ้น จำนวน ๘๙ หลักสูตร มีผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรวม ๒,๑๕๓ คน (คิดเป็น ๔,๐๖๔ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรจัดฝึกอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้  

(๑) หลักสูตรผู ้จ ัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั ้ง ( Indoor Vertical Farming Manager: 
VFM) มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง 
(Indoor Vertical Farming) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการออกแบบและวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ
การผลิตพืช การตลาด และการต่อยอดทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างธุรกิจที่
ยั่งยืนในอนาคต โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๘–๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา มี
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๒๕ คน จากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กลอรี่แลนด์ 2003 จำกัด บริษัท รุ่งเรืองกิจบ้านโป่ง จำกัด บริษัท ศูนย์บริการ
เหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
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(๒) หลักสูตรการดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Protection Act – Compliance Workshop: PDPA) มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ๑) เรียนรู้และเข้าใจสาระสำคัญของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโครงสร้างการกำกับ

ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ๓) เจาะลึก

มาตรฐาน มาตรการทั่วไป และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล

ส่วนบุคคล ๔) การออกแบบระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Privacy by Design) ตาม

เอกสาร GDPR Guidelines และ ๕) ฝึกปฏิบัติเข้มข้นจำนวน ๘ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่อง

พื้นฐานและจำเป็น เพื่อให้องค์กรมีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 

โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา มีผู้เข้าร่วม

อบรมจำนวน ๒๕ คน จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานความ

ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด 
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(๓) หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ ให้กับบุคลากร

ขององค์การเภสัชกรรม. มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรขององค์การเภสัชกรรม ให้เข้าใจและ

สามารถนำองค์ความรู ้ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร ซึ่ง  

สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้อง

ประชุมองค์การเภสัชกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน ๒๕ ราย  

 

   

   
 

(๔) หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation : RSO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดิน

รถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านการเดินรถไฟฟ้ารองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางของ

ประเทศ เนื้อหามุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) และด้าน

ระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling System) ให้เกิดความรู ้ทั ้งด้านวิชาการ และเทคนิค เพื ่อให้ 

ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 

๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๐ คน จากหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวร์เออ 

แอนด์ ไวร ์เลส จำกัด บร ิษ ัท ทีม คอนซัลต ิ ้ง เอนจิเน ียร ิ ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)  

กรมการขนส ่งทางราง  คณะว ิศวกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์  ว ิทยาเขตศร ีราชา 

คณะว ิศวกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยบ ูรพา คณะว ิศ วกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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นอกจากนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช. ได้เปิด

การเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ในระบบ e-learning มีหลักสูตรที่พร้อมใช้งานจำนวน ๔๔ หลักสูตร ดัง

เว็บไซต์ https://elearn.career4future.com ทั้งแบบมีค่าลงทะเบียนเรียน และไม่มีค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งมี

หลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม ไวรัส เอ็น พี วี โมเดลนวัตกรรม

ทางการเกษตรมุ ่งเป้าเกษตรกรรมยั ่งยืน  รู ้จ ักอุตสาหกรรมก่อนเชื ่อมโยงงานวิจัย  ทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BGC ของประเทศ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ แนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน ถอดรหัสความสำเร็จ “การก้าว

เดินกว่าครึ่งศตวรรษของผู้นำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ถอดรหัสความสำเร็จ “ผู้บุกเบิกการพัฒนานวัตกรรมสินค้า

ไข่ในประเทศไทย”ถอดรหัสความสำเร็จ “การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร และหลักการทำตลาดในประเทศ และ

ต่างประเทศ”การจัดทำบัญชีธุรกิจ  การจัดการตลาด การวินิจฉัยธุรกิจและทิศทางการลงทุน การลงทุนและ

แหล่งสนับสนุนการลงทุน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

 

https://elearn.career4future.com/
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๓.๕.๖ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจ ัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดทำ “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด  ๘ ปี หน่วยงานรัฐ
สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั) 
ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื ่นแบบคำขอมายัง สวทช. รวมแล้วทั้งสิ ้น ๙๕๓ ผลงาน ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ แล้ว จำนวน ๔๙๔  ผลงาน สำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๔ ๗๐ 
ผลงาน ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๗๒ ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๒ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๑๐ ผลงาน 
ด้านก่อสร้าง ๔๙ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๑๑  ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน ด้าน
สำนักงาน ๒ ผลงาน ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๓ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง 
๑๐ ผลงาน ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๔๔ ผลงาน และด้านอ่ืนๆ ๓๕ ผลงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบ 
คำขอมายัง สวทช. จำนวน ๙๑ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ แล้วจำนวน ๓๐ ผลงาน และ สำนัก
งบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๓๖ ผลงาน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วนร่วม 
และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ มีตัวอย่าง ดังนี้ 

(๑) ผลงาน ใบจักรเรือ แบบแนวดิ่ง ของ บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด 
ผลงานใบจักรเร ือ แบบแนวดิ ่ง (Vertical Axis Propeller) หรือเป็นที ่ร ู ้จ ักทั ่วไปว่า “Voith 

Schneider Propeller : VSP” เป็นใบจักรของระบบขับเคลื่อนเรือที่มีความคล่องตัวสูง ติดตั้งในเรือล่าทำลาย
ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือ ซึ่งผลิตขึ้นจากองค์ความรู้ที ่ได้จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ  (Reverse 
Engineering) โดยศึกษาสมบัติทางวัสดุ ทั้งทางกลและทางกายภาพ รวมถึงส่วนผสมทางเคมี จากนั้นอาศัย
เทคนิคการสแกน ๓ มิติด้วยลำแสงเลเซอร์ ร่วมกับการศึกษาแบบพิมพ์เขียว ๒ มิติ เพื่อสร้างรูปแบบหล่อด้วย
คอมพิวเตอร์ ทำแบบหล่อทราย และทำการหล่อใบจักร ก่อนเข้าสู่กระบวนการอบร้อน (Heat Treatment) 
และ อบอ่อน (Annealing) ด้วยอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อคลายความเค้นและลดสภาพความเป็น
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แม่เหล็กให้เหมาะสมกับการใช้งานในกองทัพเรือ เป็นการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากต่างประเทศ 
และส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตในประเทศ โดยผลงาน ใบจักรเรือ แบบแนวดิ่ง นี้ เป็นผลมาจาก โครงการ 
“การผลิตและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีสอลูมิเนียมบรอนซ์” ซึ่งบริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด ได้พัฒนาร่วมกับ
กองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมอู่ทหารเรือ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่ง สกสว. มีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว และได้มี
หนังสืออนุญาตให้บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) ผลงาน เครื่องมือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ ของ บริษัทปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด 

 ผลงาน เครื่องมือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ ในชื่อการค้า “V-MER” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้

ตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ภายในที่สามารถหมุนหรือเคลื่อนที่ได้ เช่น ปั๊มน้ำ หรือ 

เครื่องอัดอากาศ เป็นต้น หากเครื่องจักรเหล่านี้เกิดความผิดปกติ หรือเกิดการสึกหรอ จะปลดปล่อยพลังงาน

จลน์ในรูปแบบของเสียงและความสั่นสะเทือนออกมา เครื่องมือวิเคราะห์ฯ ก็จะตรวจจับสัญญาณนั้นและนำ

สัญญาณมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ซึ่งวิธีการนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการ

ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือวิเคราะห์

ความสั่นสะเทือนมีหลากหลายระดับคุณภาพ เครื่องที่มีความแม่นยำสูงก็มักจะมีราคาแพง และเครื่องระดับ

คุณภาพปานกลางส่วนใหญ่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ลักษณะของกราฟที่ตรวจวัดได้ว่าเกิดจาก

สาเหตุใด บริษัทปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดความ
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สั่นสะเทือนให้สามารถประมวลผล และแปลความหมายของการสั่นสะเทือนได้ด้วยตัวเอง ทดแทนการใช้

ผู ้เชี ่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาซึ ่งบริษัทฯใช้องค์ความรู ้ด้าน Electronic digital มาปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ แต่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากว่า ๓๐ ปีแล้ว สิ่งที่

บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาจนได้องค์ความรู้มาคือ การประมวลลักษณะการสั่นสะเทือนด้วยคณิตศาสตร์และใช้

หลักการทางสถิติมาช่วยประเมินลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล และชี้ปัญหาของการสั่นสะเทือนได้ 

ประกอบกับการใช้หลักการของ Narrow band analysis เพื่อทดแทนการใช้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สัญญาณ

แบบวิธีเดิม โดยผลงานนี้ได้ยื ่นขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชื ่อ “ระบบและอุปกรณ์วัดวิเคราะห์ความ

สั่นสะเทือน” เลขที่ ๑๙๐๑๐๐๒๗๗๘ 
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๓.๕.๗ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีท่ีมีรายจ่ายที่

ได้จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรประกาศกำหนด เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (มาตรการภาษี ๓๐๐ 

เปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชน

จัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(วิธีการ pre-approval) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมาและได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งม่ันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอรับรอง
โครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และ
ตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย  (๒) เพิ่มช่องทาง Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ 
เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นมาตรการภาษีเพื่องานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และ
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป และ สวทช. 
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม (Research Technology Development and Innovation Management System : RDIMS)  
ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรอง
ตนเองสำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทาง
หนึ่ง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที่ดำเนินการทั้งหมด ๓๘๘ โครงการ รวมมูลค่าโครงการ ๑,๕๘๘.๖๔ ล้านบาท (เป็นโครงการใหม่ 

๒๕๕ โครงการ และมีโครงการที ่ยกยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๓ โครงการ ) จาก

ผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๘๔ ราย ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน ๑๕๗ โครงการ มูลค่าโครงการ 

๕๓๔.๒๕ ล้านบาท 
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จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในหลากหลายด้าน ดังนี้  

(๑) ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจของโครงการ มีผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด  ๓๔ บริษัท 

จำนวน ๔๖ โครงการ พบว่า (๑.๑) บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน

โครงการทั้งหมด (๑.๒) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๖ ของจำนวนโครงการ

ทั้งหมด และ (๑.๓) บริษัทมีต้นทุนลดลง ๒๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด (๒) 

ผลการประเมินในด้านผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลการสำรวจและ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการภายใต้มาตรการ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ (คิดผลประโยชน์รวม ๔ ปี) 

NPV มีค่าเป็นบวก และ B/C ratio เท่ากับ ๒๐ (๓) ผลการประเมินในด้านการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนหรือ

ความคุ้มทุนของกรมสรรพากร จากผลการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าโครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุน น้อย

กว่า ๔ ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ ของโครงการทั้งหมด ขณะที่โครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืน

ทุนมากกว่า ๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔ สรุปผลการวิเคราะห์จากทุกด้านดังกล่าวนี้ ทำให้สามารถบ่งชี้ได้อย่าง

ชัดเจนว่า มาตรการนี้มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง และพบว่ามาตรการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จูงใจให้บริษัททำการวิจัย

และพัฒนาในระดับมากถึงมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ ๔.๔ (จากระดับคะแนน มากที่สุด = ๕ , มาก = 

๔, ปานกลาง = ๓, น้อย = ๒, น้อยที่สุด= ๑) และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้งบประมาณด้านการวิจัยและ

พัฒนาของบริษัทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ 

และเพื่อให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ

ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้น ทาง สวทช. จึงได้จัดทำข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 

(หนังสือกระทรวง อว. เลขที่ อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาดำเนินการขยาย

เวลามาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ 

และให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จำกัดมูลค่าโครงการที่ ๓ ล้านบาท สำหรับวิธีการ 

Self-Declaration ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาระหว่าง

ผู้บริหารระดบัสูงของกรมสรรพากร และ สวทช. ซึ่งกรมสรรพากรขอสอบถามข้อมูลและหารือประเด็นเพ่ิมเติม

กับ สวทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมาย และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ มีการหารือ ประเด็นมาตรการภาษี ระยะที่ ๒ ระหว่าง กรมสรรพากร และ สวทช. ซึ่งจากการหารือ 

กรมสรรพากรได้รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี 

๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระยะที่ ๑ กรณีศึกษา ๓ บริษัท รวมทั้งรับทราบมูลค่าโครงการที่เหมาะสมที่มีการขอปรับ

เพิ ่มมูลค่าโครงการจากเดิม ๓ ล้านบาท เป็น ๓๐ ล้านบาท สำหรับให้ผู ้ประกอบการใช้วิธีการ Self-

Declarationแล้ว จากนั้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมหารือร่วม ระหว่างผู้บริหารระดับสูง



106 
 

ของ กรมสรรพากร และ สวทช. เรื่อง “ข้อเสนอมาตรการภาษี การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ระยะที่ ๒” ซึ่ง

ที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อมูลสรุปผลดำเนินงานของ สวทช. ในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๓๐๐  เปอร์เซ็นต์ 

(ระยะที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่เพิ่มสูงขึ้น (เมื่อเทียบกับผลดำเนินงานในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๒๐๐ 

เปอร์เซ็นต)์ ทั้งในมิติจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับรอง หรือมูลค่าโครงการที่ยื่นขอ รับรอง (เพ่ิมข้ึน ๓ เท่า) และ

จำนวนบริษัทที ่ยื ่นโครงการ หรือจำนวนผู ้รับทำการวิจัยฯ ว.พ.๐๑ (เพิ ่มขึ ้น ๑.๕ เท่า) โดยเป็นผลอัน

เนื่องมาจากมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ และรับทราบถึงโครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี 

๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม Phase ๒ ที ่มีความคุ ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยฯ รวมทั้งมคีวามคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็น

ว่าการขยายระยะเวลามาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ควรให้ต่อเนื่องจากระยะเวลาของมาตรการเดิม 

(ที่สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เพ่ือไม่ให้การใช้สิทธิของภาคเอกชนได้รับผลกระทบหรือขาดความ

ต่อเนื่อง และสำหรับการใช้สิทธิด้วยวิธีการ Self-Declaration เห็นว่ายังควรให้มีต่อไป โดยมูลค่าโครงการที่ใช้

สิทธิที่เหมาะสมจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอให้ สวทช. จัดทำหนังสือเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเสนอ

พิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต ์ตามรายละเอียดที่

ได้หารือกันข้างต้น ทาง สวทช. จึงอยู่ในระหว่างจัดทำและจัดส่งข้อเสนอให้แก่ กรมสรรพากร ต่อไป (หนังสือ 

สวทช. เรื่อง ขยายเวลามาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะท่ี ๒)) 
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๓.๕.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย  

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำองค์
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 
การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้น
ให้ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 
ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่
ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่
ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
เชิงพาณิชย์ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จำนวน ๑๙ เครือข่าย และมีที่ปรึกษา
เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจำนวน ๑๑๖ คน การให้บริการของ ITAP 
ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย
ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ 
เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ 
สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบางส่วน 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITAP ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้คำปรึกษา
เบื้องต้นไปแล้ว ๔๐๖ ราย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำนวน ๕๕๑ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๔๔๑.๔๗ ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการ
ลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๗๑ : ๒๙ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๓) 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๒) และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๖)  ซึ่งเมื่อจำแนกตาม
รายอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อันดับสูงสุด (ร้อยละ ๒๙.๙) ลำดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔.๓) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(ร้อยละ ๗.๔) ซึ่ง ITAP ได้มีการพฒันาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๗๘๕ 
โครงการ  โดยตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้
ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี ดังนี้  

(๑) การยกระดับคุณภาพ “มะม่วงไทย” สู่ผลไม้พรีเมียม เพิ่มช่องทางตลาดไฮเอนด์ ปรับกลยุทธ์
ดันยอดขายสู้วิกฤตโควิด โดยวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี 
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วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ก่อตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บนพื้นที่กว่า ๕๘ 
ไร่ จำหน่ายมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ ๔ มะม่วง R2E2 และมหาชนก โดยมีผลผลิตปีละ 
๒๐๐ ตัน จำหน่ายทั้งตลาดในและส่งออกต่างประเทศ เช่น รัสเซียและประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น 
มะม่วงของกลุ่มฯ ผ่านการปลูกด้วยมาตรฐาน ThaiGAP และคัดบรรจุผ่านมาตรฐาน GMP อย. ซึ่งที่ผ่านมาจะ
บ่มมะม่วงด้วยถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพคนงาน และมะม่วงเน่าเสียในระหว่างการบ่ม 
เนื ่องจากควบคุมยาก ITAP จึงนำผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ช่วยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีน แทนการใช้ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ 
ด้วยการสร้างห้องบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีนขนาด ๓๐.๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร บ่มมะม่วงได้ครั้งละ ๓ ตัน ใช้เวลา
บ่ม ๒๔ ชั่วโมงต่อ ๑ ครั้ง เมื่อนำออกจากห้องบ่มสามารถนำมาบรรจุและจัดส่งให้กับลูกค้าได้เลย ข้อดีของการ
ใช้แก๊สเอทิลีน นอกจากจะปลอดภัยต่อทั้งคนงาน ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้มะม่วงมีเนื้อสัมผัส
แน่น ไม่เละ ไม่เน่าเสียง่าย เพ่ิมระยะเวลาในการวางจำหน่ายได้นานขึ้น ทำให้มีกำไรมากข้ึนด้วย 

ผลผลัพธ์หลังจบโครงการ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ได้มะม่วงที่มี
คุณภาพเกรดพรีเมียมส่งขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ โดยในปี ๒๕๖๓ นี้ “มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ ๔ และ
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ของวิสาหกิจฯ ได้รับคัดเลือกจากท็อปส์มาร์เก็ต ให้เป็นสินค้าเกรดคุณภาพ แบรนด์ 
My Choices จำหน่ายในท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพื่อให้คนไทยได้ทานมะม่วงที่มีคุณภาพคุ้มค่า คุ้ม
ราคา และจากวิกฤตโควิด ๑๙ นี้ วิสาหกิจฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านราคา ทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการ
บ่มใหม่นี้ช่วยลดการสูญเสียจากผลเน่าจาก ๑๒% เหลือ ๗% เมื่อความสูญเสียลดลง ในช่วงวิกฤตโควิด  ๑๙ 
ผลประกอบการขายมะม่วงจึงเติบโตขึ้นเกือบ ๒ เท่า โดยมียอดสั่งซื้อมะม่วงเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๙๐ คิดเป็นมูลค่า
กว่า ๓ ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและชุมชนมีงานทำและมีรายได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือให้
ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
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(๒) โครงการพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์ 

เพ่ือนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีของตนเอง เพ่ือนำไปทำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า

ของตนเอง โดยจะสร้างระบบควบคุมสำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดประมาณ ๕ กิโลวัตต์ ITAP จึงช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบวงจรและระบบควบคุมมอเตอร์แบบ Brushless DC Motor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ 

กิโลวัตต์ และทดลองติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i พร้อมพัฒนาระบบจอแสดงข้อมูล เช่น 

ความเร็ว ระยะทางสะสม สถานะไฟเลี้ยว อุณหภูมิของชุดควบคุม

มอเตอร์ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ ระดับเกียร์ เป็นต้น  รวมถึงพัฒนา

ระบบจัดการแบตเตอรี่ เช่น การตัดการชาร์จเมื่อแบตเต็ม มีจอแสดง

แรงดันไฟและกระแสไฟขณะชาร์จ  

ผลผลัพธ ์หล ังจบโครงการ ส่งผลให้ผ ู ้ประกอบการมี

ยอดขายเบื้องต้นที่เป็นผลจากโครงการเพิ่มขึ้น ๑.๕ ล้านบาท และมี

การลงทุนด้าน วทน. ในโครงการ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 

 
(๓) โครงการเพิ่มผลผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้วยเตาอบนวัตกรรม 

ห้างหุ้นส่วน จำกัด โคราชแสงสุวรรณ โรงงานเครื่องปั้นดินเผาอายุ ๒๕ ปี ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและจัด

จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม คือการอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยอาศัยการผึ่งลมตาม

ธรรมชาติ เมื่อมียอดสั่งซื้อเพ่ิมสูงขึ้น การควบคุมคุณภาพ และกำลังการผลิตจึงมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากการ

อบแห้งด้วยการผึ่งลมตามธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลาในการอบเป็นเวลานาน และยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่

ละฤดูกาลอีกด้วย เมื่อเกิดของเสียปริมาณมากจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ผู้ประกอบการเสียโอกาส

ทางธุรกิจ เนื่องจากผลิตสินค้าป้อนให้ตลาดไม่ทัน และไม่สามารถประมาณการกำลังการผลิตอย่างถูกต้องแม่นยำ

ได้  โดยห้างหุ้นส่วน จำกัด โคราชแสงสุวรรณได้รับคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก ITAP เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ

อบแห้งผลิตภัณฑ์ จากเดิมการผึ่งลมตามธรรมชาติ เป็นการใช้เตาอบเชิงอุตสาหกรรมแทน โดยมีการเปลี่ยนจาก

แบบเตาฟืนเป็นเตาแก๊ส อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินเพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์ดินเผาที่เสียหาย

อีกด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาในการผลิต ลดปริมาณของเสีย สามารถวางแผนการผลิตได้อย่าง

แม่นยำ และยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการผลิตให้

ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน  

ผลผลัพธ์หลังจบโครงการ ผู้ประกอบการสามารถลดของเสียที่เกิดจากการอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้เตาอบที่พัฒนา ลดลงจากร้อยละ ๑๐ เหลือเพียงร้อยละ ๐.๒ และ

ลดระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจาก ปกติ ๑๔ วัน เหลือเพียง ๕ วันเท่านั้น ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกมากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง การใช้งานและการควบคุมเตาอบ

ผลิตภัณฑ์เซรามิก สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและวางแผนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.๕.๙ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดำเนิน

กิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำ
ผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน 
นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  สวทช. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือ (Techbiz Starter) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้สนใจจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 

ให้มีการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพ่ิมทักษะพื้นฐานในการดำเนิน

ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Pitching & Meet Investors ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือ

นำเสนอโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๓๓ ผลงาน และปิดโครงการ ด้วยมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ถึง ๒๙๙.๑๓๓ ล้านบาท โดยนับจากรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อจบการบ่มเพาะธุรกิจฯ และมูลค่าการ

ลงทุนในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงการจ้างงานเพิ่มถึง ๔๑ ล้านบาท และในไตรมาสที่ ๒ 

โครงการ Techbiz Starter ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ TechBiz Starter 

รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑–๓๐ เมษายน โดยจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ ราย  
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(๒) โครงการ 2P @ Safety Tech (Patient and Personnel Safety Technology Awards) 
หรือ“โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล” โดย
ดำเนินการร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยรับสมัครโรงพยาบาลที่มีความสนใจที่จะ
แก้ปัญหาอุบัติการณ์ในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์กับ 2P Safety ส่งเรื่องราวปัญหาการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอและเข้าประกวด โดยผลงานที่สามารถ
นำมาใช้ได้จริงจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติในวงกว้างของโรงพยาบาล 2P Safety Hospital 
โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินโครงการ 2P@SafetyTech ครั้งที่ ๓ (ปี ๒๕๖๔) มี
โครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๕๗ โครงการ จาก ๔๑ โรงพยาบาล (จาก ๒๕ จังหวัด) และได้ดำเนินการ
คัดเล ือกโครงการจำนวน ๒๑ โครงการ (จาก ๒๑ โรงพยาบาล) เข้าร ่วมกิจกรรม 2P Safety Tech 
Hackathon ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้โครงการได้รับความสนใจอย่างมาก จากบริษัทที่
ต้องการเข้าถึงการนำโซลูชันไปแก้โจทย์ปัญหาของระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาล โดยมีบริษัทพัฒนา
เทคโนโลยีเข้ามาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จถึง ๔ 
บริษัท ได้แก่. ๑) บริษัทเน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ๒) มูลนิธิไทยคม ๓) บริษัทแอพแมน จำกัด และ ๔) บริษัท ไอดี
ไดรฟ์ จำกัด  

 

(๓) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป็นโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม่ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ สร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ วางกลยุทธ์ ผ่านการสนับสนุน

และให้บริการด้านการเรียนรู ้ ให้คำปรึกษา และบ่มเพาะในกระบวนการต่าง  ๆ โดยในไตรมาสที ่ ๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อเปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีปี 

๒๕๖๔ หรือ SUCCESS 2021  และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยใีนรุ่นปี 
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๒๕๖๓ หรือ SUCCESS 2020 ก่อนปิดโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ ่งมีผู ้ประกอบการ ๔๖ ราย 

(ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหม่ ๒๓ ราย และรายต่อเนื่อง ๒๓ ราย) โดยมีกิจกรรมในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ 

๑) กิจกรรมการพบที่ปรึกษาในหัวข้อ/ประเด็นต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนการตลาด การทำ 

Forecast การทำ Sale Plan การตั้ง KPIs การคิดวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขาย การคิดและจัดทำโปรโมชั่น 

การวางแผนกำลังคน รวมไปถึงเทคนิคการเจรจาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และอื่น จำนวน ๑๗ ครั้ง หรือ ๑๐๓ 

ชั่วโมง และ ๒) กิจกรรมเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีในโครงการสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ

สร้างโอกาสการลงทุนกับบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัทในเครือของ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG  โดย

โครงการได้จัดกิจกรรม  BICxSCG : Startup Virtual Pitch&Match เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี

ผู ้ประกอบการจากโครงการ SUCCESS เข้าร่วม ๓ ทีมจากทั้งหมด ๖ ทีมเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ๑) “AI 

Computer Vision” จากบริษัท Dynamic Intelligence Asia Co., Ltd. ๒) “YEyes - a Communication 

Channel Through AR Glasses จาก บริษัท Finn Solution Co., Ltd. และ ๓) “WMS, MES, etc.” จาก 

บริษัท Alian Technology Co., Ltd.  นอกจากนี้ BIC ยังเชิญบริษัทท่ีเป็นพันธมิตรต่างประเทศที่มีเทคโนโลยี

อันล้ำสมัยและตรงกับ Focused area ของ SCG เข้าร่วมการ pitching ด้วย 

 

โดยมตีัวอย่างผู้ประกอบการที่น่าสนใจ ดังนี้ บริษัท Dynamic Intelligence Asia จำกัด โดยผล

จากการจัดกิจกรรม #๑ BICxSCG : Startup Virtual Pitch&Match เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผลงาน

ระบบ AI Computer Vision ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากกลุ่มบริษัทในเครือของ SCG โดยได้มีการนัด

หมายเพื่อประชุมขอข้อมูลเพิ่มเติมในด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซ่ึงปัจจุบันมีความ

คืบหน้า ดังนี้ ๑) บริษัท SCG Chemicals จำกัดธุรกิจเคมิคอลส์ในเครือ SCG ในการให้บริการงานด้านการซ่อม
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บำรุงแบบครบวงจรในอุตสาหกรรม REPCO Industrial Solutions มีความสนใจทำระบบ Face Recognition 

เพ่ือบริหารจัดการการเข้าออกของพนักงานใน Site (อยู่ในขั้นตอนตกลงเริ่ม Proof Of Concept (POC) กับ

ทาง REPCO โดยเบื้องต้นผ่านในเรื่องของข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว) และ ๒) บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG 

Packaging PLC) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในเครือ SCG มีความสนใจทำระบบ Fire Detection and Monitoring 

สำหรับแผงโซลาร์ (อยู่ในขั้นตอนการเทียบราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค) 

 

(๔) โครงการ Food Accelerate : เพื ่อเร ่งการเต ิบโตทางธ ุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพิ ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใน

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Food Accelerate 

๒๐๒๑ และจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมอาหารในเศรษฐกิจยุคใหม่ ในหัวข้อ Food 

Innovation in New Situations เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๖๕ ราย ซึ่งมีการรับสมัคร

ผู้ประกอบการ ๒๔ ราย เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือก ๒๑ ราย จนไดผู้้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ ๑๐ ราย โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการที่น่าสนใจ ดังนี้  บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตขนม

คบเคี้ยวต่าง ๆ ประเภทอบ ทอด และขนมเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างสารอาหารและพัฒนาการ มีสินค้าทั้งภายใต้ 

แบรนด์ของตนเอง คือ “กรินนี่” และ “ฟอฟัน” และภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ปัจจุบันส่งออกสินค้าไปมากกว่า 

๒๐ ประเทศทั่วโลก ครอบคลุม ๔ ทวีป ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย ซึ่งขนมประเภทอบ ทอด และ

สอดไส้ แบรนด์ กรินนี่ ทำจากข้าวกล้องหอมมะลิเป็นหลัก ใช้เทคโนโลยีการกวนครีมที่สอดไส้ขนมจากวัตถุดิบ

ผลไมจ้ริง ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ มะม่วง ทุเรียน ไม่ใช่เพียงแค่การนำเนย หรือ มาการีน มาแต่งกลิ่น แต่งสี ส่วนขนม

เด็ก ได้นำนวัตกรรมการอบด้วยเครื่องอบที่ออกแบบพิเศษ ทำให้สามารถคงคุณค่าสารอาหารของผักและผลไม้ไว้
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ในขนมให้ได้มากที่สุดเพราะโดนความร้อนน้อยที่สุด ทั้งนี้บริษัทได้มีการประมาณการรายได้ในช่วงระยะเวลาที่เข้า

ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน–พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๓๔ ล้านบาท จากผลสำเร็จของการ

ดำเนินกิจกรรมของ BIC สวทช. ในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ พบที่ปรึกษาธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมการตลาด

โดยทุนสนับสนุนจากโครงการฯ จำนวน ๐.๘ ล้านบาท  

 

(๕) โครงการ Krabi และ Andaman Goes Green  เป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยี

และงานวิจัย ในจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต สตูล ตรัง พังงา ระนอง) ร่วมดำเนินงาน

กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการโครงการและจัดกิจกรรมหลักคือการอบรม เรื่อง 

Green Hotel โดยมีโรงแรมต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม ๑๒๒ ราย และนำผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยี BCG ไปร่วม

สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในงานอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้น ๔ ครั้ง ในระหว่าง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทำให้เกิดการพบนักลงทุนและ

จับคู่ธุรกิจขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๐.๗๖ ล้านบาท และ

คาดว่าจะเกิดการลงทุนเพ่ิมอีกกว่า ๙.๖ ล้านบาท  
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โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการภายใต้โครงการ นำเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

๑) บริษัท  AI Technovation จำกัด นำ

เทคโนโลยีระบบกล ้อง AI CCTV ซ ึ ่ งเทคโนโลยี

ดังกล่าวได้มีการไปใช้ในงานสำคัญของจังหวัดกระบี่

ด้วย เช่น งาน Krabi Food Fest งาน Krabi NaGa 

Fest และงานกาชาดของจังหวัดกระบี ่ ๒) บริษัท 

Innovation Plus จำกัด นำเทคโนโลยีระบบ Face 

recognition เพื่อทดลองนำร่องระบบ Self Check 

in ให้โรงแรม ๓) บริษัท บีเร้ดดี จำกัด นำนวัตกรรม 

BeKlear ซึ่งเป็นผงชาร์โคลจากธรรมชาติ ๑๐๐% ที่

มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษ ผลิตภัณฑ์ทำ

ความสะอาดผักและผลไม้ปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยี

ดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ในงาน Krabi Food Fest กับ สมาคมร้านอาหารกระบี่ ๔) บริษัท PAC จำกัด นำ

เทคโนโลยีระบบแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ ไปประเมินการใช้พลังงานให้แก่โรงแรม 

๕ ราย และนำเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนอากาศเพื่อฆ่าไวรัสและกรองฝุ่น  PM 2.5  และสามารถปรับเป็นห้อง 

Negative pressure ได้ มอบให้โรงแรมต้นแบบ Wellness Hotel คือ โรงแรมอ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จำนวน ๑ เครื่อง และ ๕) บริษัท GreenTec จำกัด นำเทคโนโลยีระบบซักผ้าด้วยโอโซนประหยัด

น้ำและลดการใช้สารซักฟอกขาว เข้าพบนักลงทุน ๒ ครั้ง 

(๖) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (YSF 2021 ภายใต้

กองทุน TED FUND) 

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี(BIC) สวทช. ได้รับการอนุมติให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา

ผู ้ประกอบการ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ใน Package A  

ทำหน้าที่พัฒนาทักษะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้ารับทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (YSF 

2021) ระดับ Ideation ทุนสนับสนุนจำนวน ๐.๑ ล้านบาท และ ระดับ Prove of Concept ทุนสนับสนุน

จำนวนไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท ซ่ึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ประกอบการที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว

ไม่เกิน ๕ ปี เพื ่อให้การอบรมในหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas หลักสูตร 

Business Innovation Mindset หลักสูตร Innovation Pitching และให้คำปรึกษาเทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการและการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับ
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สมัครรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓–๒๐ 

ม.ค. ๒๕๖๔ มีผ ู ้สมัครรวม ๑๒๓ โครงการ 

ดำเนินการคัดเลือกโครงการที ่มีคุณสมบัติเข้า

ร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๗ 

โครงการ โดยมีโครงการที่ผ ่านการพิจารณา

คัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน จำนวน ๘ โครงการ 

แบ่งเป็นระดับ Ideation ๕ โครงการ  และระดับ Prove of Concept ๓ โครงการ  

 

๓.๕.๑๐ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพกำลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื ่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ และสอดคล้องกับความชำนาญของ สวทช. เชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ

เข้ามาเป็นวิทยากร สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยัง พัฒนา

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อภาคอุตสาหกรรมผ่านการดำเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทาง

วิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิ ตและบริการของ

ประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของ

ประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการ

ผลิตและบริการ 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี

คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 

๑,๕๙๙ คน (หรือคิดเป็น ๕,๕๑๙ คน-วัน) หลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการ

พัฒนาและนำไปใช้ ๙๑ หลักสูตร (จากการจัดฝึกอบรมจำนวน ๙๖ ครั้ง) โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) สวทช. ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและ

เทคนิค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนี้ 

(๑) “โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ” หรือ “AI 

Innovation JumpStart” เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับนักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ โดย
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มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ในอนาคต 

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิคและ

ธุรกิจที่จำเป็น สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ เช่น การอบรมการบริหารโครงการสร้าง

นวัตกรรม การออกแบบ Design Thinking, Lean Startup, Lean Canvas ฯลฯ อีกทั้ง รับคำปรึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางเทคนิคและธุรกิจ และการให้ทุนสนับสนุนต้นแบบ โดยเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ได้มีการจัดกิจกรรม Boot Camp  AI Innovation Jumpstart ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จำนวน ๘๓ ราย จาก ๒๐ ทีม 

 

(๒) “โครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ายบริหารเขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATCI) และ บริษัท บูโร เว

อริทัส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ห ร ื อ  Personal Data Protection Act 

(PDPA) ซึ ่งจะมีผลบังค ับใช้อย ่างเต็ม

รูปแบบในวันที ่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ โดย

อาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วน

บ ุคคล และให ้ผ ู ้ เข ้ าอบรมเข ้าใจถึง

ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
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ส่วนบุคคลดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่

กฎหมายกำหนด โดยมีนางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านอุทยาน

วิทยาศาสตร์ (สวทช.) พร้อมกับ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไทย (ATCI) และ นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลง

นาม ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  

(๓) โครงการส่งเสริมให้ผ ู ้ประกอบการได ้ร ับมาตรฐาน CMMI® มาตรฐาน Capability 

Maturity Model Integration หรือ CMMI® โดยสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทาง (Best 

Practices) ของกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โครงการฯ มี

จุดมุ่งหมายให้การสนับสนุนผู้ประกอบด้านซอฟต์แวร์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI®  เพื่อการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและบริการให้มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการฯ มีเป้าหมาย

ที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัคร เบื้องต้นมีผู้ประกอบการลงทะเบียนสมัคร จำนวน 

๑๗ ราย   

 โครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และ ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงานดังนี้  โครงการฯ ปี ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้ประกอบการ ๑๒ ราย ได้การรับรอง

มาตรฐานอย่างเป็นทางการ ๘ ราย อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากสถาบัน CMMI ๓ ราย และอยู่ระหว่าง

ดำเนินกิจกรรม (รับคำปรึกษาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามกรอบมาตรฐาน) ๑ ราย  โครงการส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้ประกอบการ ๙ ราย ได้

การรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ๑ ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม (รับคำปรึกษาและปรับปรุง

กระบวนการทำงานตามกรอบมาตรฐาน) ๘ ราย  

(๔) โครงการ Thailand MICE Startup โดย SWP สวทช. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจจากผู้ผลิตวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์  (ไมซ์ (MICE) มาจากคำว่า 

Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions ซึ่งพัฒนามาจากธุรกิจนำเที่ยวแต่นำเสนอบริการ

เป็นการจัดประชุม งานแสดงสินค้า) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับความเชื่อมั่นใน

การให้บริการธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้นวัตกรและ Tech Entrepreneurs ได้เรียนรู้แนว

ทางการออกแบบและพัฒนาผลงานเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอด

ไปสู่การร่วมลงทุน ผ่านโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมบ่มเพาะของโครงการ ภายใต้ความร่วมมือ

ของการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การระบุ
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ความต้องการและปัญหาของธุรกิจ (Pain point) จากกิจกรรม Design Thinking Workshop เพ่ือให้ผู้ผลิตวัต

กรรมและเทคโนโลยีเข้าใจความต้องการที่แท้จริง กิจกรรมเจรจาธุรกิจ  (Speed Dating) กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

บริการ ให้ตรงกับความต้องการและแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ทั้งนี้มีการจัดทำโครงการขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม 

๒๕๖๓ มีผู้สมัครเข้าประกวดในโครงการทั้งสิ้น ๒๓ ทีม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้

พิจารณาคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล ๓ ทีม ได้แก่ ๑) ทีม NewMediaX กับผู้จัดงาน Thailand Toy Expo  

นำเสนอการพัฒนานวัตกรรม Driving Offline & Online Engagement for Hybrid Exhibition ช่วยให้ผู้จัด

งานแบบออฟไลน์ผสมออนไลน์เพ่ิมการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง ทำให้

ผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมออฟไลน์ได้มากขึ้น และขยายฐานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพ่ิมมากขึ้น 

๒) ทีม Alto Tech ร่วมกับผู ้ประกอบการ SYN Hotel ด้วยการนำเสนอการออกแบบนวัตกรรมเพื ่อช่วย

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการนำ AI เข้ามาควบคุมระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

ได้อย่างอัตโนมัติ และ ๓) ทีม Loops ร่วมกับผู ้ประกอบการ MICE Communication ด้วยการนำเสนอ

นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่จอดรถและระบบจราจรให้กับผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานเมกะอีเวนต์ด้านกีฬา 

พัฒนาแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานโดยการเตรียมรถรับส่งมายังบริเวณงาน มี

บริการรองรับทั้งระบบจองและซื้อตั๋วผ่านไลน์ รวมถึงการบริหารคิวรถรับส่ง และบริการดูแลลูกค้าที่มาร่วมงาน 

 
 

นอกจากนี้ SWP สวทช. ยังได้ร่วมกับ TCEB ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE INNO Platform) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างช่องทางเชื่อมโยง

ระหว่างนักนวัตกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไมซ์ อำนวยความสะดวก

แก่ผู้ขายและผู้ใช้งาน สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ด้วยการสร้างช่องทางการตลาดอย่างยั่งยืนและเป็น

ร ูปธรรม เพื ่อนำไปสู ่การเพิ ่มม ูลค ่าผลผลิตทางเศรษฐกิจและเพิ ่มข ีดความสามารถในการแข่งขัน  

ซึ ่งประกอบด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูล MICE INNO Platform การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร

ผู้ประกอบการและนวัตกรรม และการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ขึ้นอยู่ในระบบฐานข้อมูล 
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(๕) โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน  SWP สวทช. ร่วมกับ สำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนรุ่นใหม่ 

(Angel Investor) ให้มีประสิทธิภาพพร้อมการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจ

เริ่มต้นของประเทศไทย โดยร่วมกิจกรรมเดินสายแนะนำโครงการและการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ

ลงทุนในวิสาหกิจเริ ่มต้น ANGEL INVESTOR NETWORK IN ACTION ทั้ง ๕ ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ 

กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี ในทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม

ทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน  

 
 

(๖) จัดตั ้ง TBAN (Thailand Business Angel Network) SWP สวทช. สนับสนุนให้เกิดการ

สร้างเครือข่ายกลุ่มนักลงทุน (Angel Investor Community) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้และ

การลงทุนรวมถึงสร้างกิจกรรมต่อเนื่องหลังการสร้างเครือข่าย โดยการจับคู่ธุรกิจให้เ กิดการร่วมลงทุนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้หารือร่วมกับนักลงทุนที ่ผ่านการอบรม Qualified Angel Investors 

Course (QBAC+) ร่วมกัน รวมถึงการเตรียมข้อมูลนักลงทุนเพื่อร่วมลงทุนใน DTV (DeepTech Venture) ที่

จะร่วมกับ Innospace และ NASTDA Holding ต่อไป 
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นอกจากนี้ สวทช. ยังได้รับรางวัล “The Most Startup Friendly Technology Institute of 

ASIA” ภายในงาน WORLD CONGRESS OF ANGEL INVESTORS–WBAF2021 ซึ ่งเป ็นงานสัมมนา

ประจำปีด้านการลงทุนระดับโลก จากที่ สวทช. ได้ร่วมมือกับ World Business Angels Investment Forum 

(WBAF) จัดตั ้ง WBAF Thailand Country Office ซึ ่งจะเป็น WBAF Country Office แห่งแรกในภูมิภาค

อาเซียนเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของนักลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในไทย ควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือนำไปสู่

ลงทุนและต่อยอดผลงานวิจัยรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย ทั้งนี้ สวทช. เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับ

การเร่งสร้างและบ่มเพาะธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไป

อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

(New S-curves) ของประเทศ พร้อมทั้งความท้าทายจากโอกาสในการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุน

ร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture 

Capital) ในวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้ในระยะยาว  จึงให้ความสำคัญและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือของกลุ่มนักลงทุนบุคคล (Thailand Business Angel Network) ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วม

ทุนในระยะตั้งต้น ควบคู่กับการให้คำปรึกษา เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพที่

ร่วมลงทุนต่อไป  
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๓.๕.๑๑ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนขึ้น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงนิกู้
ดอกเบี้ยต่ำ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุง
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
ดังนี้ (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกิน ร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหนึ่งปี +๒.๒๕) และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี 
(อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔)  มีโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๕๗๗ โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
จำนวน ๓๓๑ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๙๓๖.๘๘ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๒๙๑.๒๕ ล้านบาท และ
สถาบันการเงิน ๑,๖๔๕.๖๓ ล้านบาท)  จากงบประมาณการลงทุนรวม ๙,๒๔๙.๕๔ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 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 



124 
 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน  
สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔ ๙๘.๑๒ ๒๙๔.๓๖ ๔๙๒.๓๕ 

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖ ๓๒.๕๓ ๙๗.๕๙ ๑๔๖.๓๒ 

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘ ๘๗.๙๔ ๒๖๓.๘๒ ๔๓๓.๙๘ 

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔ ๘๔.๕๗ ๒๕๓.๗๑ ๓๙๑.๒๐ 

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓ ๖๙.๗๔ ๒๙๘.๕๗ ๔๑๔.๑๙ 

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒ ๙๗.๓๑ ๒๙๑.๙๓ ๔๕๓.๒๐ 

๒๕๕๓ ๒๐ ๑๗๓.๕๘ ๘๖.๗๙ ๒๖๐.๓๗ ๓๘๕.๑๓ 

๒๕๕๔ ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๓ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

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 ๑-๒) ๔ ๒๗.๙๒ ๑๓.๙๖ ๔๑.๘๘ ๗๘.๐๕ 

รวม ๓๓๑ ๓,๒๙๑.๒๕ ๑,๖๔๕.๖๓ ๔,๙๓๖.๘๘ ๙,๒๔๙.๕๔ 

 
ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 

บริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโพลีเอทธีลีน 

(PE) เช่น ถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังขยะ ถังแช่ และเครื่องเล่นกลางแจ้ง เป็นต้น ได้รับการอนุมัติสนับสนุน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จาก สวทช. เป็นจำนวนเงิน ๙.๖๖ ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึน้ ประหยัดพลังงานมากขึ้น และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ จากการสนับสนุนโครงการบริษัทฯ จะ

ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก โดยใช้เครื่องข้ึนรูปแบบ Rotational Molding ที่ถูกออกแบบ
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มาให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาแบบอัตโนมัติ ร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนอื่นๆ 

ให้มีความสอดคล้อง รวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งมีขีดความสามารถ

ในการทดสอบถังบรรจุน้ำตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.๑๓๗๙-๒๕๕๑ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้ง

กระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบดังกล่าวสำเร็จแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีกระบวนการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากข้ึน โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 

๒๕๖๒ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ๖.๒ ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า ๐.๑๐ 

ล้านบาท และมีต้นทุนการผลิตลดลง ๔.๑๕ ล้านบาท 
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๓.๕.๑๒ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการร่วมทุนในการ

ผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุน
ของ สวทช.ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนที่สำคัญของ สวทช. คือ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ 
ธุรกิจที่บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยี ซึ ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งใหม่ (startup) ที่
มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) ทั้งนี้ สวทช. จะไม่
ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ใน
การพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ได้ถอนการลงทุน ๑ บริษัท คือ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วย
ตัวเองแล้ว โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๔ บริษัท โดยสามารถ
สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๓ สำหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุน ทั้ง ๔ บริษัท 
ที่ปรากฎในตารางที่ ๔  นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๔๒๕.๖๓ ล้านบาท เรียกชำระ
แล้ว ๔๐๖.๑๓ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของ
บริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๒ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีกำไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(มหาชน) จำกัด (INET) มีกำไรสุทธิ ๑๖๙.๑๘ ล้านบาท (๒) บริษัทเทรดสยาม จำกัด (TS) มีกำไรสุทธิ ๑๙.๑๘ 
ล้านบาท และ (๓) บริษัทไมโครอินโนเวต จำกัด (MICRO) มีกำไรสุทธิ ๒.๖๑ ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ ๑ 
บริษัท คือ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ ๒๙.๖๒ ล้านบาท 
ตารางที่ ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

 
ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม

ลงทุน 
ทุนที่เรียกชำระ

แล้ว/๑  
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสาร
ครบวงจรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

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
ภาคเอกชนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิง
พาณิชย ์
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนในการวิจยั
และพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและ
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออำนวยต่อการวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบั 

Big Data และ Data Analytics ของ
ประเทศ 

คงสถานะ 
การลงทุน 
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ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๒ TS ให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
การค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตามมาตรฐาน 

EDIFACT และ 
มาตรฐาน 

ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI/ebXML 
เป็นระบบของการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการทำงานของร ั ฐที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ลงทุน
น้อยแต่สามารถให้บร ิการที ่ม ีความสะดวก 
คล่องตัวเช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส่งเสร ิมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์
และอาหารสัตว์
หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการนำร่องซ่ึงจะนำไปประยุกต์สู่การ
ว ิ จ ั ย และพ ัฒนา เทค โน โลย ี ช ี ว ภ าพ  ใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๔ SAKUN 
C 

ให้บริการด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดย
เน้นงานที่เป็นโลหะ 
ใช้การขึ้นรูป 
พัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบ 
manual ให้เป็น 

mass 
production 
เน้นการท่องเท่ียว
เชิงคุณภาพ ยาน
ยนต์สมัยใหม่ เช่น 
เรือและรถโดยสาร 
เป็นต้น 

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 

(๑๐๐%) 
๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

รวมทั้งได้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่าง
ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วย
ทีมงานคนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
ตอบสนองและรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื ่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ใน
ประเทศ 
๒. เป็นโครงการนำร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่มี
การใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทั ้งการเปลี ่ยน
โครงสร้างจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ
แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการ
ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ช ่วยเพ ิ ่มม ูลค ่าของผล ิตภ ัณฑ์และเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

คงสถานะ 
การลงทุน 

 รวม  - ๑,๐๕๐.๐๔ ๔๐๖.๑๓ - - - 

 
หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกชำระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่

เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนท่ีออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 
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ตารางท่ี ๔  สถานะการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO SAKUN C 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๔
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๓๑๐.๖๓ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - -
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๓๑๐.๖๓ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๑๐%

ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO 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
รายได้จากการขายและบริการ ๑,๘๘๑.๙๓ ๖๒.๐๗ ๑๒๔.๙๓ ๑๑๙.๒๐
ต้นทุนขาย ๑,๓๖๓.๕๑ ๒๙.๙๖ ๑๑๕.๓๓ ๑๐๒.๙๐

ก าไรข้ันต้น ๕๑๘.๔๒ ๓๒.๑๑ ๙.๖๐ ๑๖.๓๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๕๙.๘๙ ๙.๒๕ ๗.๗๒ ๓๒.๘๗
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๙๔.๐๗ ๒๔.๒๐ ๒.๖๒ (๑๔.๕๑)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๖๙.๑๘ ๑๙.๑๘ ๒.๖๑ (๒๙.๖๒)

ฐานะการเงิน INET TS MICRO SAKUN C
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒
ทรัพย์สินรวม ๖,๓๗๗.๑๕ ๘๑.๗๘ ๑๑๑.๒๑ ๔๘๕.๔๕
หน้ีสินรวม ๔,๔๘๑.๒๙ ๗.๗๘ ๖.๙๖ ๓๓๗.๖๖
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๖๒๖.๐๖ ๒๔.๐๐ ๑.๖๔ (๕๒.๒๑)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๙๕.๘๖ ๘๑.๗๘ ๑๐๔.๒๕ ๑๔๗.๗๙

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO SAKUN C

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

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชุมชน เกิดภูมิคุ ้มกันตนเอง เป็นหัวใจสำคัญของโจทย์ประเทศที่มุ่ง
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ 
สท. (Agricultural Technology and Innovation Management Institute: AGRITEC) เป็นหน่วยงานดำเนินงาน
ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมโยงสู่
เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น” โดยเน้นการใช้ วทน. ในการสร้างขีดความสามารถให้เกษตรกร 
มีองค์ความรู ้ และนวัตกรรม สร้างมูลค่า เพิ ่มรายได้ในภาคการเกษตร เร ่งร ัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
อบรมพัฒนาเกษตรกร และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของชุมชน รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการติ ดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จำนวน ๑๘๖ ชุมชน ใน ๒๖ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จำนวน ๔,๐๙๖ คน  
พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๓๐๐ คน ผลการดำเนินการดังนี้  

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
AGRITEC มีกลไกการพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart 

Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนนำ หรือชุมชน โดย
มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร ่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ( TMC) 
มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา
ให้เกิดการต่อยอด สร้างความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการขยายผลในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะแล้วจำนวน ๕๘ ชุมชน (เป้าหมาย ๒๐๐ 
ชุมชน) และพัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะจำนวน ๙๘ คน (เป้าหมาย ๒๕๐ คน) โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน
ดังนี้ 

• เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือนพลาสติก AGRITEC ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร  
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขยายผลเทคโนโลยีโรงเรือน
พลาสติกโครงสร้างหลังคา ๒ ชั ้น ที่พัฒนาโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ไดม้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชผักไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ โรงเรือน ใน
จังหวัดต่าง ๆ เช่น นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร นครราชสีมา เลย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์ สุรินทร์ 
หนองบัวลำภู อุบลราชธานี พะเยาเชียงใหม่ น่าน ลำปาง ลำพูน นครนายก ปราจีนบุรี ชัยนาท อุดรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยตัวอย่างชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีโรงเรือน
พลาสติกไปใช้คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้คุณภาพอำเภอป่าซาง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีผลิตเมลอนปลอดสารพิษ และเดิมมีการใช้โรงเรือนทรงหลังคาโค้งสำหรับการปลูกเมล่อน ซึ่งผลผลิตที่ได้
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คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนต้นที่ปลูก ทั้งนี้ AGRITEC ได้ติดตั้งโรงเรือนหลังคา ๒ ชั้น และจัดอบรมเรื่องการ
ปลูกพืชผักในระบบโรงเรือนและบริหารจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการโรคและแมลง
ศัตรูพืช เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและได้  
ผลผลิตสูง มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยผลจากการถ่ายทดเทคโนโลยีพบว่าเกษตรกรมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๕ คิดเป็นรายได้ประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาทต่อปี และเปิดเป็นศูนย์การเรียนในพื้นที่ 
เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นำไปขยายผลในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 
• HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ โดยดำเนินการร่วมกับ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ขับเคลื่อนสมาร์ตฟาร์มแบบเปิดสู่
สังคมไทย ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ ภายใต้
แนวคิด Smart Farming Open Innovation หรือ นวัตกรรมแบบเปิด ซึ ่งจะเป็นนวัตกรรมที ่เป ิดเผย
รายละเอียดการผลิต และอนุญาตให้สาธารณะนำไปผลิตและใช้งานโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) และ
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี (Royalty Fee) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยยุคใหม่ ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้
งานในราคาที่จับต้องได้ และต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางด้านสมาร์ตฟาร์ม โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการทดลองใช้กับฟาร์ม ๓๐ แห่ง ใน ๒๓ จังหวัด โดยใช้กล่องเซนเซอร์ที่
กระจายอยู่ในโรงเรือนเพาะปลูก ใช้สำหรับวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง จากนั้นทำการ
ประมวลผลแล้วส่งข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกไปยังสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตของเกษตรกรแบบ real-time 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลสภาพในแปลงได้อย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ 
รวมทั้งเดินหน้าสู่การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของอุปกรณ์ HandySense ไปขยายผลในหลายพื้นที่ โดย
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายผลการใช้งานจริงในพื ้นที ่ทำการเกษตร 
ปลอดภัยสูงหรือผักปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้สนใจใน ๓๔ แห่ง ผลการดำเนินงานพบว่า ช่วยให้เกษตรกร
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สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ระบบใช้งานง่าย ทนทาน ราคาประหยัด 
สามารถลดการใช้แรงงานได้ประมาณร้อยละ ๕๐ มีรายได้จากการเพิ่มคุณภาพปริมาณผลผลิตและลดการใช้
ทรัพยากรโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๒๐ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนขยายผล
เพ่ิมอีก ๕๐ แห่ง โดยเป็นการมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน (Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism)  

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถนำ
ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และยั ่งยืน โดยเกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ ่น จำนวน ๑๒๘ ชุมชน  
(เป้าหมาย ๓๘๐ ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๒๐๒ คน (เป้าหมาย ๑๕๐ คน) โดยมีตัวอย่างผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟักทองอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ เนื่องจากพบ
ปัญหาเรื่องโรคและแมลง รวมทั้งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่ มีคุณภาพจึง
ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ AGRITEC จึงได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คัดเลือกฟักทองพันธ ุ์ไข่เน่า ซึ่งเป็นพันธ ุ์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อมาใช้ปลูกในระบบอินทรีย์ และ
สร้างเครือข่ายผู้ซื้อกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตฟักทองใน
ระบบอินทรีย์ สร้างเกษตรกรแกนนำในพื้นที่ โดยจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถเพิ่มผลผลิตฟักทองใน
ระบบเกษตรอินทรีย์จาก ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี เป็น ๘๖,๘๐๐ กิโลกรัมต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๓ คิดเป็น
รายได้ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาทต่อปี โดยมีผู้รับซื้อคือ TOPs Big C และโรงพยาบาลในพ้ืนที ่รวมทั้งยังมีการแปร
รูปจากฟักทอง เช่น น้ำมันเมล็ดฟักทอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดฟักทอง จากการ
ประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 
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๓.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ทำหน้าที่บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรม
ของประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการดำเนินงานแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุนฐาน
นวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
สวทช. ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่า

แก่เอกชนผู้สนใจทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดำเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้
เป็นสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาค
สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย  
ณ สิ ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ให้บริการพื ้นที ่เช่าเพื ่อทำวิจัยและพัฒนาให้แก่
ผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น ๑๕๕ ราย ประกอบด้วยให้บริการพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 
๑๑๐ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
และบริการพื้นที่สำนักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ 
จำนวน ๔๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้เช่ารวมแยก
ตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕ 
 

 
 

รูปที่ ๕ จำนวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

 

เกษตรและอาหาร  
t18%

ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์
t10%

บริการด้านวิทยาศาสตร ์ 
t13%

เคมี และวัสดุศาสตร์  
t13%

อุปกรณ์การแพทย์และยา
t6%

ยานยนต์และชิ้นส่วน  
t2%

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  

t5%

อ่ืนๆ t3%

ไอซีที และซอฟต์แวร์  
t30%



134 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) สวทช.
สร้าง Ecosystem ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ 
(๑) Connecting the Dot : Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยาน
วิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศร่วมกัน (๒) 
Innovation Hub : R&D hub of the Nation & EECi soft Landing Zone จะเน้น Soft infrastructure ที่
สอดคล้องกับส่วนที่ สวทช. มีศักยภาพในการดำเนินการ เพื่อให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้น 
ประหยัดขึ้น และเพ่ือทำให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างราบรื ่น และเป็น Soft landing ของ EECi ในช่วงเริ ่มโครงการ และ (๓) 
Creating “new” Value : Most comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความสำคัญกับการ
สร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการ
หาคู่ค้า ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีกิจกรรมและตัวอย่างความสำเร็จในอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้ 

(๑) บริษัท ซีพีทูน่า จำกัด ผู้ดำเนินกิจการประเภทอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิด จำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 ตอน NANOTEC New & Next 
Normal ซึ ่งจัดขึ ้นโดย นาโนเทค ร่วมกับ TSP สวทช. เพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและเชื ่อมโยง
ผู้ประกอบการเข้าสู่การสนับสนุนด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนทำให้เกิดการหารืออย่างต่อเนื่องและ
ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างวิจัยเกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ 

(๒) สวทช. สนับสนุน บริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้
เก็บวัคซีนโควิด ๑๙ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)  และ
การสนับสนุนเชื่อมโยงและเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
พร้อมส่งมอบตู้เก็บวัคซีนและชุดอุปกรณ์ Monitoring ให้แก่สถานพยาบาลรัฐ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการ 
FTI ช่วยชาติสู้โควิด ๑๙ 
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๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. 
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ การก่อสร้าง

กลุ ่มอาคาร EECi Phase 1A มีความคืบหน้าการก่อสร้างฯ  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งช้ากว่าแผนการ
ก่อสร้างฯ เล็กน้อย เนื ่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งไม่สามารถกลับมา
ทำงานในพ้ืนที่ก่อสร้างได้ 

 
 
(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มุ่งเน้นการพัฒนา

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ณ ไตรมาสที่ ๒ 
มีผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ และมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 ๒.๑ การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ และติดตั้งระบบฯ ในโรงงานต้นแบบ 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕ (เป้าหมายร้อยละ ๒๗.๕๐) โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี ๒๕๖๕ และเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๖ 

๒.๒ การจัดตั ้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: 
SMC) มีความคืบหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐) โดยดำเนินการขับเคลื่อน
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing & 
Tesbed) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ อย่างไรก็ดีด้วยผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทำให้การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้ต้องชะลอแผนการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วน เพ่ือรอเข้าประเมินพื้นที่ติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว 
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(๒) ลงนามความร่วมมือกับ Siasun Automation (Singapore) Pte. Ltd. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยกระดับขีดความสามารถในภาคการผลิตของ
ประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 

(๓) หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Center of Technology Transfer: CoTT) ด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ 
(Smart warehouse) และด้านการผลิตแบบชาญฉลาดและปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม (Smart 
Manufacturing and Industrial Artificial Intelligence: SMAI) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 

(๔) หารือร่วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ (CoRE) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ( Industry readiness 
index) เพื ่อให้เกิดแนวทางมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นฐานข้อมูลระดับความพร้อมของ
ผู้ประกอบการไทยที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อกำหนดนโยบายการสนับสนุ น
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 
(๓) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน 

Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ในไตรมาสที่ ๒ ได้จัด
อบรมพื้นฐาน Internet of Things & IoT Training Kits ในรูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม 
๑๐๔ คน (นักศึกษา ๗๓ คน และอาจารย์ ๓๑ คน) โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
(เป้าหมาย ครูและนักเรียน ๑๐๐ คน) การอบรมประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมสำหรับ IoT รูปแบบการ
สื่อสารสำหรับ IoT และการเรียนรู้และใช้งานอุปกรณ์ IoT โดยจัดการอบรมเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๖ วัน ได้แก่  

• กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ และ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วม ๕ 
สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

• กลุ่มท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วม ๑๐ 
สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 
และวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
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นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ EEC  
โดยในไตรมาส ๒ ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูในพื้นที่แล้ว ๕๘๓ คน ผ่านการจัด
อบรมแบบออนไลน์ ดังนี้  (๑) จัดอบรมการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื ้นฐาน ด้วยบอร์ด 
KidBright เมื่อวันที่ ๑- ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมอบรม ๑๔๒ คน (๒) จัดอบรม 
KidBright พื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีครูระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม ๙๖ คน (๓) จัดอบรม 
KidBright กับ IoT ขั้นสูง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีครูระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม ๙๕ คน (๔) จัดอบรม
การใช้ 3D-Priniting and Laser Cutting (พ้ืนฐาน 2D and 3D Design) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีครู
ระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม ๘๕ คน และ (๕) จัดอบรมการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื้นฐาน ด้วย
บอร์ดจำลอง (Simulator) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วม ๑๖๕ คน 
มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙ (เป้าหมาย ครูและนักเรียน ๑,๕๐๐ คน) 

 
(๔) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๕ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๒ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนแล้ว ๑๒ ชุมชน ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ๘ ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ๑ ชุมชน และจังหวัดจันทบุรี ๓ ชุมชน โดยมีเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๓๑๗ คน และมีเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด ๕ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีระบบ
ตรวจวัดอากาศด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการติดตามสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตก้อน
เชื้อสดราบิวเวอเรียพร้อมใช้สำหรับกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักไม่
พลิกกลับกองอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) 
และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะนาวดอง) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๒๒ 
 

(๕) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi ณ ไตรมาสที ่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๔ จากเป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ 
คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการร่วมกัน จำนวน ๙ คอนซอร์เทียม ปัจจุบันได้พัฒนา
ความร่วมมือแล้ว ๔ คอนซอร์เทียม ได้แก่  

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด  
ในการพัฒนา Autonomous Feeder ขนาดความจุ ๑๕ ที่นั่ง 

(๒) การประยุกต์ใช้งานดัชนีชี ้ว ัดความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Singapore Smart 
Industry Readiness Index: SIRI) ในประเทศไทย และการประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI 
และการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน โดยมีการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI แล้วจำนวน ๒๐ บริษัท 
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(๓) ความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง สวทช. และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จำนวน ๗ โครงการ เช่น โครงการศึกษาการใช้ท่อ 
คาร์บอนนาโนที่ได้จากแฟลร์ก๊าซสำหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เป็นต้น  

(๔) UAV Regulatory Sandbox ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  โดย SPACE INNOPOLIS 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการ 5G x UAV SANDBOX WANGCHAN VALLEY เพื ่อสร้าง
แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และการทดสอบทดลองอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพ้ืนที่ EECi 

 
(๖) การผลักดันการดำเนินงานของ EECi ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ เพื ่อให้การพัฒนา EECi ใน

แพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการโดยตรง ได้แก่ (๑) การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการได้รับงบประมาณอย่าง
ต่อเนื ่อง (๒) การร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับบริษัท Bio Base Euro Pilot Plant (BBEPP) จัดตั ้งบริษัท 
Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP) เพื ่อบร ิหารโรงงานต้นแบบไบโอร ีไฟเนอรี  และ (๓) การจ ัดตั้ ง
แพลตฟอร์มความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ SMC ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

• การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ร่วมกับ สกพอ. ร่วมการประชุมหารือการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเกษตรใน EEC ระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยรับฟังศักยภาพของภาคการเกษตรในพื้นที่จากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ ๓ จังหวัด เพื่อรวบรวมแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาเกษตร 
EEC ที่จะเสนออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) 
ต่อไปพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนและปรับตัวชี้วัดโครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จาก
พืชสมุนไพร ในพื้นที่ EEC และโครงการจัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนและมังคุด โดย 
วิธีสกัดสารออกฤทธิ ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอางและผลิตภัณฑ์  
เสริมอาหาร ให้สอดคล้องกับงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

• การจัดตั้งบริษัท BBAPP ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ
ดำเนินการร่างหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท พร้อมจัดทำร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งบริษัท BBAPP เพื่อบริหารโรงงานต้นแบบ 
ไบโอร ี ไฟเนอร ี ใน  EECi: BIOPOLIS เพ ื ่อขอร ับการส ่ง เสร ิมตามพระราชบ ัญญ ัต ิการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ ๒๕๖๐ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดหมายการประชุมเพ่ือจัดตั้งบริษัท 
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• การเกิดพันธมิตรร่วมงานใน SMC คอนซอร์เทียม หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Center 
of Technology Transfer: CoTT) ด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart warehouse) และด้าน
การผลิตแบบชาญฉลาดและปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม (Smart Manufacturing and 
Industrial Artificial Intelligence: SMAI) อีกทั้งหารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด ้านว ิศวกรรม (Excellence in logistics and supply chain system engineering and 
technology: COE logEn) ส ถ า บ ั น เ ท ค โ น โ ล ย ี น า น า ช า ต ิ ส ิ ร ิ น ธ ร  ( SIIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในการทดสอบ UNAI warehouse ณ คลังสินค้า พร้อมทั้ง 
รับในหลักการเข้าร่วมคอนซอร์เทียม เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ 
มุ่งไปสู่การพัฒนาคอนซอร์เทียมในอนาคต 

 

๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดย

ตลอด ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่

โลกมุ่งสู่ “อุตสาหกรรม ๔.๐” และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals หรือ SDGs) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง

ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สวทช. 

ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิตอาหาร

ของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม 

ขีดความสามารถการแข่งขัน แก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation 

Ecosystem) ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี (๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service 

หรือ OSS)” ซึ่งเป็นศูนย์การบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิม

มากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ
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ในด้านต่างๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation 

Platform) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังรูป 

 
ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ได้ดำเนินงานด้าน 

One-Stop Service (OSS) โดยมีผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงบริการจาก OSS ๙๗ ราย และใช้บริการโรงงาน

ต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ๑๖ ครั้ง (จาก ๘ ราย) ซึ่งมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน

ที่สำคัญตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) FI Nationwide Network - สนับสนุนการจัดตั ้งพื ้นที ่ดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ  

One-Stop Service (OSS) ณ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งได้จัด

งานเปิดตัวพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และพัฒนาพื้นที่ Food Maker Space และ Future 

Food Lab ใน ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs ในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ 

Food Maker Space ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก ๕ มหาวิทยาลัย  

อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่  

 

 

FI Nationwide
Network

Functional 
Food & 
Ingredients

Flavor
Innovation
& Sensory

Food
Maker
Space

Future 
Food 
Lab

Food
Pilot 
Plant FI

Academy

Food
Commu-
nications

Food
Market
Access

Food 
Innovation
Accelerator

Service 
Platforms 

One- St op
Serv i ce(OSS)

• 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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(๒) Functional Foods & Ingredients – ดำเน ินโครงการ Functional Food Acceleration 

Platform ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(TCELS) และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) รวมทั้งหน่วยงาน ITAP 

สวทช. ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ Research Roadmap โดย 

ให้คำปรึกษาเชิงลึก ๗ คน-วัน ในการวางแผนวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชั ่นอย่างเป็นระบบ ประเมินความ 

เป็นไปได้ในการลงทุนวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖ บริษัท 

 

(๓) Future Food Lab – จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างแต้มต่อ

ทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Research Base Learning ๓๐ ราย และจัดกิจกรรม Training the Trainer และ 

Train to Professional เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ Design Thinking ให้แก่นักวิจัยจากหน่วยงาน 

Food Innopolis Network ๕๐ คน และผู้ประกอบการ ๕๐ ราย และจับคู่นักวิจัยและผู้ประกอบการเพ่ือร่วมกัน

ลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. 
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(๔) Food Pilot Plant – ดำเนินการเชื่อมโยงบริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 

๘ ราย จำนวน ๑๖ ครั้ง โดยเชื่อมโยงบริการดังกล่าวไปยัง Food Innovation Service Plat (FISP) ๑๕ ครั้ง และ

เอกชน ๑ ครั้ง 

 

(๕) FI Academy – จัดกิจกรรม สัมมนา/อบรมออนไลน์ ดังนี้ 

• กิจกรรม Special Food Talk ๒๐๒๑ จำนวน ๒ ครั้ง  ในหัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทายปี ๒๐๒๑ 

กับ Food Innopolis” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มียอดผู้ชมสูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม จำนวน ๒๗๐ Views 

และ หัวข้อ “วางแผนทางการเงินอย่างไร ให้ธุรกิจก้าวไกลไม่สะดุด” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้ชมสูงสุด 

ณ วันจัดกิจกรรม ๑๔ Views  

• กิจกรรม Frontier in Food ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ครั้ง ในหัวข้อ “New Normal of Food Packaging 

- Sustainability and COVID-๑๙” เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มียอดผู้ชมสูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม จำนวน 

๒๒๕ Views  

• กิจกรรม Food Talks ๒๐๒๑ จำนวน ๓ ครั้ง ในหัวข้อ “การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: หัวใจสำคัญของ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ” เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ มียอดผู้ชมสูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม จำนวน ๒๑๗ 
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Views  จัดหัวข้อ “FOOD IRRADIATION: A Technique for Improving the Safety of Food during  

COVID-๑๙ เพ่ิมมูลค่าอาหารปลอดภัยด้วยเทคนิคการฉายรังสี” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มียอดผู้ชม

สูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม จำนวน ๑๔๑ Views และจัดหัวข้อ “The Science Behind Croissants" กว่าจะมาเป็น 

ครัวซองค์ขนมยอดนิยมแห่งปี” เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้ชมสูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม จำนวน ๔๐๒ 

Views 

 

 
 
(๖) Food Communications – รับคณะเยี่ยมชม Food Innopolis จำนวน ๔ คณะ ได้แก่ บริษัท 

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๗๐ ราย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Food Innopolis และ
หน่วยงานเครือข่าย จำนวน ๑๖ กิจกรรม 
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(๗) Food Innovation Accelerator –  จัดกิจกรรม/หลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร ดังนี้ 

• หลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI SPRINT-UP” เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการใน
โครงการ PADTHAI (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) เพ ื ่อปร ับแผนธ ุรก ิ จใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการ PADTHAI รุ่นที่ ๖-๗ จำนวน ๓๖ บริษัท       

• ก ิ จกรรม Master Class Online 
Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Pitch 
Deck และ Pitching) พัฒนาไอเดียนวัตกรรม และ 
Prototyping ท ี ม  FI Innovation Contest โดยมี  
ผู้ ร ่วมแข ่งข ัน ๔๖ ท ีม จำนวน ๒๐๗ คน โดย 
ให ้คำปร ึกษาผ ่านทางออนไลน์ มีบ ุคคลทั ่วไป
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมออนไลน์ทั้งสิ้น ๔๖๕ คน       

 
• ก ิจกรรม NSTDA Deep Tech Acceleration Bootcamp คร ั ้ งท ี ่  ๑  เป ็นโปรแกรมเร่ ง

กระบวนการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้สามารถนำงานวิจัยพัฒนา
ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการทดสอบความ
ต้องการของเทคโนโลยีจากผู้ใช้งาน (Human Desirability) ทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี สามารถผลิตได้
และทำซ้ำได้ (Technology Feasibility) และทดสอบความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Business Viability) เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีตลาดที่ชัดเจน 
และมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีทีม Coach & Mentor เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมี
ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุน/แหล่งทุน หรือ
หน่วยงาน/ผู้ที่สนใจร่วมมือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน แบ่งเป็น ๒๙ ทีม ประกอบด้วย Food Tech ๑๖ ทีม  ATD ๘ ทีม และ 
IOT ๕ ทีม 
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๓.๘ ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัย
กลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จำเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของ
ครู รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด 
และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของ
ต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จำเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากร
ทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย ๔.๐ โดย ในไตรมาสที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 
จำนวน ๔๖๔ คน ประกอบด้วย ทุนใหม่ที่มีการทำงานร่วมกับ สวทช. จำนวน ๑๕ คน และ ทุนต่อเนื่อง ๔๔๙ คน  
ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน 
(JSTP)  โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 
(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) โครงการทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) โครงการทุนความร่วมมือ
พัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลั ยหรือ
สถาบันการศึกษาชั้นนำ ดังรูปที่ ๖ รวมทั้งยังสนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์แห่งชาติ รวม ๕๙๗ คน เป็นนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส ๑ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๔ คน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
วิจัย ๔๘๗ คน และนักศึกษาร่วมงาน ๑๐๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๖ จำนวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 
๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู ่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  

หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑๖ 
ครั ้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๑,๕๒๖ คน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนตั ้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาทำกิจกรรมและโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

JSTP, 29
FEPs, 7

TAIST, 
132

TAIST-JAIST, 16
TGIST, 
188

MOU-สถาบันฯ, 92
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และเนื ่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙  จึงได้มีการปรับกิจกรรมบางส่วนมาเป็นออนไลน์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 

• รวมพลคน KidBright Online (KidBright Developer Conference 2021: KDC21) โดยมี
การปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
สายพันธ ุ์ใหม่ (COVID-๑๙) และเพื่อให้ผู้สนใจทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยที่ผ่านมา สวทช. 
จัดทำ โครงการ KidBright: Coding at School project โดยได้สนับสนุนบอร์ด KidBright จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บอร์ด ให้กบัโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ แห่ง และจัดอบรมการสอนโค้ดดิ้งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน 
(Trainer) ตามภูมิภาคจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ คน และต่อยอดบอร์ด KidBright สร้างเป็นชุดสื่อการเรียน
การสอน “UtuNoi STATION” สถานีวัดสภาพอากาศที่ส่งข้อมูลผ่านบอร์ด KidBright ขึ้นบนระบบอุตุน้อย 
เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศนำข้อมูล มาวิเคราะห์ และเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การติดป้ายกำกับ การสร้าง
โมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้โมเดลผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก ได้อบรมและส่งมอบให้กับโรงเรียน  
ทั่วประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ แห่ง และสร้างบุคลากร 
ผู้ฝึกสอน ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมทักษะด้าน 
Computational Science ได ้แก ่  Coding Embedded System Internet of Things (IoT) และการใช้
เครื่องมือจาก FabLab เช่น 3D Printer Laser Cutter เป็นต้น เพ่ือพัฒนาชิ้นงานหรือโครงการนวัตกรรม โดย
จะจัดอบรมให้กับครูและเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยโจทย์ใกล้ตัว และที่นักเรียน  
คิดเองนั ้นจะเกิดความสนุก และความภาคภูมิใจทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู ้ในระดับลึกมากขึ้น  
ในระดับอุดมศึกษา สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคต
ต่อไป 

 
• การประกวดลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั ้งที ่ ๑ (The 1st 

National Science Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021)  สวทช.  และ วช .  ร ่ วมจัด
ประกวดแข่งขันดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ส่ง
ประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการประกวดแข่งขันจาก ๒ โครงการ ได้แก่ การ
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) และการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) โดยเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ได้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์สำหรับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ซึ่งมีผู้สมัครจาก
ทั่วประเทศกว่า ๑,๖๐๖ โครงงาน จำนวน ๓,๙๘๘ คน และสนับสนุนทุนในการพัฒนาโครงงานทั้งสิ้น ๒๘๕ 
โครงงาน และผู้ชนะระดับภูมิภาคเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๖๒ โครงงาน นักเรียนจำนวน ๑๕๒ 
คน และในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
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(NSC) มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑,๓๙๔ ผลงาน จำนวน ๓,๓๓๘ คน สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงาน
จำนวน ๕๔๓ ผลงาน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๑๒๑ ผลงาน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒๙๖ คน 
โดยผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ YSC ๒๐๒๑ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารว่ม
แข ่ ง ข ั น  Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) ณ ประ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด 
ในระดับโลก 

๓.๘.๓. การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ความรู้ ผลงานความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างพื้นฐาน
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ่งใช้ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยในไตรมาสที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จของการวิจัยและ
พัฒนา อาท ิ 

• การจ ัดงานประช ุมว ิชาการประจำป ี  สวทช. ประจำป ี  ๒๕๖๔  (NSTDA Annual 
Conference 2021: NAC2021) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๕–๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สวทช. 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้ธีมงาน “๓๐ ปี สวทช.ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ (ในช่วงสถานการณ์
วิกฤตโควิด ๑๙) และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตาม
พระราชดำริฯ ในรูปแบบออนไลน์ซ่ึงถ่ายทอดสดจากวังสระปทุมไปยังห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย จังหวัดปทุมธานี และภายในงานรูปแบบออนไลน์มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ ๓๕ 
Sessions นิทรรศการออนไลน์ ๗๔  ผลงาน Open House ๘ Sessions  สัมมนา Biz Talk ๔ Sessions 
กิจกรรมสัมมนาและรับสมัครงาน S & T Job Fair ๑๙ Sessions และ กิจกรรมเยาวชน ๘ Sessions รวม
ทั ้งส ิ ้น ๗๔ Sessions ม ีผ ู ้ เข ้าชมงานผ่านช ่องทางสื ่อต ่าง ๆ ด ังน ี ้  ๑ ) Facebook live  ๓๕,๕๘๗ วิว  
๒) Youtube ๓๐,๑๐๖ วิว ๓) Webex ๔,๑๔๖ คน และ ๕) Zoom ๔๒๕ คน  
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๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
วันที ่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๙,๒๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ล้านบาท  
งบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับ
อนุมัติแผนรายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NSTDA Holding และเงินกู ้ดอกเบี ้ยต่ำ ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท 
รายจ่ายสำรองฉุกเฉิน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕.๐๐ ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ล้านบาท 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๑,๒๖๔.๓๑ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๗ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ๒,๑๘๗.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๑  
ของแผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๖ ,๖๕๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๗  
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 ๒,๘๑๑.๐๘ ๖๔๑.๐๗ ๓,๔๕๒.๑๕ ๕๗.๒๕ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ๑,๒๖๔.๓๑ - ๑,๒๖๔.๓๑ ๔๙.๙๗ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๔๖.๗๗ ๖๔๑.๐๗ ๒,๑๘๗.๘๔ ๖๒.๕๑ 

       - การวิจัย วทน. ๑,๖๗๐.๐๐ ๖๖๐.๗๘ ๓๓๖.๙๒ ๙๙๗.๗๐ ๕๙.๗๔ 

       - การบริหาร RDI ๒๔๕.๐๐ ๑๐๖.๗๘ ๑๒.๐๒ ๑๑๘.๘๐ ๔๘.๔๙ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๑๕.๐๐ ๒๗๒.๑๑ ๑๘.๓๓ ๒๙๐.๔๔ ๕๖.๔๐ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๗๕.๐๐ ๒๑.๗๒ ๗.๒๔ ๒๘.๙๖ ๓๘.๖๒ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๒๘๐.๐๐ ๑๑๗.๖๒ ๑๘.๖๓ ๑๓๖.๒๕ ๔๘.๖๖ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๒๙๐.๐๐ ๑๒๘.๔๖ ๖๒.๔๔ ๑๙๐.๙๐ ๖๕.๘๓ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared services ๔๒๕.๐๐ ๒๓๙.๓๐ ๑๘๕.๔๙ ๔๒๔.๗๙ ๙๙.๙๕ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ๖๙๘.๗๙ ๒,๕๐๑.๒๑ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๒๓๐.๐๐ ๓,๕๐๙.๘๗ ๓,๑๔๒.๒๘ ๖,๖๕๒.๑๕ ๗๒.๐๗ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NSTDA Holding และ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

๒๐๐.๐๐ 
- - -  

๔. รายจา่ยงบสำรองฉกุเฉิน ๒๕๐.๐๐ - - -  

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๑๗๕.๐๐ - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ๓,๕๐๙.๘๗ ๓,๑๔๒.๒๘ ๖,๖๕๒.๑๕ ๖๗.๕๐ 

หมายเหตุ: *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๔. ผลการดำเนินงานดา้นทรัพยากร 
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๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนำรายได้กลับมาช่วย
พัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. เท่ากับ 
๓,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากความสามารถ ๓ ,๒๕๐.๐๐ ล้านบาท และรายได้อื ่น ๆ ๕๐.๐๐  
ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ ๒ สวทช. มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๔.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๑ ของแผน 
โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุดหนุนรับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๘ ของรายได้จากความสามารถ 

 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

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

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๔๕๐.๐๐ ๕๕๑.๗๓ ๓๘.๐๕% 

อุดหนุนรับ ๖๗๐.๐๐ ๒๓๓.๖๕ ๓๔.๘๗% 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๕๐.๐๐ ๖๐.๘๔ ๒๔.๓๓% 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๕๐.๐๐ ๑๖.๐๑ ๓๒.๐๒% 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๒๐.๐๐ ๑๑๑.๐๘ ๕๐.๔๙% 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๘๐.๐๐ ๒๕.๗๙ ๓๒.๒๔% 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๑๘๐.๐๐ ๑๐๔.๓๖ ๕๗.๙๘% 

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 ๑,๑๖๙.๔๗ ๓๕.๙๘% 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๕๐.๐๐ ๓๕.๒๕ ๗๐.๔๙% 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๓,๓๐๐.๐๐ ๑,๒๐๔.๗๑ ๓๖.๕๑% 
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๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๓๘๐ คน อัตรากำลังคนของ สวทช. เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจำนวนเริ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลัก
พันในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสังคมและประเทศชาติ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๑๑๔ คน ดังรูปที่ ๗ 

 
 

รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม  
ของบุคลากร เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและ
วิชาการ จำนวน ๒,๑๘๙ คน คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๐ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัย
และวิชาการ จำนวน ๙๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๐ ของบุคลากรทั้งหมด  

  

 ๘๔

๑ ๑๓๖

๑ ๐ ๘

๑ ๓๓๐

๑ ๔๘๕
๑  ๑ 

๒ ๒๖๓
๒ ๔๓๔

๒ ๕ ๓
๒ ๖๔๔

๒ ๖๘๘

๒ ๖  

๒ ๖๘๒

๒ ๖ ๐

๒  ๑๕

๒  ๕๓

๒ ๘๓๔

๒ ๘ ๓
๓ ๐๐ 

๓ ๐ ๖ ๓ ๑๑๔
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สัดส่วนบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุน เท่ากับ ๓.๒๑ : ๑ ดังรูปที่ ๘  

 

รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มตำแหนง่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ  
ปริญญาเอก และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๑ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตรากำลังคนจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

๒๓%

๔๔%

๓๓%
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นอกจากนี้ หากจำแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 
๓๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ อัตรากำลังคนจำแนกตามประเภทการจ้าง 

สำหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ของไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑.๖๗  ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(๑.๘๙) และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒.๑๕)  ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ลดลง จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เท่ากับ ๐.๔๘% (๒.๑๕ – ๑.๖๗) ดังแสดงในรูป 

 
รูปที่ ๑๑ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ 

  

๑๐%

๙๐%
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ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน ๑๑๑ ฉบับ 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑ ACM Transactions on 
Knowledge Discovery from 
Data 

Identifying Linear Models in Multi-Resolution Population Data 
Using Minimum Description Length Principle to Predict 
Household Income 

๒.๐๑ 

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

๒.๘๗ 

๓ Advances in Clinical and 
Experimental Medicine 

Anti-cancer effect of engineered recombinant interleukin 18 ๑.๕๑๔ * 

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

๒.๐๗๒ * 

๕ Agronomy Journal Canopy Structure and Photosynthetic Performance of Irrigated 
Cassava Genotypes Growing in Different Seasons in a Tropical 
Savanna Climate 

๒.๖๐๓ * 

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

๒.๓๒๓ * 

๗ Applied Surface Science Fabrication of Au-Ag nanorod SERS substrates by co-sputtering 
technique and dealloying with selective chemical etching 

๖.๑๘ 

๘ Aquaculture Microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) spores are 
inactivated in 1 min at 75 °C 

๓.๒๒๔ * 

๙ Aquaculture Ozone nanobubble treatment in freshwater effectively 
reduced pathogenic fish bacteria and is safe for Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

๓.๒๒๔ * 

๑๐ Aquaculture Rapid and sensitive colorimetric detection of microsporidian 
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) based on spore wall 
protein (SWP) gene using loop-mediated isothermal 
amplification combined with DNA functionalized gold 
nanoparticles as probes 

๓.๒๒๔ * 

๑๑ Artificial Intelligence in 
Medicine 

Improving sentiment analysis on clinical narratives by exploiting 
UMLS semantic types 

๔.๓๘ 

๑๒ BMC Biotechnology Development of a CRISPR/Cpf1 system for targeted gene 
disruption in Aspergillus aculeatus TBRC 277 

๒.๓๑๒ * 

๑๓ BMC Genomics Genome sequencing, assembly, and annotation of the self-
flocculating microalga Scenedesmus obliquus AS-6-11 

๓.๕๙๔ * 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๔ BMC Plant Biology Multi-scale comparative transcriptome analysis reveals key 
genes and metabolic reprogramming processes associated with 
oil palm fruit abscission 

๓.๔๙๗ * 

๑๕ BMC Veterinary Research Proteomic profiles of unilateral cryptorchidism in pigs at 
different ages using MALDI-TOF mass spectrometry and in-gel 
digestion coupled with mass spectrometry (GeLC-MS/MS) 
approaches 

๑.๘๓๕ * 

๑๖ Brazilian Dental Journal Physical properties of glass ionomer cement containing pre-
reacted spherical glass fillers 

๑.๓๐ 

๑๗ Cancer Genomics & 
Proteomics 

Gigantol Targets MYC for Ubiquitin-proteasomal Degradation 
and Suppresses Lung Cancer Cell Growth 

๓.๒๘ * 

๑๘ Cancer Science High glucose‐ROS conditions enhance the progression in 
cholangiocarcinoma via upregulation of MAN2A2 and CHD8 

๔.๙๖๖ * 

๑๙ Chemical Engineering Journal Mechanistic and thermodynamic insights into the 
deoxygenation of palm oils using Ni2P catalyst: A combined 
experimental and theoretical study 

๑๐.๖๕ 

๒๐ Clinical Linguistics and 
Phonetics 

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

๐.๙๘ 

๒๑ Construction and Building 
Materials 

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

๔.๔๒ 

๒๒ Diagnostics Validation and feasibility of PfSNP-LAMP combined with a 
lateral flow dipstick method to detect single nucleotide 
polymorphism in Plasmodium falciparum 

๓.๑๑ * 

๒๓ Emerging Microbes & 
Infections 

Genomic evidence supporting the clonal expansion of 
extensively drug-resistant tuberculosis bacteria belonging to a 
rare proto-Beijing genotype 

๕.๗๗๖ * 

๒๔ Emerging Microbes & 
Infections 

Using whole genome sequencing to characterise drug resistant 
Mycobacterium tuberculosis in Thailand 

๕.๗๘ 

๒๕ Euphytica Genetic loci regulating cadmium content in rice grains ๑.๖๑๔ * 

๒๖ Experimental Biology and 
Medicine 

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

๓.๑๔ 

๒๗ Express Polymer Letters Carboxylic-plasma-treated nanofiller hybrids in carbon fiber 
reinforced epoxy composites: Dispersion and synergetic effects 

๓.๐๘ 

๒๘ Fish and Shellfish 
Immunology 

Systemic and mucosal antibody response of freshwater 
cultured Asian seabass (Lates calcarifer) to monovalent and 

๔.๑๔๙ * 



156 
 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

bivalent vaccines against Streptococcus agalactiae and 
Streptococcus iniae 

๒๙ frontiers in bioengineering 
and biotechnology 

High Quality Aspergillus aculeatus Genomes and 
Transcriptomes: A Platform for Cellulase Activity Optimization 
Toward Industrial Applications 

๓.๖๔๔ * 

๓๐ frontiers in bioengineering 
and biotechnology 

Process Characterization by Definitive Screening Design 
Approach on DNA Vaccine Production 

๓.๖๔๔ * 

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

๔.๒๓๕ * 

๓๒ Fungal Diversity Refined families of Dothideomycetes: orders and families 
incertae sedis in Dothideomycetes 

๑๕.๓๘๖ * 

๓๓ Genes Drought-Tolerance Gene Identification Using Genome 
Comparison and Co-Expression Network Analysis of 
Chromosome Substitution Lines in Rice 

๓.๗๕๙ * 

๓๔ Genomics Candidate gene association of gene expression data in 
sugarcane contrasting for sucrose content 

๖.๒๐๕ * 

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

๑.๖๕ 

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

๓.๗๕ 

๓๗ Infection Genetics and 
Evolution 

Genome sequences of antibiotic-resistant Streptococcus suis 
strains isolated from human patients and diseased and 
asymptomatic pigs in Thailand 

๒.๗๗ * 

๓๘ International Journal for 
Parasitology 

Transgenic pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum 
reveals transmission-blocking potency of P218, a novel 
antifolate candidate drug 

๓.๕๓๐ * 

๓๙ 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 

๐.๗๑ 

๔๐ 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 * 

๔๑ 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 

๑.๖๙ 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๔๒ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Superhydrophobic and superoleophobic property 
enhancement on guard ring micro-patterned PDMS with simple 
flame treatment 

๑.๓๘ 

๔๓ 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 

๔.๖๕ 

๔๔ Journal of Alloys and 
Compounds 

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

๔.๖๕ 

๔๕ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

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

๓.๕๓ 

๔๖ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

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

๓.๒๒ 

๔๗ 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 

๒.๖๗ 

๔๘ Journal of Cleaner Production Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of 
ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated 
piggery wastewater 

๗.๒๕ 

๔๙ 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 

๗.๔๙ 

๕๐ Journal of Fish Diseases Two‐year surveillance of tilapia lake virus (TiLV) reveals its 
wide circulation in tilapia farms and hatcheries from multiple 
districts of Bangladesh 

๒.๓๑๘ * 

๕๑ Journal of Food Science Influence of non‐phosphate and low‐sodium salt marination in 
combination with tumbling process on properties of chicken 
breast meat affected by white striping abnormality 

๒.๔๗ * 

๕๒ Journal of Fungi Antifungal Activity and Molecular Mechanisms of Partial Purified 
Antifungal Proteins from Rhinacanthus nasutus against 
Talaromyces marneffei 

๔.๖๒๑ * 

๕๓ Journal of Manufacturing 
Processes 

Photosensitive binder jetting technique for the fabrication of 
alumina ceramic 

๔.๐๙ 

๕๔ Journal of Materials 
Engineering and Performance 

Metal Injection Molded Titanium: Mechanical Properties of 
Debinded Powder and Sintered Metal 

๑.๖๕ 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๕๕ Journal of Natural Products Ganoweberianones A and B, antimalarial lanostane dimers from 
cultivated fruiting bodies of the basidiomycete Ganoderma 
weberianum 

๓.๗๗๙ * 

๕๖ Journal of Oral Science Clinical and histological evaluations of alveolar ridge 
augmentation using a novel bi-layered porous polyethylene 
barrier membrane 

๑.๒๐ 

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

๒.๔๓ 

๕๘ Journal of Polymer Research The effect of dynamic vulcanization systems on the 
mechanical properties and phase morphology of PLA/NR 
reactive blends 

๒.๔๓ 

๕๙ Journal of Proteome 
Research 

Analysis of the Zika and Japanese Encephalitis Virus NS5 
Interactomes 

๓.๘๐ 

๖๐ Machine Vision and 
Applications 

Two-layer pyramid-based blending method for exposure fusion ๑.๖๑ 

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

๐.๗๓ 

๖๒ Microbiology and 
Immunology 

Pathogenicity of clinical Salmonella enterica serovar 
Typhimurium isolates from Thailand in a mouse colitis model 

๑.๕๖๖ * 

๖๓ Microbiome Considerations for mosquito microbiome research from the 
Mosquito Microbiome Consortium 

๑๑.๖ * 

๖๔ Microelectronic Engineering Investigation of hybrid InSb and GaSb quantum nanostructures ๒.๓๑ 

๖๕ Mitochondrial DNA Part B-
Resources 

The complete mitochondrial genome sequence of the 
mountain crab Indochinamon bhumibol 

๐.๘๘๕ * 

๖๖ Mobile Information Systems Performance Improvement Design of Bluetooth Low Energy-
Based Wireless Indoor Positioning Systems 

๑.๕๑ 

๖๗ Molecular Ecology Resources A chromosome‐scale assembly of the black gram (Vigna 
mungo) genome 

๖.๒๘๖ * 

๖๘ Molecular Ecology Resources De novo assemblies of Luffa acutangula and Luffa cylindrica 
genomes reveal an expansion associated with substantial 
accumulation of transposable elements 

๖.๒๘๖ * 

๖๙ Mycological Progress Three new Ophiocordyceps species in the Ophiocordyceps 
pseudoacicularis species complex on Lepidoptera larvae in 
Southeast Asia 

๒.๑๔๙ * 

๗๐ Mycosphere Refined families of Dothideomycetes: Dothideomycetidae and 
Pleosporomycetidae 

๒.๐๙ * 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๗๑ Nanomaterials Effects of Chemical Compositions on Plating Characteristics of 
Alkaline Non-Cyanide Electrogalvanized Coatings 

๔.๓๒ 

๗๒ Nanomaterials Fabrication of high aspect ratio micro-structures with 
superhydrophobic and oleophobic properties by using large-
area roll-to-plate nanoimprint lithography 

๔.๓๒ 

๗๓ Nanomaterials and 
Nanotechnology 

Quantum dot-modified titanium dioxide nanoparticles as an 
energy-band tunable electron-transporting layer for open air-
fabricated planar perovskite solar cells 

๒ 

๗๔ Nature communications Recent African strains of Zika virus display higher 
transmissibility and fetal pathogenicity than Asian strains 

๑๒.๑๒๑ * 

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

๔.๔๔ 

๗๖ New Journal of Chemistry Sustainable lignin-derived hierarchically porous carbon for 
capacitive deionization applications 

๓.๒๙ 

๗๗ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

Above-ground vegetation indices and yield attributes of rice 
crop using unmanned aerial vehicle combined with ground 
truth measurements 

๑.๑๖๘ * 

๗๘ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

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

๑.๑๖๘ * 

๗๙ Nuclear Engineering and 
Design 

Consideration of change over time in nuclear accident 
consequence assessment to support optimization of long-term 
remediation strategy 

๑.๖๒ 

๘๐ Nucleic Acids Research gcType: a high-quality type strain genome database for 
microbial phylogenetic and functional research 

๑๑.๕๐๑ * 

๘๑ Oncology letters Autophagy and apoptosis induction by sesamin in MOLT?4 and 
NB4 leukemia cells 

๒.๓๑๑ * 

๘๒ Pathogens Characterization of a Novel Peptide from Pathogenic Leptospira 
and Its Cytotoxic Effect 

๓.๐๑๘ * 

๘๓ Peer Journal Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic 
functional roles associated with healthy infants and infants 
with atopic dermatitis using metaproteomics 

๒.๓๘ * 

๘๔ PeerJ A novel bicyclic 2,4-diaminopyrimidine inhibitor of 
Streptococcus suis dihydrofolate reductase 

๒.๓๗๙ * 

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

๒.๓๗๙ * 

๘๖ Persoonia Fungal Planet description sheets 1112–1181 ๘.๒๒๗ * 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

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

๒.๑๔ 

๘๘ Physiological and Molecular 
Plant Pathology 

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

๑.๖๔๖ * 

๘๙ Phytochemistry Limonoids from fruiting bodies of the wood-rot basidiomycete 
Fulvifomes xylocarpicola associated with the mangrove tree 
Xylocarpus granatum 

๓.๐๔๔ * 

๙๐ Phytochemistry Unique polyacetylenic ester-neolignan derivatives from 
Mitrephora tomentosa and their antimalarial activities 

๓.๐๔๔ * 

๙๑ Plant Biotechnology In vitro acclimatization of Curcuma longa under controlled iso-
osmotic conditions 

๐.๙๐๑ * 

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

๒.๗๖๒ * 

๙๓ PLoS One Metaproteomic investigation of functional insight into special 
defined microbial starter on production of fermented rice with 
melanogenesis inhibition activity 

๒.๗๔ * 

๙๔ PLoS One The Znt7-null mutation has sex dependent effects on the gut 
microbiota and goblet cell population in the mouse colon 

๒.๗๔ * 

๙๕ Polymers Bioactivity of a Novel Polycaprolactone-Hydroxyapatite 
Scaffold Used as a Carrier of Low Dose BMP-2: An In Vitro 
Study 

๓.๔๓ 

๙๖ Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers Part 
L-Journal of Materials-Design 
and Applications 

Determination of localized stress–strain behavior of fused silica: 
Inverse numerical analysis from nanoindentation test 

๒.๐๑ 

๙๗ Processes Production of Protein Hydrolysate Containing Antioxidant and 
Angiotensin -I-Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activities 
from Tuna (Katsuwonus pelamis) Blood 

๒.๗๕ * 

๙๘ Regional Studies in Marine 
Science 

Differential expression following ammonia stress and growth-
related SNP of ferritin: Applications for establishment of stress-
tolerant stocks with high growth performance of Pacific white 
shrimp Litopenaeus vannamei in Thailand 

๑.๑๘๓ * 

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

๖.๒๗ 

๑๐๐ Scientific Reports Assembly of the durian chloroplast genome using long PacBio 
reads 

๓.๙๙๘ * 
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ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๐๑ Scientific Reports Characterization of a novel yeast phase?specifc antigen 
expressed during in vitro thermal phase transition of 
Talaromyces marnefei 

๓.๙๙๘ * 

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

๓.๙๙๘ * 

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

๔.๐๑ 

๑๐๔ Scientific Reports Uncovering multi-faceted taxonomic and functional diversity of 
soil bacteriomes in tropical Southeast Asian countries 

๓.๙๙๘ * 

๑๐๕ Solid State Sciences Electrochemical performance of Li2MnSiO4/C lithium-ion 
cathode materials with low-level doping of Ru in the Mn site 

๒.๔๓ 

๑๐๖ Thai Journal of Veterinary 
Medicine 

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

๐.๒๓ 

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

๒.๕๗๖ * 

๑๐๘ Virus Research Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in Thailand reveals mixed 
imported populations, a local lineage expansion and a virus 
with truncated ORF7a 

๒.๙๓๔ * 

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

๑.๕๙ 

๑๑๐ 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 * 

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

๐.๙๔๙ * 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๙ 
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ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๒๘ คำขอ 

ลำดั
บ 

ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประเ
ทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

ไตรมาสท่ี ๑ 

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

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

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

๔ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๗ ไทย อัมพร โพธ์ิใย 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 นิรันตสุขรัตน์ 

CPS 

๗ กระบวนการตรวจติดตามสมดุลของจุลินทรีย์ใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๙๓ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร  
และคณะ 

NECTEC, 
TMEC 

๘ ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ๖/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๐๑๘ ไทย จตุพร ชินรุ่งเรือง และ
คณะ 

A-MED 

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

A-MED, 
CENTRAL 

๑๐ เครื่องรับภาพรังสีเอกซ์ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๖๗๒ ไทย อุดมชัย เตชะวิภู และ
คณะ 

A-MED, 
CENTRAL 

๑๑ อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านใน ๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๗๘๒ ไทย สิริพร โตนดแก้ว และ
คณะ 

A-MED, 
MTEC 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๒ สารละลายท่ีใช้เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซ่ึง
ประกอบด้วยโมลิบดินัม (Mo) และโลหะหมู่ ๘ 
เพื่อการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ
กระบวนการกำจัดสารประกอบกำมะถันด้วย
ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrodesulfurization) 

๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๐๔ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ
คณะ 

ENTEC 

๑๓ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ยางดิบท่ีมีความหนืด
คงที่ด้วยสารประกอบแอลดีไฮด์ 

๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๓๕๘ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว และ
คณะ 

MTEC 

๑๔ สารประกอบ ๘,๑๓-บิส(เมทิล(ฟีนิล)อะมิโน)ได
เบนโซ[c,g]ฟีแนนทรีน-๓,๔-ไดคาร์โบไนไตรล์ 
การนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิกจากสารอินทรีย์ และกรรมวิธีการ
สังเคราะห์สารดังกล่าว 

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๕ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 

๑๕ สารประกอบ ๘,๑๓-บิส(๑๐,๑๑-ไดไฮโดร-๕H-
เบนโซ[b,f]เอซิพิน-๕-อิล)ไดเบนโซ[c,g]ฟีแนน 
ทรีน-๓,๔-ไดคาร์โบไนไตรล์ การนำไปใช้เป็น

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๘ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 
และคณะ 

MTEC 
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ลำดั
บ 

ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประเ
ทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

ส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกจาก
สารอินทรีย์ และกรรมวิธีการสังเคราะห์สาร
ดังกล่าว 

๑๖ วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีแบบอะตอม
เดี่ยว (single-atom catalysts) ของไอออน
เหล็กบนตัวรองรับแบบโครงข่ายโลหะอินทรีย์ 
(metal-organic framework, MOF) สำหรับ
การออกซิเดชันของมีเทนเป็นเมทานอล 

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๙ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ และ
บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์ 

NANOTEC 

๑๗ ระบบบันทึกและติดตามตำแหน่งสินค้าภายใน
คลัง 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๙๓๙ ไทย เกรียงไกร มณีรัตน์ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๘ กระบวนการกำจัดส่ิงสกปรกและฟอกขาวเส้น
ใยสั้นจากพืชท่ีมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก 

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๐๔๗ ไทย ธิดารัตน์ น่ิมเชื้อ 
และพิชญาภา นิรมล 

BIOTEC 

๑๙ ระบบและวิธีการสำหรับการฝึกภาษามือด้วย
ความจริงเสริม 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๓๐๘ ไทย ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

A-MED 

๒๐ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดการสะสมขี้เถ้า(ตะกรัน)ท่ี
แผงท่อรับความร้อนของเตาเผาผลิต
กระแสไฟฟ้าแบบถ่านหิน 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๓๑๔ ไทย นิรุตต์ นาคสุข และคณะ MTEC 

๒๑ ระบบสุ่มจัดลำดับ และกระบวนการดังกล่าว ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๔๑๔ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ และสุพร 
พงษ์นุ่มกุล 

NECTEC 

๒๒ ระบบควบคุมด้วยเสียงสำหรับพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ และกระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๐๗ ไทย อนุชิต ลีลายุทธ์โท และ
คณะ 

NECTEC 

๒๓ วิธีการสำหรับระบุตำแหน่งที่ท้ิงขยะจากข้อมูล
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๐๘ ไทย วสันต์ ภัทรอธิคม และ
คณะ 

NECTEC 

๒๔ แป้นพิมพ์แบบปรับได้พร้อมคีย์การ์ดสำหรับผู้ท่ี
มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๙๕ ไทย ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

A-MED 

๒๕ ชุดโครงสร้างระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการ
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าแบบเดี่ยว 

๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๐๔๔ ไทย อัมพร โพธ์ิใย และคณะ DECC 

๒๖ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๑๒๐ ไทย ณัฐวุฒิ สินสืบผล และ
คณะ 

A-MED, 
CENTRAL 

๒๗ เครื่องปิ้งย่างกึ่งอัตโนมัติ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๘๘๖ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 
และคณะ 

DECC 

๒๘ รถเข็นสำหรับจำหน่ายอาหาร ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๒๑๒ ไทย อัมพร โพธ์ิใย และคณะ DECC 
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ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๕๐ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ แผ่นปิดผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๔ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และสุพล มนะเกษตร

ธาร 

NANOTEC 

๒ ชุดอุปกรณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพของยางท่ี
ทำให้แห้งด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 

๒๕/๐๘/๒๕๕๔ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๕ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล 
และคณะ 

MTEC, 
NANOTEC 

๓ สายอากาศแบบบ่วงคู่ติดตั้งแบบประตู
เดินผ่านสำหรับระบบระบุลักษณะทาง
คลื่นวิทยุ 

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๒ ไทย ชูวงศ์ พงศ์เจริญ
พาณิชย์ และคณะ 

NECTEC 

๔ ระบบและวิธีการสำหรับคัดแยกบุคคล
ท่ีมีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสท่ีมีการ
ชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
แบบอัตโนมัติ 

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดช
ขจร 

NECTEC 

๕ สูตรสารชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนกระทู้
หอมซ่ึงมีเชื้อราแมลง Beauveria 
bassiana สายพันธุ์ BCC ๒๖๖๐ และ
โปรตีน Vip๓Ag๒ เป็นองค์ประกอบ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๔ ไทย มงคล อุตมโท และ
คณะ 

BIOTEC 

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

NECTEC 

๗ อุปกรณ์วัดสถานะการพาสเจอไรซ์ของ
น้ำในเชิงอุณหภูมิและระยะเวลา 

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

๘ เซนเซอร์โมดุลสำหรับเทคนิคการ
ตรวจวัดเชิงแสงแบบทีไออาร์ 

๑๕/๐๙/๒๕๕๔ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๔ ไทย อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการวัดคุณสมบัติของฟันด้วยค่า
ความเอียงซ้ายขวาและหน้าหลังของ
ฟันแต่ละซ่ีในระบบคอมพิวเตอร์ 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะ
โยธิน และนลพรรษ 

วงแหวน 

NECTEC 

๑๐ แบคทีเรีย BACILLUS 
THURINGIENSIS SUBSP. 
ISRAELENSIS ท่ีผลิตโปรตีนฆ่าลูกน้ำ
ยุงมากขึ้น และกรรมวิธีของการผลิต 

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๖ ไทย มงคล อุตมโท และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๑ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๕ ไทย ขุนเสก เสกขุนทด 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๗ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และสุพล มนะเกษตร

ธาร 

NANOTEC 
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ลำดับ ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

๑๓ ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้า 

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๗๒ ไทย กตัญชลี ไม้งาม และ
คณะ 

MTEC 

๑๔ วิธีหาความหนาแน่นของพาหนะใน
ระบบข้อมูลจราจรแบบเครือข่าย
พาหนะ 

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

๑๕ กรรมวิธีการตรวจสอบลักษณะ
พันธุกรรมของยีน ๒-อะซิทิล-๑-ไพโร
ลีน (๒-ACETYL-๑-PYRROLINE; ๒
AP) ในพืช และส่วนต่างๆ ของพืช 

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๖ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๖ อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแสงเลี้ยวเบน
จากฮอโลแกรมด้วยหลักการสร้างหน้า
คลื่นย้อนกลับ 

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๗ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดช
ขจร และยุทธนา 

อินทรวันณี 

NECTEC 

๑๗ วิธีการส่งข้อความสื่อผสมไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบพลวัต 

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

NECTEC 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๘ อุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดยใช้คลื่นสมอง
แบบมีการปรับตัวของอัตราความเร็วใน
การสร้างสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยข้อมูลจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกและข้อมูลจาก
คลื่นสมอง 

๒๐/๐๖/๒๕๕๕ ๘/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๕๖๕ ไทย ศิวรักษ ์ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NECTEC 

๑๙ อุปกรณ์โฟโวลเตอิกเซลล์แบบฟิล์มบาง
สารกึ่งตัวนำอินทรีย์โมเลกุลขนาดเล็ก 
(SMALL MOLECULE THIN FILM 
PHOTOVOLTAIC CELL) 

๒/๐๗/๒๕๔๗ ๘/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๕๖๖ ไทย สากล ระหงษ์ NANOTEC 

๒๐ อุปกรณ์และวิธีการสำหรับช่วยผู้
ฝึกซ้อมยิงปืน 

๑๓/๐๕/๒๕๕๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๔ ไทย อภิวดี ปิยธรรมรงค์ 
และเอกสิทธิ์ กิจสิ

พงษ์ 

NECTEC 

๒๑ วิธีการตรวจสอบลักษณะความสูงต่ำ
ของพื้นผิว ความกว้าง และแนวการ
เรียงตัวของวัตถุขนาดเล็กแบบไม่สัมผัส 

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดช
ขจร และคณะ 

NECTEC 

๒๒ วิธีการคำนวณและแสดงผลเพ่ือ
สนับสนุนพฤติกรรมการขับยานพาหนะ
ท่ีประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๖ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย 
และคณะ 

NECTEC, 
RDI 

๒๓ ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลท่ีใช้เชื้อเพลิงคู่ 

๒/๑๑/๒๕๔๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๗ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา 
และคณะ 

NECTEC 

๒๔ เครื่องปิ้งย่าง ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๗๖๑ ไทย กนกพล อ่อนละเอียด 
และคณะ 

DECC 
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ลำดับ ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

๒๕ กรรมวิธีการรักษาสภาพน้ำยาง
ธรรมชาติโดยใช้สารประกอบเมทิลออล 

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๗๖๒ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๖ ขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดย้อมสีไวแสงจากท่อคาร์บอนนาโน
และเพลทินัมและกระบวนการเตรียม
ขั้วไฟฟ้าดังกล่าว 

๗/๑๒/๒๕๕๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๘๙๗ ไทย อานนท์ จินดาดวง 
และคณะ 

NANOTEC
, MTEC 

๒๗ กรรมวิธีการควบคุมความชื้นภายใน
ภาชนะเพาะเลี้ยงพืชโดยใช้สารละลาย
เพื่อควบคุมความชื้นร่วมกับการ
แลกเปลี่ยนอากาศภายใต้
สภาพแวดล้อมควบคุม 

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๙๐๐ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี และ
คณะ 

BIOTEC 

๒๘ กระบวนการส่งข้อความทางมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งข้อความไปยัง
ผู้รับข้อความตามจุดพิกัดแบบสามมิติ 

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๔ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา NECTEC 

๒๙ กระบวนการเคลือบไมโครแคปซูลบน
แผ่นเส้นใยสัปปะรด 

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๕ ไทย วรล อินทะสันตา และ
จิตาภา สำราญจิตต์ 

NANOTEC 

๓๐ พลาสติกฝังในทางการแพทย์ท่ีมี
ลักษณะเป็นรูพรุนจากเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์สามมิติ และกรรมวิธีการ
ผลิตพลาสติกดังกล่าว 

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๖ ไทย จินตมัย สุวรรณ
ประทีป 

MTEC 

๓๑ โครงสร้างสานแบบตาข่ายสามมิติ
รูปทรงปริซึมแบบหลายชั้นและ
กระบวนการผลิตสิ่งดังกล่าว 

๓/๐๖/๒๕๕๓ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๗ ไทย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรี
ประทีป และคณะ 

MTEC 

๓๒ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล ๑/๐๙/๒๕๕๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๐ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และธนทร ศรีสุข 

MTEC 

๓๓ แผ่นกันน้ำ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๒ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ TMEC 

๓๔ เครื่องสำอางกันแดดท่ีมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตร้าไว
โอเล็ต 

๑๘/๐๖/๒๕๕๕ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๓ ไทย อรทัย ล้ออุทัย และ
คณะ 

NANOTEC 

๓๕ วิธีการวัดความหนาของวัตถุผิวโค้งและ
โปร่งแสงโดยใช้เทคนิคคอนโฟคอล
ไมครอสโคปี 

๘/๐๖/๒๕๕๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๔ ไทย อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 
และคณะ 

NECTEC 

๓๖ พอลิเมอร์ชีวภาพผสมท่ีมีความแข็งแรง
ขณะหลอมสูง 

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๑ ไทย ดวงพร ศิริกิตติกุล 
และคณะ 

MTEC 

๓๗ วิธีพิสูจน์เอกลักษณ์และรับรองผลการ
พิสูจน์ป้ายอาร์เอฟไอดีแบบหลายป้าย
พร้อมกัน 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๒ ไทย ศุภโชค จันทรประทิน 
และคณะ 

NECTEC 
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ลำดับ ชื่อสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

๓๘ ระบบวิธีการวิเคราะห์, จำลองการตัด
และเคลื่อนท่ีแบบจำลองฟันดิจิทัลใน
สองมิติ 

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๓ ไทย จันทร์จิรา สินทนะ
โยธิน และวิศรุต พล

สิทธิ์ 

NECTEC 

๓๙ กระบวนการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว
จำเป็น ชนิดกรดแกมม่าลิโนเลนิค และ
กรดสเตียริโดนิค จากยีสต์ 
Hansenula polymorpha สายพันธุ์
ท่ีดัดแปลงทางพันธุกรรม 

๓/๐๔/๒๕๕๒ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๔๐ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกสำหรับ
ยานพาหนะ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๐๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๔๑ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกสำหรับ
ยานพาหนะ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๐๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๔๒ กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิต
กรดแกมม่าลิโนเลนิคด้วยการหมักแบบ
เบ็ดเสร็จ 

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๑๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๔๓ อุปกรณ์วัดความสูง ๗/๐๘/๒๕๕๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๑๔ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ 
และคณะ 

NECTEC 

๔๔ ห้องวัดสารเคมีระเหย ๔/๐๖/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๔๙ ไทย ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 
และสมบุญ สหสิทธิ

วัฒน์ 

MTEC 

๔๕ อุปกรณ์เซนเซอร์ความดัน เสียงและ
สนามแม่เหล็กที่และวิธีการสร้าง
อุปกรณ์ดังกล่าว 

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๐ ไทย การุณ แซ่จอก และ
คณะ 

TMEC 

๔๖ เครื่องตรวจวัดกลิ่นตัวของมนุษย์เพื่อ
การระบุบุคคล 

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๑ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ NSD 

๔๗ กรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยความ
ร้อนแบบไม่ใช้แม่พิมพ์ 

๒๘/๐๘/๒๕๕๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๒ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๔๘ กรรมวิธีการตรวจหาดีเอ็นเอท่ีต้องการ
ตรวจสอบโดยใช้อนุภาคนาโนของทอง
แบบสองโพรบ 

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๘๘๒ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และสุกัญญา แซ่เอี๋ยว 

BIOTEC 

๔๙ สูตรระบบตัวเติมอินทรีย์สำหรับการรีด
ขึ้นรูปเซรามิกส์รูปร่างรังผึ้ง 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๘๙๔ ไทย ภาวดี อังค์วัฒนะ 
และคณะ 

NANOTEC
, MTEC 

๕๐ ชิ้นส่วนแผ่นกันน้ำ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๘๗๘๒๗ ไทย นิธิ อัตถิ และคณะ TMEC 
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ง. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๓๙ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

ไตรมาสท่ี ๑ 

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

๒ องค์ประกอบของฟิล์มเคลือบท่ีมีคุณสมบัติโฟโต
โครมิก (photochromic) และวิธีการเตรียมฟิล์ม
เคลือบดังกล่าว 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๐ ไทย คมสันต ์สุทธิสินทอง 

และคณะ 

NANOTEC 

๓ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์
ออกไซด์เจือด้วยรีเนียมออกไซด์บนวัสดุรองรับ 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๑ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 

และวรนุช  

อิทธิเบญจพงศ์ 

NANOTEC 

๔ วิธีการเตรียมอนุภาคลิกนินทรงกลมท่ีมีขนาด
อนุภาคในระดับนาโนเมตร 

๒๘/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๐๕ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ์ 

และคณะ 

MTEC 

๕ เต้านมเทียมจากยางธรรมชาติ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๕๒ ไทย นารี กำบิน และ 

พร้อมศักดิ์  

สงวนธำมรงค์ 

MTEC 

๖ ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อผลิต
โปรตีนเป้าหมายจากอาหารท่ีมีน้ำตาลซูโครสเป็น
องค์ประกอบโดยยีสต์ทนร้อนสกุล Ogataea และ
กรรมวิธีการสร้างเซลล์ยีสต์ลูกผสมและผลิตโปรตีน
เป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของ
ยีนดังกล่าว 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๑๒๕ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  

และคณะ 

BIOTEC 

๗ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนจาก
ลิกนินและพอลิอะคริโลไนไตรล์ด้วยกระบวนการอิ
เล็กโทรสปินน่ิง 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๓ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร  

และคณะ 

MTEC 

๘ องค์ประกอบการเตรียมยางวัลคาไนซ์ท่ีมีสาร
ป้องกันการเสื่อมสภาพจากธรรมชาติเป็น
ส่วนประกอบ 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๔ ไทย กรรณิกา  

หัตถะปะนิตย์ และ

ไพโรจน์ จิตรธรรม 

MTEC 

๙ ระบบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก
ระบบเปิด 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๕ ไทย เอกราช รัตนอุดม

พิสุทธิ์ และคณะ 

DECC 

๑๐ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วยกระบวนการปั่น
หลอม 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๑ ไทย บงกช หะรารักษ์  

และคณะ 

MTEC 

๑๑ อนุภาคนาโนอิมัลชันกักเก็บสารสกัดลูกซัดท่ีมี
คุณสมบัติชอบน้ำมันสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุง
เส้นผม และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๒ ไทย มัตถกา คงขาว  

และคณะ 

NANOTEC 



169 
 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย ์

๑๒ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วยกระบวนการปั่น
หลอมโดยใช้พอลิเมอร์ตัวพา 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๓ ไทย บงกช หะรารักษ์  

และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๓ เครื่องหมายสนิปท่ีมีความจำเพาะกับการกลาย
พันธุ์ในยีน COLD๑ สำหรับการตรวจสอบข้าวท่ีทน
ต่ออากาศหนาวในระยะต้นกล้า 

๑๔/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๕๘ ไทย สามารถ วันชะนะ 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๔ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
BMGC๓๕๘ และ BMGC๓๕๙ สำหรับการผลิต
กรด ด-ีแล็กติก (D-lactic acid) 

๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๐๓๔ ไทย อัครพล วัชราวิภาส 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๕ วิธีการควบคุมโรคเหี่ยวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum ด้วยแบคทีรีโอฟาจ C
๒๒ 

๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๑๒๐ ไทย อรวรรณ ชัชวาลการ

พาณิชย์ และคณะ 

BIOTEC 

๑๖ กรรมวิธีการเตรียมกราฟีนออกไซด์ชนิดผงท่ีมีการ
กระจายตัวสูง โดยการทำแห้งด้วยวิธี
คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด 

๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๒๓๖ ไทย กฤตภาส  

เลาหสุรโยธิน  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๗ ระบบคริสเปอร์-แคสไนน์สำหรับการทำให้เกิดการ
กลายพันธุ์ของยีนหลายชนิดพร้อมกันในเซลล์เจ้า
บ้านยีสต์ เซลล์ยีสต์ท่ีมีระบบดังกล่าว และกรรมวิธี
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๒๗๑ ไทย วรรัตน ์เครือสุวรรณ์ 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๘ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะโครเมียม 

๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๔๔ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๙ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะเหล็ก 

๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๔๕ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๐ กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซีลีเนียมซ่ึงถูก
ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์และกรดอะมิโน 

๕/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๕๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ

อังคณา ใจปวง 

NANOTEC 

๒๑ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยตัวเก็บประจุยิ่งยวด
สำหรับเซนเซอร์ไร้สาย 

๑๐/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๔๑๓ ไทย ชูเกียรติ ตันศราวิพุธ 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒ วิธีการให้แสงสำหรับการปลูกบัวบกเพื่อให้ผลิต
สารสำคัญ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๔ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 

และคณะ 

NOC, 
BIOTEC, 

NANOTEC 

๒๓ สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและกระบวนการผลิตสารต้าน
อนุมูลอิสระจากการหมักยีสต์ Saccharomyces 
cerevisiae สายพันธุ์ทนร้อนโดยการใช้สูตรอาหาร
เลี้ยงเชื้อน้ัน 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๕ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  

และคณะ 

BIOTEC 
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๒๔ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงบิฟิโดแบคทีเรีย และ
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงบิฟิโดแบคทีเรียด้วยสูตร
อาหารดังกล่าว 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๖ ไทย ศิวพร วรรณวิไล  

และคณะ 

BIOTEC 

๒๕ ระบบควบคุมและบันทึกการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๗ ไทย กฤษฎากร มานะกล้า 

และคณะ 

MTEC, 
CENTRAL 

๒๖ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจจำแนกเชื้อโทบา
โมไวรัสชนิด Pepper mild mottle virus 
(PMMoV), Tobacco mosaic virus (TMV) และ 
Tomato mosaic virus (ToMV) ได้พร้อมกันใน
คราวเดียว 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๘ ไทย นุชนาถ วารินทร์  

 

และคณะ 

BIOTEC 

๒๗ กรรมวิธีการเตรียมถาดอาหารสำหรับการ
เพาะเลี้ยงไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในปลา 

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๑๗ ไทย ชุมพร สุวรรณยาน 

และคณะ 

BIOTEC 

๒๘ เครื่องปิ้งย่างและวิธีการปิ้งย่างแบบไร้ควัน ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๕๒ ไทย เอกราช รัตนอุดม

พิสุทธิ์ และคณะ 

DECC 

๒๙ ห้องแยกโรคความดันลบแบบถอดประกอบได้ ๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๖๙๕ ไทย อัมพร โพธ์ิใย  

และคณะ 

DECC 

๓๐ อุปกรณ์ดักจับอนุภาคท่ีปนเปื้อนในอากาศแบบ
ไฟฟ้าสถิต 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๐๗ ไทย ภาวิณี มีราศรี  

และคณะ 

NSD 

๓๑ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนคอม
โพสิตจากลิกนินท่ีเจือด้วยโลหะด้วยกระบวนการ
ปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต และกรรมวิธีการเตรียม
เส้นใยคาร์บอนคอมโพสิตดังกล่าว 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๐๘ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๓๒ ผลิตภัณฑ์อิมัลชั่นเซรั่มท่ีมีส่วนผสมของสารสกัด
จากธรรมชาติ 

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๑๐ ไทย สักรินทร์ ดูอามัน และ

คณะ 

NANOTEC 

๓๓ วิธีการสังเคราะห์พอลิออลชีวภาพ (bio-based 
polyol) จากกรดไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride) แบบขั้นตอนเดียว (one-pot 
synthesis) 

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๓๖ ไทย วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 

และจีรติ อบอาย 

NANOTEC 

๓๔ ราเส้นใยดัดแปลงกลุ่ม Aspergilli สำหรับใช้เป็น
เซลล์เจ้าบ้านและโรงงานเซลล์และกรรมวิธีการ
พัฒนาสายพันธุ์ราดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าว 

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๖๔ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๕ ราเส้นใย Aspergillus oryzae สายพันธุ์ดัดแปลง
สำหรับใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านและกรรมวิธีการพัฒนา
สายพันธุ์ราดัดแปลงดังกล่าว 

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๖๕ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 
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๓๖ พลาสมิดลูกผสมสำหรับการปรับแต่งพันธุกรรม
ของราเส้นใย 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๑ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ ชุดไพรเมอร์สำหรับการตรวจหาเชื้อ 
Enterocytozoon hepatopenaei และกรรมวิธี
การตรวจหาเชื้อดังกล่าวด้วยเทคนิคแลมป์ด้วยชุด
ไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๒ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๘ สูตรน้ำยาสกัดสารดีเอ็นเอ และวิธีการเตรียม
ตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยสูตรน้ำยาดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๓ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม

ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๓๙ วิธีการเตรียมสารประกอบออร์โธซิลิเกต 
(orthosilicate compound) ท่ีมีเฟสโมโนคลินิก 
(monoclinic phase) เป็นองค์ประกอบ 

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๓๑ ไทย ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 

ENTEC, 
MTEC 

 

จ. รายช่ืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๔๕ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ อุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจาก
ของเหลวแบบเคลื่อนย้ายได้ 

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

NANOTEC 

๒ สูตรเนื้อดินสำหรับผลิตกระถางดิน
สลายตัวได้ท่ีมีสมบัติความแข็งแรงและ
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

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 เหล่ารัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

๔ เซรั่มบำรุงผิวสูตรตำรับท่ีมีอนุภาคนาโน
ไขมันกักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียม
เซรั่มบำรุงผิวดังกล่าว 

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

บุญวัชรพันธ์สกุล 

NANOTEC 

๕ กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนอุดม
ไนโตรเจนสำหรับการผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าใน
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากชีวมวล 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๓ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๖ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับท่ีมีอนุภาคนาโน
ไขมันจากไขอ้อยและน้ำมันรำข้าวกักเก็บ
วิตามินอีเป็นองค์ประกอบ และกรรม
วิธีการเตรียมครีมบำรุงผิวดังกล่าว 

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

NANOTEC 
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ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๗ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับท่ีมีอนุภาคนาโน
ไขมันกักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวดังกล่าว 

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

พันธ์สกุล 

NANOTEC 

๘ ชิปเซ็นเซอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจาก
วัสดุนาโนท่ีมีขั้วไฟฟ้าเกตบนชิป 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๒๐ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  
และคณะ 

NANOTEC 

๙ ระบบจำแนกไดอะแกรมในภาพเอกสารท่ี
เขียนด้วยลายมือ และกระบวนการ
ดังกล่าว 

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

NECTEC 

๑๐ ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามา
นของเซลล์มะเร็ง 

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

NANOTEC 

๑๑ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังที่มีการ
ต่อลำโพงสองตัวร่วมกัน 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๑๗๐๖๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และ
คณะ 

NECTEC 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑๒ ไฮโดรไซโคลนสำหรับแยกเม็ดแป้งมัน
สำปะหลังออกจากของเหลวและ
สิ่งเจือปน 

๒๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔ ๑๓๘๑๗ ไทย กาญจนา แสงจันทร์ 
และวรินธร สงคศิริ 

BIOTEC 

๑๓ เครื่องเจาะรูด้วยเลเซอร์ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๑ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ์  
และคณะ 

MTEC 

๑๔ อุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคด้วยแสง
อัลตราไวโอเลต 

๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๒ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NECTEC,
NSD 

๑๕ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ ๘/๐๙/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๔ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC, 
CENTRAL 

๑๖ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเบ็ดเสร็จด้วย
เทคโนโลยีรวม 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๕ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๗ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายของไหลจุลภาคสาม
มิติ 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๖ ไทย ยศวัต รายณะสุข และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๘ ระบบแจ้งเตือนระดับความแรงของ
ปริมาณน้ำฝน 

๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๕๙ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๙ อนุภาคไขมันตัวพาโครงสร้างนาโนของ
น้ำมันเมล็ดชาท่ีมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๘๕ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๐ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมัก
โดยยีสต์ทนร้อน Ogataea 
thermomethanolica ท่ีผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรมให้มีระบบควบคุมการแสดงออก
ด้วยอาหารท่ีมีน้ำตาลซูโครสเป็น
องค์ประกอบ 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๘๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

BIOTEC 
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ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๒๑ เสาโรงเรือนเกษตร ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๒๘ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๒๒ สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันท่ีมีลักษณะ
ใสซ่ึงบรรจุน้ำมันขมิ้นชัน และกรรมวิธีการ
เตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๒๙ ไทย พิชชาพร บุญวัชรพันธ์
สกุล และอรทัย ล้อ

อุทัย 

NANOTEC 

๒๓ กรรมวิธีการสร้างเชื้อราดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีมีความบกพร่องในการ
สังเคราะห์สารและปราศจากยีน
เครื่องหมาย 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๓๐ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๔ กระบวนการกระตุ้นการพัฒนารากสะสม
อาหารของมันสำปะหลังผ่านระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบใช้
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งพลังงาน
หลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๓๑ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๕ องค์ประกอบสำหรับการสร้างสารห่อหุ้ม
และกรรมวิธีการผลิตสารห่อหุ้มดังกล่าว
เพื่อวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอเป้าหมายท่ี
อุณหภูมิเดียว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๓ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๖ ผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับการเก็บรักษาแบคที
รีโอฟาจเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวในพืชท่ี
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๔ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๗ ระบบและวิธีการสร้างสัญญาณรบกวน
พาหนะทางอากาศ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๕ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๒๘ เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ 
(perovskite) แบบรอยต่อสารเนื้อผสม 
(heterojunction) 

๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๖ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๙ ฐานรากโลหะ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๗ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๓๐ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อวัณโรคในคน
ด้วยแผ่นแถบโปรตีนจำเพาะ 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๗ ไทย สารดี วาฤทธิ์ และ
คณะ 

BIOTEC 

๓๑ ชุดตรวจหากลุ่มเชื้อก่อโรคเป้าหมายแบบ
หลายเชื้อในครั้งเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๘ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๓๒ ชุดตรวจสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสท่ี
ก่อให้เกิดกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๙ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร 
และคณะ 

NANOTEC 
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ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๓๓ สูตรผสมบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาว
ข้าวเจ้าและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๐ ไทย นิสภา ศีตะปันย์  
และคณะ 

MTEC 

๓๔ กรรมวิธีการเคลือบสาร ๓-อะมิโนโพรพิล 
ไตรอีท็อกซ่ีไซเลนบนพื้นผิวของวัสดุ
สำหรับตรึงตัวอย่างทางชีววิทยา 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๑ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC, 
NANOTEC 

๓๕ วัสดุขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียม-ซัลเฟอร์ และกรรมวิธีการเตรียม
วัสดุขั้วแอโนดดังกล่าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๒ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD 

๓๖ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนจาก
โปรตีนเซริซินด้วยวิธีการพ่นให้เป็นละออง
ฝอย (atomization) 

๙/๐๓/๒๕๖๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๓ ไทย สุวิมล สุรัสโม และ
คณะ 

NANOTEC 

๓๗ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นในรูปแบบ
ของอิมัลชั่น 

๒๙/๐๙/๒๕๖๐ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๓๘๖ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๘ กระบวนการสังเคราะห์ซีโอไลท์ ชนิดเอกซ์ 
สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการปรับปรุง
คุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการ
ไพโรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๗ ไทย ศุภวรรณ วิชพันธุ์  
และคณะ 

MTEC 

๓๙ โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวคลีโอแค
ปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัส ชนิดโทเมโท
เนคโครติคริงสปอตไวรัส (Tomato 
necrotic ringspot virus) 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๘ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล 
และคณะ 

BIOTEC 

๔๐ เครื่องฆ่าเชื้อโรคสำหรับวัตถุท่ียึดอยู่กับ
โครงสร้างที่อยู่กับท่ี 

๑๖/๐๔/๒๕๖๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๙ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๔๑ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟัง ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๙๗ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา และคณะ 

NECTEC 

๔๒ กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอก
ไซด์บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาการ
ตกตะกอนในสภาวะกรด 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๙๘ ไทย กฤตภาส เลาหสุร
โยธิน และภัทร์ศยา 

อนุกูลวิทยา 

NANOTEC 

๔๓ สูตรองค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นกักเก็บ
สารสังเคราะห์ท่ีออกฤทธิ์ไล่ยุง 

๑๒/๐๕/๒๕๕๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๕ ไทย สุวิมล สุรัสโม และ
คณะ 

NANOTEC 

๔๔ ชุดตรวจวัณโรคและกรรมวิธีการตรวจหา
ยีนท่ีจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคจากผลผลิตพีซี
อาร์โดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 

๒๖/๐๘/๒๕๕๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๖ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ์ NANOTEC 

๔๕ กระบวนการเตรียมกล้าเชื้อยีสต์ Pichia 
pastoris สำหรับกระบวนการหมักแบบ
เหลวในระดับขยายขนาด 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๗ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 
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ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จำนวน ๔ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๑ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนขนาด  
๑ - ๓ ไมโครเมตร 

๑๕/๐๒/๒๕๖๔ TS0100128 ไทย จิตาภา สำราญจิตต์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๒ อุปกรณ์สร้างเข็มไมโคร-นาโนเมตร ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ TS0100129 ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ 
และคณะ 

NANOTEC 

๓ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธ์ิยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T๒/GPF สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ TS0200130 ไทย วีระพงษ์ วร
ประโยชน์ และคณะ 

BIOTEC 

๔ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธ์ิยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T๒/TPC สำหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ TS0200131 ไทย วีระพงษ์  
วรประโยชน์  
และคณะ 

BIOTEC 

 

ช. รายช่ือผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๔ คำขอ 

ลำดับ ชื่อผังภูมิวงจรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเล
ขที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาสท่ี 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 ตันติวณิชพันธุ์ 
และอนุชา เรืองพานิช 

TMEC 

๓ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ ๒ 
แกน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๒ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

๔ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ
มอสเฟท ๒ ขั้วเดรน 

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

 

ซ. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน ๒๒ คำขอ 

ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ข้าวหอมชลสิทธิ์ ๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๕/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๒ ข้าวหอมนาคา ๗/๐๑/๒๕๖๓ ๑๙๕/๒๕๖๓ ไทย โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว BIOTEC 

ไตรมาสท่ี ๒ 

๓ มะเขือเทศเชอรี่แพร์ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๒/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร CENTRAL 
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ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๔ มะเขือเทศเชอรี่พลัม ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๓/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร CENTRAL 

๕ มะเขือเทศออเร้นจ์โทเมท ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๔/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร และ
ชัชวาล แสงฤทธ์ิ 

CENTRAL 

๖ ข้าวธัญสิริน ๑๓/๐๔/๒๕๖๓ ๑๔๗/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๗ ข้าวน่าน๕๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๓ ๑๔๙/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๘ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท ไฟร์เวิร์ค (Sweet 
Firework) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๐/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๙ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แองเจิล (Star 
Angel) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๒/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๐ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แพสชั่น (Star 
Passion) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๓/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๑ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ บิวตี้ (Star Beauty) ๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๘/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๒ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ซาฟารี (Star 
Safari) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๗/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๓ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ โรซี่ (Star Rosy) ๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๔/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๔ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ พรินเซส (Star 
Princess) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๖/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๕ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ยูนิเวิร์ส (Star 
Universe) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๕/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๖ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ดีไลท์ (Star 
Delight) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๙/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๗ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ เพิร์ล (Star Pearl) ๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๔๐/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๘ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท โรมานซ์ (Sweet 
Romance) 

๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๓๑/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๑๙ ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ห้วยสำราญ (Huai 
samran) 

๒๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๔๕/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๒๐ ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ห้วยเจริญ (Huai 
charoen) 

๒๔/๑๒/๒๕๖๓ ๑๖๔๔/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิติ BIOTEC 

๒๑ ข้าวธัญญา๖๔๐๑ ๒๗/๐๑/๒๕๖๔ ๒๓๒/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๒๒ ข้าวหอมจินดา ๒๗/๐๑/๒๕๖๔ ๒๓๓/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 
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ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จำนวน ๑๖ รางวัล 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๔ รางวัล 

๑ รางวัล ASEAN Energy Efficiency and 
Conservation Best Practice Awards 
๒๐๒๐ จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อ
วันท่ี 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 ,
คณะทำงานด้านการ
จัดการและอนุรักษ์
พลังงาน ศอ. 

NECTEC 

๒ ได้รับการแต่งตั้งจาก WHO Science 
Council ให้เป็น ๑ ใน ๙ ผู้เชี่ยวชาญ
จากทั่วโลก เพ่ือให้คำปรึกษาด้าน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภายใต้ 
Director General's Science Council 

  ยงยุทธ ยุทธวงศ์ BIOTEC 

๓ ได้รับคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
Transnational Access Activities 
(TNA) : Veterinary Biocontained 
Research Facility Network 
(VetBioNet)  

Assessment of the 
immunogenicity of a bivalent 
porcine reproductive and 
respiratory syndrome/Nipah 
virus vaccine 

นันท์ชญา วรรณเสน BIOTEC 

๔ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จาก The 
European Commission ภายใต้กรอบ 
Horizon 2020-MSCA-RISE 

โครงการ MYCOBIOMICS หรือ 
Joining forces to exploit the 
mycobiota of Asia, Africa and 
Europe for beneficial 
metabolites and potential 
biocontrol agents, using -
OMICS techniques  

เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด  
และคณะ  

BIOTEC 

ระดับชาติ ๑๒ รางวัล 

๕ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ 
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

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

ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 
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ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๖ รางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔๖ 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี ๕ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพ่อขุน
รามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรุงเทพฯ 

นาโนวัคซีนแบบจุ่มโดยเลียนแบบ
เชื้อก่อโรคในปลา 

คทาวุธ นามดี และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

NANOTEC 

๗ รางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔๖ 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี ๕ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพฯ  

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว
อัจฉริยะ 

อภิชาติ อินทรพานิชย์, 
เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด, 
พีรนันท์ กาญจนาศรี
สุนทร 

NECTEC 

๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท
ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร จาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานวัน
นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ
วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง
แบบทันต่อเวลา  

อนันต์ลดา โชติมงคล, 
ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

A-MED 

๙ รางวัลประเภทองค์กรสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    NSTDA 

๑๐ รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  บัญชา ธนบุญสมบัติ MTEC 
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ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๑ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นำชัย ชีววิวรรธน์ CENTRAL 

๑๒ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ จัดโดย บริษัท ลอ
รีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพ 

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่น
ชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อ
การพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่าง
ยั่งยืน 

บุญญาวัณย์ อยู่สุข ENTEC 

๑๓ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดโดย บริษัท ลอ
รีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพ 

การพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 

สุวัสสา บำรุงทรัพย์ NANOTEC 

๑๔ ได้รับใบรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสำหรับอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ 
(Carbon Reduction Certification for 
Building) โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เมื่อมกราคม ๒๕๖๔ 

    NECTEC 

๑๕ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ฐิติมา ธรรมบำรุง CENTRAL 

๑๖ รางวัลชนะเลิศ สาขา Public Sector 
and Government และรางวัลรอง
ชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics 
จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น
แห่งชาติ Thailand ICT Awards 
๒๐๒๐ (TICTA ๒๐๒๐) จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai 
People Map and Analytics 
Platform หรือ TPMAP 

สํานักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ร่วมกับ ทีมวิจัยการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (SAI) 

NECTEC 
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ญ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการนำไปใช้  ๑๓๑ ผลงาน (เชิงพาณิชย์ ๒๓ รายการ,  
เชิงสาธารณประโยชน์ ๑๔ รายการ, รับจ้างวิจัยแก่ภาคเอกชน ๒๖ รายการ, IP Utilization ๕๗ รายการ และการ
ให้คำปรึกษา ๑๑ รายการ)  

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

เชิงพาณิชย์ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

๑ ชุดสกัด RNA เพื ่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วย 

RT-PCR - บริษัทท่ี ๒ 

TMC บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด  ๑ 

๒ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) 

- บริษัทท่ี ๒ 

TMC, NECTEC บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  ๑ 

๓ พริกพันธุ ์อ ัคนีพิโรธ เพาะปลูกเพื ่อสกัดสาร 

capsaicin เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการจำหน่าย 

TMC, RDI บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค 

จำกัด  

๑ 

๔ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมของ

หนังสือ การทดลองเคมีชีวภาพ 

TMC, 

CENTRAL 

บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด  ๑ 

๕ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมของ

หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมยานยนต์

และขนส่งสมัยใหม่ 

TMC, 

CENTRAL 

บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด (ซ้ำ) - 

๖ เครื่องตรวจวัสดุสุขภาพเบื้องต้น (Heath Check 

Kiosk)   

TMC, A-MED, 

RDI 

บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 

๗ ช ุดทดสอบว ัดค ุณล ักษณะมอเตอร ์ ไฟฟ้ า 

(mcTest) 

TMC, 

NECTEC, RDI 

บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั่น จำกัด  ๑ 

๘ นอนวูฟเวนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร Magik 

Growth 

TMC, MTEC บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)  ๑ 

๙ ระบบเช ื ่ อมต ่ อและแปลผลข ้อม ู ลภาวะ

โภชนาการแบบอัตโนมัติจากเครื่องชั่งน้ำหนัก

และวัดความดันสูง (KidSize) 

TMC, NECTEC บริษัทเอสเปเชี ่ยล คอนสตรัคชั ่น แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

๑ 

๑๐ เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและ

สายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน (บริษัทท่ี ๗) 

TMC, 

CENTRAL, RDI 

บริษัทอะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด  ๑ 

๑๑ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บน

อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

TMC, NECTEC บริษัทไอบิทซ์ จำกัด  ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๒ “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) 

เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ 

TMC, NECTEC บริษัทพีเอ็น ออลล์ จำกัด  ๑ 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๓ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) 

และระบบย่อยร่วมจัดการคู่คำถามคำตอบด้วย

มนุษย์ (Ginnie) - บริษัทท่ี ๓ 

TMC, NECTEC บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนีย

ริง จำกัด  

๑ 

๑๔ ระบบแช่อิ่มผลไม้ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบ

พัลส ์

TMC, RDI บริษัทเบนดิโต้ แฟมิล่ี จำกัด  ๑ 

๑๕ การพัฒนาผลิตภ ัณฑ ์อาหารเสร ิมส ุขภาพ

น้ำมันงาขี้ม้อนชนิดบรรจุแคปซูลน่ิม 

TMC, 

NANOTEC 

บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด  ๑ 

๑๖ ซอฟต์แวร์แปลงภาพตัวอักษรเป็นข้อความเวอร์

ชั่นเซิร์ฟเวอร์ (T-OCR Server Version) 

TMC, NECTEC บริษัทไมโม่เทค จำกัด  ๑ 

๑๗ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก TMC, DECC ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก  ๑ 

๑๘ ระบบรู ้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii) - 

บริษัทท่ี ๔ 

TMC, NECTEC บริษัทเอไอไนน์ จำกัด  ๑ 

๑๙ หุ่นยนต์ฆ่าเชื ่อโรคด้วยแสงยูวี (Girm Zaber 

Robot) 

TMC, NSD บริษัทแคช คลับ คอร์เปอเรชั ่น จำกัด 

(มหาชน)  

๑ 

๒๐ การผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอ

โรนในน ้ ำนมโคโดยการใช ้ โมโนโคลนอล

แอนติบอดีท่ีมีความจำเพาะ 

TMC, 

CENTRAL, 

RDI, BIOTEC 

บริษัทสยามโนวาส จำกัด  ๑ 

๒๑ เคร ื ่องเอกซเรย ์คอมพิวเตอร ์สามมิต ิแบบ

เคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan) 

TMC, NECTEC บริษัทพิกซาเมด จำกัด  ๑ 

๒๒ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจสอบหาเชื้อ

ไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรค COVID-19 

ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว 

TMC, BIOTEC บริษัทจี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด  ๑ 

๒๓ วัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมในปลา TMC, 

NANOTEC 

บร ิษ ัทเจร ิญโภคภ ัณฑ ์อาหาร จำกัด 

(มหาชน)  

 
 

๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๑ 

๒๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช TMC เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู ้ เพาะเล ี ้ยง

เนื้อเยื่อ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม 

๑ 

๒๕ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อความ

ย ั ่ งย ืนด ้วยว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี  และ

นวัตกรรม 

TMC เกษตรกรผู ้ เลี ้ยงโค สหกรณ์การเกษตร

หนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกรผู้เลี ้ยงโค สหกรณ์โคนมบ้านต้า 

ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จ ังหวัด

เชียงราย 

๑ 

๒๖ ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะ

แวดล้อมในฟาร์มเพื ่อการควบคุมและบริหาร

จัดการ (ฟาร์มไวมาก) 

TMC เกษตรกร  ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม 

๑ 

๒๗ ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดิน

โคลนถล่มภาคเหนือ 

NECTEC กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๒๘ การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ RDI, TIM เกษตรกร ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์มไม้งาม) 

๑ 

๒๙ ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานใน

อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเพื ่อเชื ่อมต่อ

ระบบการตอบสนองด้านโหลด 

NECTEC การไฟฟ้านครหลวง  ๑ 

๓๐ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวธัญสิริน

อินทรีย์ ในพื้นท่ี ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

TIM, BIOTEC เกษตรกร  ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร 

จังหวัดลำปาง 

๑ 

๓๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการเก็บ

เมล็ดพันธุ์อิทรีย์ไว้ใช้เอง ต.ทุ่งขวาง  

ต.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

TIM เกษตรกร   ตำบลท ุ ่ งขวาง  อำเภอ

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑ 

๓๒ ระบบจำแนกพันธุ ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโท

นิกส ์

NECTEC สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  

 

 
 

๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๓๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา

แหล่งอาหารโปรตีน (สัตว์น้ำ) ให้แก่ชุมชนสู่การ

สร้างงานสร้างอาชีพ 

TIM เกษตรกร บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๓๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตานึ ่งก้อนเห็ดแบบ 

D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น 

TIM เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก 

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

๑ 

๓๕ การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าวและการใช้เชื้อ

แบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย (บีเอ็ม : Bacillus  

megaterium) เพื่อการปลูกข้าว 

TIM เกษตรกร อำเภอทองแสนขัน จ ังหวัด

อุตรดิตถ์ 

๑ 

เกษตรกร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ 

เกษตรกร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

๑ 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือน

พลาสติก 

TIM เกษตรกร บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง 

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

๑ 

๓๗ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการ

ระบาดของโรคต ิดต ่อนำโดยย ุงลายเช ิงรุก 

โปรแกรมทันระบาด และทันระบาด BI 

TIM, NECTEC กรมควบคุมโรค (ซ้ำ) - 

รับจ้างวิจัยจบ 

ไตรมาสที่ ๑ 

๓๘ การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารผงพร้อมชง

จากวัตถุดิบธรรมชาต ิ

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๑ ๑ 

๓๙ การขึ ้นร ูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิลและด ้าม

ประทับรอยไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๔๐ การปรับสภาพกากชานอ้อยด้วยตัวทำละลาย

อินทรีย์ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๔๑ การพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนกัมมันต์

จากชีวมวลเบา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๔๒ การศึกษาสมรรถนะการนำส่งสารจากแผ่นแปะ

ไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๔๓ โครงการผลิต SERS Chips สำหรับจำหน่ายให้

ลูกค้ารายย่อย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๕ ๑ 

๔๔ อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดโสมเกาหลีทองคำ

และรังนกเกาหลีสำหรับบำรุงผิว 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๖ ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๔๕ กระเบื้องทนการขัดสี MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๕ ๑ 

๔๖ การคัดเลือกยีสต์สำหรับผลิตเอทานอล BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๔๗ การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพในการผลิต

สารมูลค่าสูง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๖ ๑ 

๔๘ การพัฒนาเครื ่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก

ลักษณะพันธุ์ยูคาลิปตัสลูกผสมระยะท่ี ๑ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๗ ๑ 

๔๙ การพัฒนาระบบย่อยขยะ BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๕๐ การศึกษาความเป็นไปได้ของต้นแบบจักรยาน

ไฟฟ้าต้นทุนต่ำ 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๘ ๑ 
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หน่วยงาน 

(ราย) 

๕๑ กระบวนการสังเคราะห์สาร ๒,๕-ฟูแลนไดคาร์

บอกซิล ิก แอซิด (เอฟดีซีเอ) โดยปราศจาก 

ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะหนัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๕๒ การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเพื่อการผลิตสาร

มูลค่าสูงในระดับห้องปฏิบัติการ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๕๓ การวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบจำลองการ

ตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพการกัดกร่อนของ

ผิวท่อ ภายใต้ฉนวน อัตโนมัติผ่านเครือข่าย

เซ็นเซอร์ไร้สาย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๑ ๑ 

๕๔ การศึกษากระบวนการปลายน้ำระยะที ่  ๒ 

สำหร ั บนว ั ตกรรมกระบวนการผล ิ ตยา 

แผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๒ ๑ 

๕๕ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบรู้จำ

อะไหล่เครื่องจักรกลจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้

เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๕๖ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๓ ๑ 

๕๗ สูตรตำรับอนุภาคนาโนห่อหุ ้มน้ำมันมะพร้าว

เพื่อใช้ภายในช่องปาก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๔ ๑ 

๕๘ การปรับแต่งพันธ ุกรรมจุล ินทรีย ์ เพื ่อผลิต 

เอทานอล 

BIOTECV สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๕๙ การปรับปรุงและพัฒนาการขึ้นรูปโบนไชน่า MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๒ ๑ 

๖๐ การวิเคราะห์คุณลักษณะของแบตเตอรี่ต้นแบบ MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๖๑ การวิเคราะห์และประเมินความประสิทธิภาพ

ด้านไฟฟ้าและความร้อนของแบตเตอรี่ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๓ ๑ 

๖๒ การศ ึกษาพฤต ิกรรมการย ่อยสลายของ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกในสภาวะแวดล้อมจริง 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๔ ๑ 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๕ ๑ 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๖ ๑ 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๗ ๑ 

๖๓ โครงการวิเคราะห์และออกแบบความแข็งแรง

ของโครงสร้างระบบเติมออกซิเจนในน้ำ 

 
 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๘ ๑ 

IP Utilization 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที่ ๑ 

๖๔ การขึ ้นร ูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิลและด ้าม

ประทับรอยไมโครนีดเดิล สำหรับนำส่งสาร 

ออกฤทธิ ์

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑ ๑ 

๖๕ การปรับสภาพกากชานอ้อยด้วยตัวทำละลาย

อินทรีย์ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒ ๑ 

๖๖ การผลิตปุ๋ยเคลือบควบคุมการปลดปล่อยชนิด

พอลิเมอร์-นาโนเคลย์คอมพอสิท   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓ ๑ 

๖๗ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์สำหรับปลูก

ผัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔ ๑ 

๖๘ การพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื ้อสำหรับเครื ่องมือ

แพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕ ๑ 

๖๙ การแยกองค์ประกอบกากชานอ้อยสด NANOTEC, 

RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๗๐ การวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการเตรียม

ปุ๋ยน้ำแขวนลอยให้มีสมบัติด้านความคงตัวและ

มีเสถียรภาพสูงในระดับห้องปฏิบัติการ   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๖ ๑ 

๗๑ การศึกษาทดสอบความปลอดภัยของตัวพา ที่มี

สมบัติการยึดเกาะเยื ่อเมือกและปลดปล่อย

สารสำค ัญในผล ิ ตภ ัณฑ ์ย า อาหาร  และ

เครื่องสำอาง   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๗ ๑ 

๗๒ การศึกษาสมรรถนะการนำส่งสารจากแผ่นแปะ

ไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๘ ๑ 

๗๓ การศึกษาอายุการเก็บร ักษาของแผ่นกรอง

อากาศสำหรับรถยนต์ท่ีมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

และเชื้อรา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๙ ๑ 

๗๔ การผลิตต้นแบบอนุภาคนาโนสำหรับการนำส่ง

สารสกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม

ผ่านระบบทางเดินอาหาร 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๐ ๑ 

๗๕  การพัฒนาเครื่องสูบน้ำพญานาค RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๒ ๑ 

๗๖ การขยายขนาดการผลิตว ัคซ ีนป้องก ันโรค 

Porcine Epidemic Diarrhea (PED)   

BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๓ ๑ 
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หน่วยงาน 

(ราย) 

๗๗ การควบค ุ ม โ รคในพ ื ช โดย เทคน ิ คทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๗๘ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีเซล MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๔ ๑ 

๗๙ การปรับปรุงผลผลิตน้ำตาลและประสิทธิภาพใน

กระบวนการแยกของแข็งและของเหลวโดยใช้

วัตถุดิบจากมันสำปะหลัง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๕ ๑ 

๘๐ การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลัง

อินทรีย์ไซยาไนด์ต่ำในระดับอุตสาหกรรม 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๖ ๑ 

๘๑ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเชื้อรากินได้ BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๗ ๑ 

๘๒ การพัฒนาเทคนิคสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ

ในพืช 

BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๘ ๑ 

๘๓ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคช ันชาวเกษตร

สำหรับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๑๙ ๑ 

๘๔ การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตเอทานอล BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๐ ๑ 

๘๕ การพัฒนายีสต์เพื ่อผลิตเอทานอลเพื ่อเพิ่ม

ผลผลิต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๘๖ การพัฒนาระบบ KAS Application Powered 

by What2Grow (ชาวเกษตร) ระยะท่ี ๒ 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๘๗ การพัฒนาลวดลายพื้นผิวเพื่อให้เกิดความคมชัด

ของโลโก้และมีคุณสมบัติน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวด

บนแก้มยาง 

NECTEC, 

TMEC 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๑ ๑ 

๘๘ การพัฒนาศัพท์บัญญัติออนไลน์สำหรับงาน 

ราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ๑ 

๘๙ การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมย่อยสลายได้จาก

แป้งมันสำปะหลัง 

RDI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 

๙๐ การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ผลการ

ซักถามเชื่อมโยงข้อมูลความมั่นคง 

NECTEC กองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

๑ 

๙๑ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบรู้จำ

อะไหล่เครื่องจักรกลจากภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้

เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๙๒ การศึกษาความเป็นไปได้เบื ้องต้นเพื ่อพัฒนา

เทคนิคการ ขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๒ ๑ 
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หน่วยงาน 

(ราย) 

๙๓ การศึกษาประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรม 

อุปกรณ์ท่ีครอบตา 

RDI โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ๑ 

๙๔ โครงการการผลิตต้นแบบโฟมอะลูมิเนียม MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๓ ๑ 

๙๕ โครงการจ ัดทำฐานข ้อม ูลเป ิดภาคร ัฐเพื่อ

สน ับสน ุนการต ิดตามและประเม ินผลการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

NECTEC สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)  

๑ 

๙๖ โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (application) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และอ ่ านอย ่ าง ไ ร  เข ี ยนอย ่ าง ไร  ฉบั บ

ราชบัณฑิตยสถาน ระยะที่ ๒ พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับออนไลน์ 

และโปรแกรมประยุกต์ช ื ่อประเทศ ดินแดน  

เขตการปกครอง และเมืองหลวง ชื ่อจังหวัด  

เขต อำเภอ แขวง และตำบล สำหรับโทรศัพท์

สมาร์ตโฟน 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ซ้ำ) - 

๙๗ โครงการจัดทำระบบติดตามการใช้งานอุปกรณ์

และอุปกรณ์ชำรุด 

NECTEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑ 

๙๘ โครงการจ้างที ่ปรึกษาโครงการวิจัยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บร ิการ

ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

BIOTEC, 

NECTEC 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน)  

๑ 

๙๙ โครงการจ้างพัฒนาคลังข้อมูลเสียงพูดสำหรับ

มูลนิธิคนตาบอดไทย 

NECTEC มูลนิธิคนตาบอดไทย  ๑ 

๑๐๐ โครงการทันพิบัติเพื ่อสนับสนุนการติดตาม  

เฝ ้าระว ัง และแจ ้งเต ือนสถานการณ ์ทาง

ธรรมชาติล่วงหน้า 

NECTEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑ 

๑๐๑ โครงการผลิตเครื ่องมิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์เพื่อ

ลูกค้ารายย่อย 

NECTEC กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  

๑ 

๑๐๒ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการสร ้างงาน

วิชาการ และระบบหน่วยเก็บถาวรดิจิทัล ตาม

ภารกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ซ้ำ) - 

๑๐๓ โครงการว ิจ ัยและพ ัฒนาระบบฐานข ้อมูล 

(database) คำในสารานุกรมและอนุกรมวิธาน 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ซ้ำ) - 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

ฉบับราชบัณฑิตยสภาและระบบสืบค้นเอกสาร

ในหน่วยเก็บถาวร (digital archive) 

๑๐๔ จ้างศึกษา ออกแบบ และติดตั้งสาธิตระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสำหรับสถานีฐาน

สื่อสาร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้า

สำหรับชุดสื่อสารในพื้นท่ีห่างไกล 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๔ ๑ 

๑๐๕ พัฒนาระบบสนับสนุนงานฐานข้อมูลสำหรับ 

ราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ซ้ำ) - 

๑๐๖ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการ

ระบาดของโรคต ิดต ่อนำโดยย ุงลายเช ิงรุก 

โปรแกรมทันระบาด และทันระบาด BI 

NECTEC กรมควบคุมโรค  ๑ 

๑๐๗ ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์สัณฐานวิทยา

ต้นข้าว 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ๑ 

๑๐๘ ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์

และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ 

NECTEC การประปานครหลวง  ๑ 

๑๐๙ โรงเรือนอัจฉริยะด้วย Light Technology และ 

IoT สำหรับพืชเชิงเศรษฐกิจของไทย (ใบบัวบก) 

NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๑๐ วิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและ

คู่มือการดัดแปลง 

NECTEC, RDI การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ซ้ำ) - 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๑๑ การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคแม่เหล็กเพื่อประยุกต์

สำหรับการแยกทางชีวภาพ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๗ ๑ 

๑๑๒ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ดี เซล: 

Phase  IV 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๑๑๓ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภ ัณฑ์ดี เซล: 

Phase III  

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๑๑๔ การพัฒนาระบบการขยายต้นพันธุ์อินทผลัมโดย

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๘ ๑ 

๑๑๕ การพัฒนาระบบติดตามการกัดกร่อนภายใต้

ฉนวนแบบออนไลน์ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๒๙ ๑ 

๑๑๖ การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจแบคทีเรียด้วย

เทคนิค MassArray ระยะท่ี ๒ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๐ ๑ 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๑๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงในการ

ผลิตใบชิโซะและสารสำคัญที ่เปลี ่ยนแปลง   

(ใบชิโซะ เฟส ๒) 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๙ ๑ 

๑๑๘ การผลิตต้นแบบสารเคลือบผิวนาโนสำหรับแผง

เซลล์แสงอาทิตย์   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๕ ๑ 

๑๑๙ การพ ัฒนาแพลตฟอร ์มห ุ ่นยนต ์ เคล ื ่ อนท่ี

อ ัตโนมัติทางการเกษตรสำหรับการควบคุม

วัชพืชในไร่อ้อย 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๑๒๐ โครงการร ่วมทดสอบการเป ่าข ึ ้นร ูปฟ ิล์ม 

คลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชัน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๖ ๑ 

การให้คำปรึกษา 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๒๑ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้าน

อาหารของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมต้านทาน

หนอนเจาะลำต ้นข ้ าวโพด  พร ้อมทนทาน 

สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๑ ๑ 

๑๒๒ การพัฒนาต้นแบบระบบอนุบาลลูกกุ้งอัตโนมัติ BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๒ ๑ 

๑๒๓ การพัฒนาตัวช ี ้ว ัดประสิทธ ิภาพเช ิงน ิ เวศ

เศรษฐกิจ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๓ ๑ 

๑๒๔ การออกแบบแม ่พ ิ มพ ์ สำหร ั บผล ิ ต โฟม

อะลูมิเนียมในอุตสาหกรรม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๔ ๑ 

๑๒๕ วิทยากรเพื ่ออบรม เรื ่องเทคโนโลยีการผลิต

พลังงานชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๓๙ ๑ 

๑๒๖ การทดสอบอาโนดท ี ่ ผล ิ ตจากโลหะผสม

อะลูมิเนียม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน (ซ้ำ) - 

๑๒๗ การประเมินและคัดแยกระดับของตำหนิใน 

เน้ือไก่ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๗ ๑ 

๑๒๘ การให้คำปรึกษาการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๘ ๑ 

๑๒๙ โครงการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้าน

อาหารของ 2-Fucosyllactose (2-FL) จาก

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 

Corynebacterium glutamicum 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๔๙ ๑ 
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ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์ จำนวน

หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๓๐ โครงการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้าน

อาหารของ  2-Fucosyllactose (2-FL) จาก

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม Escherichia coli 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๐ ๑ 

๑๓๑ โครงการประเมินทางชีวภาพด้านอาหารของ

เอนไซม ์  Lactase จากจ ุล ินทร ีย ์ด ัดแปลง

พันธุกรรม Baciilus subtilis 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายท่ี ๕๑ ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๐ 

 
หมายเหตุ * รายชื่อซ้ำ 
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ฎ. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔  
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

ด้านที่ ๑ การเงิน    

๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่อค่าใช้จา่ยรวม เท่า ๐.๑๑๘ ๐.๑๑๐ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า  ๕ ๐.๙๖ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๓ ๒๓ 

๒. ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. จำนวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๖ 

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 
และลูกจ้าง 

   

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. การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

 
หมายเหตุ:  
*  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนฯ ปบีัญชี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   
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๒. สำนักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๒ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

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

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (Active Licenses) Active 

Licenses 
๓๐๐ ๓๖๖ 

๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๓๑ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน*์ 

ท่า 
 

๕ ๐.๔๕ 

๔. การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม** 

เท่า ๒ ๐.๖๘ 

๕. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลย ี บริษัท ๓ ๑ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝกึอบรม/ แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning 
ราย ๓,๐๐๐ ๑,๔๙๔ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๖๕ ๑๕ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล รายการ ๓,๖๐๐ ๒,๕๑๗ 
๒. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบรกิาร และ

ภาคเกษตรกรรม 
ล้านบาท ๒๒,๘๐๐ ๗,๗๖๐.๐๓ 

๓. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย คำขอ/๑๐๐
คน/ปี 

๒๘ ๗ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
พันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

   

๑. ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ ๑๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

 ๒. ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกจินวัตกรรมอาหาร ราย ๔๐๐ ๑๗๖ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    
๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี        โครงการ ๑,๑๕๐ ๕๕๑ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
    ประโยชน ์

ล้านบาท ๓,๐๐๐ - 

๓. ผู้ประกอบการที่เข้ารว่มโครงการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 

ราย ๑๒ - 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. บุคลากรของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้รับการพัฒนา
และได้รับความรู้ความสามารถด้านระบบบริหารการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย ๓๐ - 

๒. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เกิดการประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อกำหนด 

ราย ๑๐ - 

โครงการพัฒนาพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสม
มากขึ้น  

ศูนย์ ๕ - 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A   ร้อยละ  ๑๐๐ ๗๖ 

๒. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ร้อยละ ๒๗.๕ ๑๕ 

๓. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๕๕ ๑๒ 

๔. ความกา้วหนา้ของการจัดตั้งศูนย์นวตักรรมการผลิตยั่งยืน ร้อยละ ๑๐ ๓ 

๕. ต้นแบบชุดระบบชว่ยตรวจสอบและวัดประสิทธภิาพดา้นการใช้พลังงานและมีโรงงาน
นำไปใช้งาน 

โรงงาน ๑๐ ๕ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับ
บุคลากรระดับอาชวีศึกษา 

   

๑. บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่
ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น 

ราย  ๑๐๐ ๑๐๔ 

โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ราย ๑,๕๐๐ ๕๘๓ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education ราย ๗๐๐ ๒๙๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่    

๑. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สนับสนุนเกษตรปลอดภัย 

ชุมชน ๒๐ ๑๒ 

โครงการ ส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ
ของภาค 

   

๑. พัฒนาเทคโนโลยีทีย่ั่งยืนสำหรับฟารม์ปศุสัตว์ ราย  ๒๐ ๑๖ 

โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน    

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม ๓๐ ๔ 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    

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

ราย ๓๐ ๑๙ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ ราย ๖,๗๐๐ ๘๐๘ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ - 

๒. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ราย ๔ ๒ 

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.) 
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๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๒ 

๑. มูลค่าผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม  และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๓,๐๔๖.๗๗ 

๒. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  

ร้อยละ ๒๔ ๑๒ 

๓. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ๓๓๐ ๑๒๐ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
    คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
    จัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน ๓๕๐ ๑๒๙ 

๕. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียง ระดับชาติ/นานาชาติ คน ๔๐ ๙ 
๖. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๗. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๑๐ 

๘. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๗๐ ๕๒ 

๙. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาตแิละระดับ เร่ือง ๑๒ ๕ 

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

๑๑. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวตักรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ ผลงาน ๒ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 
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ฏ. ผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบ

บัญชีของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่าง

อ่ืนให้แก่กองทุน (๓) กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) กำหนดแนวทาง 

และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและ

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (กวทช.) มอบหมาย 

และ (๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมี

กำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้  

(๑) รับทราบผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - 

ธันวาคม ๒๕๖๓) พร้อมข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ กวทช. (๒) อนุมัติการจัดซื้อระบบบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือ

การประมวลผลสมรรถนะสูง จากบริษัทเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด วงเงินไม่เกิน ๕๖๑ ,๓๐๐,๐๐๐ 

บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยมอบหมายให้ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการคำนวณข้ันสูง สวทช. ดำเนินการต่อรองราคาจาก

บริษัทฯ เพิ่มเติมให้ต่ำกว่า ๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) (๓) อนุมัติหลักการให้ดำเนินการ

จ้างบริการส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคกับ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับที่ดินเช่าขนาดพื้นที่เช่า

รวม ๙๖.๐๐ ไร่ ของ สวทช. ในบริเวณพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลา

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๕๗๒,๙๒๐,๗๘๕.๖๐ บาท (ห้าร้อย

เจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) และอนุมัติหลักการให้ สวทช. มีหนังสือ

หารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นการจ่ายเงิน

ค่าจ้างล่วงหน้าและค่าปรับ พร้อมอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เป็นผู้ลงนามเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ 
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๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. กำหนดแผนการดำเนินการ
โดยให้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความ
เสี ่ยงบูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
ดำเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดให้ดำเนินการจัดทำ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้การดำเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้กำหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) (๓) รายงาน
ผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
ยังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๖ รายการ ครอบคลุมความ
เสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S: Strategic) ด้านปฏิบัติการ (O: Operational) ด้าน
การเงิน (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 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๕) REF-2 ขาดความม่ันคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน 

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

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาผลเนินงาน ไตรมาส ๒ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของ
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ  และระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ  ซึ่งจากผลการดำเนินงาน
ดังกล่าว พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ มี ๒ รายการที่มีคะแนนลดลง คือ (๑) 
REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๓๐ และ (๒) RES-5 การ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๓๕ และมี ๑ รายการ ยังคงมีคะแนนเท่าเดิม คือ RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ ทั้ง ๓ 
รายการ ยังคงมีคะแนนเท่าเดิม ประกอบด้วย (๑) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด (๒) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความ
คาดหวังของ Stakeholder สำคัญ (๓) REF-2 ขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่
สมดุลกัน 

 
  รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที ่๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. นำเสนอผลปฏิบ ัต ิการการควบคุมภายใน ผ ่านการประชุมคณะกรรมการจ ัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอำนาจหน้าที ่ ดังนี ้ (๑) กลั ่นกรองประเด็นที ่สำคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทำแผนดำเนินงาน กลยุทธ์ในการ
จัดหา และจัดสรรทรัพยากรและกำลังคน รวมถึงกำหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกำหนด 
จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดการได้ดำเนินงานต่าง ๆ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ (๑) รับทราบสรุปรายงานผล BSC ประจำเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (งวด ๓ 
เดือน) (๓) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (๔) รับทราบมาตรการ
ป้องกันค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (ฝุ่น PM 2.5) และ (๕) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน 
สวทช. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงาน (๑)  
รับทราบรายงานผลการประเมินโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (๒)  รับทราบรายงานความก้าวหน้างานประชุม
วิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (NAC2021) (๓) รับทราบรายงานผล BSC ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ ้นสุดเดือนมกราคม (งวด ๔ เดือน) (๔) 
รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และ (๕) รับทราบรายงานข้อ
ร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงาน (๑) รับทราบ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานภายนอก (๒) รับทราบรายงานผล BSC 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๓) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือน
กุมภาพันธ์ (งวด ๕ เดือน) (๔) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(๔) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2015) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และเห็นชอบให้ใช้นโยบายคุณภาพ สวทช. ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ให้
ทบทวนกับหน่วยงานในสังกัดว่าควรต้องมีการทำระบบคุณภาพหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (NQI) โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) และศูนย์วิจัย
และพัฒนาเฉพาะทาง (FC) โดยให้พิจารณาทั้งข้อดี ข้อเสียที่ได้รับ รวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
ประกอบด้วย และให้สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ สวทช. และ (๕) 
รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
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๔. ด้านการตรวจสอบภายใน  

ตามท ี ่คณะกรรมการพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ  (กวทช. ) ได ้แต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ตามคำสั่ง กวทช. ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มี
วาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ได้กำหนดการประชุม ๒ 
เดือนต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการ
พิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายใน โดยสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้  (๑) เห็นชอบต่อรายงานการสอบ
ทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสด 
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ โครงสร้างทางการเงิน และสามารถประเมินการ
วางแผนการใช้จ่ายของ สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบบริหาร
ความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที ่ม ีกระบวนการบริหารความเส ี ่ยงเป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (๓) เห็นชอบรายงานผล
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) เห็นชอบต่อ
รายงานผลการสอบทานระบบบริหารงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย และ รายงานผลการให้คำปรึกษา เรื่อง 
การตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Verification) และการยืนยันคุณภาพผลงานตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้ (Validation) ซึ่ง สวทช. ได้มีการจัดวางกลไกหรือระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอเหมาะสม (๔) 
เห็นชอบรายงานผลการสอบทานกลไกการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับงาน วทน.ของภาคเอกชน ที่มี
กลไกการควบคุมภายในที่สนับสนุนการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (๖) เห็นชอบต่อรายงานผลการให้คำปรึกษา เรื่อง การวางระบบเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
(๗) เห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และ 
(๘) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผล
การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) 
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๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และเสนอนโยบาย  
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
มีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการ ดังนี้ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ
แผนดำเนินงานด้าน ICT ประจำปี ๒๕๖๔  และแผนการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์/ระบบงานของ สวทช. ปี 
๒๕๖๔  รวมทั้งได้รับทราบรายงานผลการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์และระบบงานของ สวทช. ไตรมาสที่  
๑/๒๕๖๔  รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔  และผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลของ สวทช. ปี ๒๕๖๓ 
 การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ 

การปรับแผนโครงการระบบบริหารและติดตามโครงการ สวทช. (myProject) เวอร์ชัน ๓.๐  และรับทราบผล

การจัดหาระบบบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลสมรรถนะสูง  

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการ

จัดซื้อซอฟต์แวร์จำลองทางวิศวกรรมมัลติฟิสิกส์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์  การทดสอบ การใช้งาน  

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (โปรแกรม ANSYS (CFD Premium)) และอนุมัติการเพิ ่มชื ่อโดเมน 

(Domain) สำหรับหน่วยงานนิติบุคคลที่ สวทช. จัดตั้งขึ้น  รวมทั้งได้รับทราบแผนแม่บทพอร์ทัลกลา งเพ่ือ

ประชาชน ระยะ ๓ ปี และการจัดทำแผนสารสนเทศและดิจิทัลของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 
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๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาตามลำดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง 
ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้
รายงานผลดำเนินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่
ประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ ที่มีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพื่อให้  
เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ 
กำกับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจำทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๔ สวทช. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาส ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ต่อที่ประชุมผู้บริห ารของสำนักงาน ด้าน
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗ จากแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการเสนอทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารฯ เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
นำไปปรับปรุงการดำเนินการในระยะถัดไป 
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ส่วนที่ ๒ 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

 

                      รายการ หมายเหตุ 
 หน่วย : ล้านบาท 

มี.ค. ๒๕๖๔ มี.ค. ๒๕๖๓ 

  สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน        

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑.๑ ๒,๒๘๓.๐๐ ๓,๓๖๑.๐๑ 

 เงินลงทุนชั่วคราว   ๑.๒ ๒๙๙.๔๔ ๒๙๕.๐๗ 

 ลูกหนี้การค้า   ๑.๓ ๑๐๖.๔๘ ๘๑.๗๘ 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ   - - 

 เงินทดรองจ่าย   ๑.๔ ๖.๔๑ ๓.๓๐ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ๑.๕ ๒๔๖.๑๖ ๑๖๒.๐๔ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๒,๙๔๑.๔๙ ๓,๙๐๓.๑๙ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนระยะยาว   ๑.๖ ๖๘๐.๐๔ ๒๒๗.๘๖ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๑.๗ ๑๙๗.๓๙ ๒๓๙.๔๐ 

 เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน  ๑.๘ ๓.๗๔ ๔.๑๕ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๑.๙ ๑,๖๒๕.๔๗ ๑,๖๙๗.๙๒ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๔,๙๗๑.๘๐ ๔,๗๕๗.๔๒ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๙๗.๒๙ ๗๕.๗๖ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)   ๑.๑๐ ๑๗๓.๘๘ ๑๖๖.๒๕ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๑.๑๐ ๓.๕๒ ๑.๒๘ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๗,๗๕๓.๑๔ ๗,๑๗๐.๐๓ 

รวมสินทรัพย์    ๑๐,๖๙๔.๖๓ ๑๑,๐๗๓.๒๒ 
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

รายการ หมายเหตุ 
   หน่วย : ล้านบาท 

มี.ค. ๒๕๖๔ มี.ค. ๒๕๖๓ 

หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจ้าหนี้การค้า  ๑.๑๑  ๑๔๑.๔๗ ๒๗๙.๖๔ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๑.๑๑  - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑  ๗๐.๑๘ ๖๕.๙๘ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑  ๙๔.๔๘ ๑๔๐.๓๙ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๓๐๖.๑๓ ๔๘๖.๐๒ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒  ๗๗๑.๖๙ ๗๖๓.๔๙ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓  ๑๐๐.๙๕ ๗๓.๘๖ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓  ๗๐.๒๒ ๗๒.๘๖ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๔๒.๘๖ ๙๑๐.๒๑ 

รวมหนี้สิน    ๑,๒๔๘.๙๙ ๑,๓๙๖.๒๓ 

ส่วนของกองทุน        

 เงินกองทุน    ๘๙๖.๐๓ ๘๙๕.๑๗ 

 รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   ๖,๑๓๗.๕๖ ๖,๓๗๘.๓๖ 

 บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  -  

 บวก รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้   ๒,๒๑๙.๖๙ ๒,๔๓๑.๕๑ 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด   ๘,๓๕๗.๒๔ ๘,๘๐๙.๘๗ 

 บวก กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๑๙๒.๓๖ (๒๘.๐๕) 

รวมส่วนของกองทุน    ๙,๔๔๕.๖๔ ๙,๖๗๖.๙๙ 

รวมหนี้สินและกองทุน    ๑๐,๖๙๔.๖๓ ๑๑,๐๗๓.๒๒ 
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งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

  

    มี.ค. ๒๕๖๔ มี.ค. ๒๕๖๓ 
รายได้         

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๔,๒๕๕.๗๕ ๔,๙๖๓.๙๕ 
เงินอุดหนุนอ่ืน    ๘๕๑.๓๙ ๕๒๒.๐๗  
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า    ๓๑๙.๐๙ ๓๔๐.๙๗  
รายได้อ่ืน ๆ     ๓๔.๔๙ (๔๙.๐๘) 

รวมรายได้    ๕,๔๖๐.๗๒ ๕,๗๗๗.๙๑ 

       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    ๑,๒๗๔.๔๖ ๑,๒๕๒.๔๗ 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน    ๑,๔๐๓.๓๓ ๑,๕๕๖.๕๖ 
ค่าเสื่อมราคา    ๕๖๓.๒๔ ๕๓๗.๓๗  

รวมค่าใช้จ่าย    ๓,๒๔๑.๐๓ ๓,๓๔๖.๔๐ 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ๒,๒๑๙.๖๙ ๒,๔๓๑.๕๑ 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย     ๑.๖๘ ๑.๗๓ 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :       

รายได้ระหว่างกัน    ๑๘๒.๒๐ ๑๙๕.๓๘  
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    (๑๘๒.๒๐) (๑๙๕.๓๘) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน    ๐.๐๐ ๐.๐๐  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๒,๒๑๙.๖๙ ๒,๔๓๑.๕๑ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุไว้) 

---------------------------------------------------------------- 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๒๘๓.๐๐ ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ ๑,๗๘๒.๙๑  

เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๕๐๐.๐๙ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒,๒๘๓.๐๐  

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  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) 

1.3 ลูกหนี้การค้า  ณ วันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๑๐๖.๔๘ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๐๗.๒๒ 

ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๗.๙๓ 

  รวม ๑๒๕.๑๕ 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๐.๗๗) 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ดำเนินคดี (๑๗.๙๐) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๑๐๖.๔๘ 

 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จาก
การใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๓๘.๑๗  
ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐.๘๓ ลา้นบาท) 
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1.4 เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๖.๔๑ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบัติงาน)   

ยังไม่ครบกำหนดสะสาง ๖.๒๔ 

เกินกำหนดสะสาง   

▪ เกินกำหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วนั ๐.๑๗ 

▪ เกินกำหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน ๐.๐๐ 

▪ เกินกำหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน ๐.๐๐ 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๖.๔๑  

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๖.๔๑  

๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๒๔๖.๑๖ ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. ลูกหนี้ผ่อนชำระ ๑.๕๗ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๖.๖๒ 

  ๒.๑ วัสดุสำนักงาน ๑.๒๖ 

  ๒.๒ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๐๙  

  ๒.๓ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา ๕.๑๗ 

  ๒.๔ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๐.๐๔ 

  ๒.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๐๕  

  ๒.๖ วัสดุความปลอดภัย ๐.๐๑ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๑๖๔.๑๖ 

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๙๐ 

  ๓.๒ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่ายล่วงหน้า ๐.๑๘ 

  ๓.๓ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๕๖.๓๓ 

  ๓.๔ ค่า AIT จ่ายล่วงหน้า ๔๕.๕๙ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืน ๐.๑๗ 
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รายการ รวม 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๖.๘๔ 

  ๓.๗ ค่า AUC จ่ายล่วงหน้า ๕๔.๑๕ 

๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๐.๐๐  

๕. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๐.๐๒ 

  ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิม * ๒๘.๒๙ 

  ๕.๒ พักภาษีซื้อ ๑.๗๓ 

๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๔๓.๗๙ 

  ๖.๑ ลูกหนี้อื่นๆ ** ๔๓.๗๙ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๒๔๖.๑๖ 

หมายเหตุ  :  * ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘.๒๙ ล้านบาท นำส่งสรรมพากรและ
รอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป 

:  ** ๖.๑ ลูกหนี้อ่ืน จำนวน ๔๓.๙๒ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 

๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง 
เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน 
๑๗๗.๐๕ ล้านบาท และเงินลงทุนเผื ่อขาย ณ วันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๓.๐๐  
ล้านบาท รวมเป็น ๖๘๐.๐๕ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน                                                     

ลำดับ ชื่อ 
ปีท่ี
เริ่ม

ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ชำระ
ค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงิน
ลงทุน 

หัก ค่า
เผื่อด้อย

ค่า 

เงิน
ลงทุน
สุทธิ 
(ราคา
ทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จำกัด  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 (ชื่อเก่า) 
๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐  ๔๙.๐๐ 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด 
(ชื่อใหม่) 
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ลำดับ ชื่อ 
ปีท่ี
เริ่ม

ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ชำระ
ค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงิน
ลงทุน 

หัก ค่า
เผื่อด้อย

ค่า 

เงิน
ลงทุน
สุทธิ 
(ราคา
ทุน)  

๔ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม วรรณ จำกัด 

๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๒๑.๑๕ ๒๑.๑๕  ๒๑.๑๕ 

๕ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น 
จำกัด 

๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๔๐.๐๐  ๔๐.๐๐ 

๖ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง 
จำกัด 

๒๕๖๓ ๙๙.๙๖ ๖๐ ๖๐.๔๐  ๖๐.๔๐ 

  รวม       ๒๓๘.๓๐ (๖๑.๒๕) ๑๗๗.๐๕ 

 

  บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เมื ่อวันที ่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้
เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็นจำนวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ทำให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบรษิัท 
ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มี
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ ๔๐ บาทจำนวน ๑๔๗ ,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน 
๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติ
ไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้น และ
เห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื ่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท 
สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจำนวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เมื่อผู้ชำระบัญชีได้
พิจารณาแล้วปรากฏว่า เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับ
หนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเจ้าหนี้
เมื ่อวันที ่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และปัจจุบันอยู ่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู ่ระหว่างทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้เสนอต่อศาลเพ่ื อพิจารณาการ 
แบ่งชำระหนี้ต่อไป 

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด จัดตั้งขึ ้นจากการแปรรูปโครงการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง 
สวทช. ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และตามมติที่
ประชุม กวทช.ครั ้งที ่  ๘/๒๕๖๓ เมื ่อว ันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบขายหุ้น 
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บริษัทเลิร์นเทค จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
โดย สวทช. ได้รับเงินคืนจำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้สำนักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์  
ชื่อ “ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจำนวน ๑๐๐ 
ล้านบาท จากวงเงินกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ 
ทั้งหมดจำนวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน ๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จำนวน ๓๕ ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เรียกชำระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จำนวน ๒๐ ล้านบาท โดยเรียกชำระ
ตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายซึ่งสำนักงานได้ชำระเงินแล้ว ๗ งวด จำนวน ๒๑.๑๕ 
ล้านบาท 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 
๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและ
ร่วมทุน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ต่อมามตทิี่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
อนุมัตเิพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของ
ทุนจดทะเบียน และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๓ รวมสำนักงานร่วมลงทุนเป็นจำนวน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ 
ทุนจดทะเบียน 

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 
๐.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๙.๙๖ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญา 
ผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้น
เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที ่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และต่อมาเมื ่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ลงทุนเพิ่ม จำนวน ๙๙.๐๐ ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๔๐ ของทุนจดทะเบียน และได้ชำระค่าหุ ้นร้อยละ ๖๐ จำนวน ๕๙ .๔๐ ล้านบาท 
เรียบร้อยแล้ว
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๑.๖.๒ เงินลงทุนเผื่อขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือ
หุ้นจำนวน 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 ๑๙๒.๓๖   ๔๖๐.๕๐  
บวก  มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๔.๐๔ บาท 

 
 

 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

 ๕๐๓.๐๐  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  สวทช. 
ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจำนวน ๕๐๓ ล้านบาท กำไรจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย สำหรับปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๒.๓๖ ล้านบาท  

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๗.๓๙  
ล้านบาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตาม
ความต ้องการของบร ิษ ัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND 
ENGINEERING PROJECT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี ้ยต่ำแก่เอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื ่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือ
ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลอง
ของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิต 
เชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อโครงการและไม่เกิน
ร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั ้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอด 
เงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการ 
นั้น ๆ  ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี + ๒.๒๕ 
             ๒ 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ  
ผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และ
สถาบัน การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นที่ สวทช. 
ได้รับคืนจะสามารถนำไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้โครงการนี้ได้   
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สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน  

ลำดับ ชื่อ รวม 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๔๗.๘๘  

๒ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๔.๖๓  

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ๑๔.๕๕ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ๔๑.๐๕ 

๕ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ๒๕.๒๗ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๔๐.๓๑ 

๗ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๒๓.๗๐ 

  รวม ๑๙๗.๓๙ 

๑.๘ เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓.๗๔ ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๓.๒๓ 

๒. เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน ๐.๒๒ 

๓. เงินมัดจำอ่ืน ๆ ๐.๒๙ 

    รวม ๓.๗๔ 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๒๕.๔๗ ล้านบาท  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑ มี.ค. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๔ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๓,๐๑๑.๒๑  (๑,๔๕๙.๗๑) ๑,๕๕๑.๕๐  

ส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ือการลงทุน ๑๙๑.๙๖  (๑๑๗.๙๙) ๗๓.๙๗ 

รวม ๓,๒๐๓.๑๗  (๑,๕๗๗.๗๐) ๑,๖๒๕.๔๗  
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๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๒๔๒.๙๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑ มี.ค. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๔ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๓,๕๘๓.๙๖  (๙,๖๙๔.๔๘) ๓,๘๘๙.๔๘  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๗๐๗.๗๘ (๓,๔๔๖.๕๘) ๑,๒๖๑.๒๐  

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๖ (๒,๕๒๙.๖๗) ๘๑๗.๙๙ 

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๗๗ (๗.๕๙) ๘.๑๘ 

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑ (๓๓๔.๕๐) ๒๓๔.๘๑ 

   - สว่นปรับปรุงอาคาร ๗๗๕.๐๔ (๕๗๔.๘๒) ๒๐๐.๒๒ 

   ครุภัณฑ์ ๘,๘๖๙.๗๘  (๖,๒๔๗.๙๐) ๒,๖๒๑.๘๘ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน   ๓๒๐.๔๓ (๒๖๙.๙๙) ๕๐.๔๔ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๕,๘๕๔.๔๑ (๓,๙๖๐.๔๒) ๑,๘๙๓.๙๙ 

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๘๒.๕๐ (๕๗.๓๒) ๒๕.๑๘ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๘๐.๙๗ (๑,๒๗๒.๐๓) ๕๐๘.๙๔ 

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๒๐.๘๐ (๕๓๖.๒๘) ๘๔.๕๒ 

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๔๒.๔๙ (๑๐๒.๗๙) ๓๙.๗๐ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ ๖๖.๗๖ (๔๘.๒๒) ๑๘.๕๔ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๓๖) ๐.๕๓ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๓ (๐.๓๙) ๐.๐๔  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๑๐) ๐.๐๐ 

   ยานพาหนะ ๑๒๔.๔๐ (๑๑๘.๘๕) ๕.๕๕ 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๙๖๐.๒๖ ๐.๐๐  ๙๖๐.๒๖ 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๑๖.๕๑ ๐.๐๐  ๑๑๖.๕๑ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๘๑.๑๒ (๘๓.๘๓) ๙๗.๒๙ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๔๙.๒๖ (๓๗๕.๓๘) ๑๗๓.๘๘ 

รวม ๑๕,๕๑๕.๕๑  (๑๐,๒๗๒.๕๔) ๕,๒๔๒.๙๗  
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๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๔.๖๖  
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้  

รายการ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๗๐.๑๘ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๙๔.๔๘  

๑. เจ้าหนี้อ่ืน ๒๔.๗๑ 

    ๑.๑  เจ้าหนี้อ่ืน ๕.๗๒ 
    ๑.๒  เงินรอรับรู้ ๑๘.๙๙ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๑๙.๐๔ 

๓. พักภาษีขาย ๖.๔๗  
๔. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๔๔.๒๖  

    ๔.๑  รายได้รอการรับรู้ * ๔๔.๒๖ 
     รวม ๑๖๔.๖๖ 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จำนวน ๔๓.๘๘ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๑.๖๙ ล้านบาท มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๓.๙๘ 

๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ๗๕๗.๗๑ 
     รวม ๗๗๑.๖๙ 

หมายเหตุ :  ๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน  คำนวณโดย   
 

 

  

  เงินเดือน X ระยะเวลาการทำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ X จำนวนถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี 

จำนวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี   
[   ]   
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๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน 
๑๗๑.๑๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๐๐.๙๕  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๗๐.๒๒  

๑.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าสำนักงาน ๒๐.๒๗ 

๒.  เงินมัดจำรับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๒๐.๑๓ 
๓.  เงินมัดจำรับ-ค่าตกแต่งพ้ืนที่ ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๓๔ 

๕.  เงินค้ำประกันรับ-สัญญา ๒๖.๘๗ 
๖.  เงินค้ำประกันรับ-ผลงาน ๐.๒๐ 

๗.  เงินมัดจำรับ-อ่ืน  ๑.๖๗ 
๘.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคดี ๐.๗๒ 

     รวม ๑๗๑.๑๗  

 ๑.๑๔ ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จำนวน ๙,๕๕๓.๕๐    
ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี ้

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สำนักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ
โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘,๕๒๗.๘๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี 
 เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

- งบดำเนินงานหน่วยงาน ๓๖๐.๐๔  ๑๙๗.๗๘ 

- งบดำเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๙๔๗.๓๐  ๒๒๕.๖๑ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๓๖๘.๗๑  ๒๓๔.๑๖ 

ดำเนินการเอง ๑,๐๐๙.๐๘  ๖๔๖.๘๒ 

- งบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๕๓๕.๘๗  ๒.๕๐ 

รวม ๗,๒๒๑.๐๐  ๑,๓๐๖.๘๗ 
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๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จำนวน ๑,๐๒๕.๖๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์ 
เช่าพื้นที่สำนักงาน และเช่าทรัพย์สินอื่น โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคต
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี  ๗.๑๕ 

 เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๗.๕๙ 

 เกิน ๕ ปี   ๖๑.๐๒ 

 รวม  ๘๕.๗๖ 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความ
สะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมา
บริการอ่ืน ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๖๗.๔๒ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๗๑.๐๘ 

 รวม  ๓๓๘.๕๐ 

  - ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้  
  งานก่อสร้างอาคาร ๕๖๖.๕๑ 
  อุปกรณ์ ๑๔.๙๔ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๓.๑๒ 

 รวม  ๕๙๔.๕๗ 

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

สำนักงานได้จัดทำสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
และบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๕.๙๓ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๐.๘๗ 

 รวม  ๖.๘๐ 
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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 
 

 

 

 

 


