
รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 – มิ.ย. 2565) 

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(กวทช.) 
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มูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ & สังคม

Q3/2564 : 27,101เป้าหมาย 65: 32,000

มูลค่าการลงทุน
ในกิจกรรมด้าน วทน.

Q3/2564 : 14,568   เป้าหมาย 65: 7,040

22,271 ล้านบาท 6,032 ล้านบาท

สรุปผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ร่วมวิจัย 145 โครงการ 

มูลค่ารวม 639 ล้านบาท

รับจ้างวิจัย 313 โครงการ 

มูลค่ารวม 439 ล้านบาท

Q3/2564 : 289 โครงการ      
มูลค่ารวม : 407 ล้านบาท

Q3/2564 : 125 โครงการ
มูลค่ารวม : 613 ล้านบาท

Q3/2564 : 189 ค าขอ
(13.88 ค าขอต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)

บทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ

ด าเนินการร่วมวิจัย
และรับจ้างวิจัย

ทรัพย์สินทางปัญญา

Q3/2564 : 249 บทความ
(18.28 ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)

283 บทความ 

(20.79 ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)

147 ค าขอ

(10.80 ค าขอต่อบุคลากรวิจัย 100 คน)
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พัฒนาเกษตรกร
และชุมชน

8,812 คน

326 ชุมชน

การน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์

188

Q3/2564 : 219 ให้แก่
213 หน่วยงาน

บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วท.

178 
โครงการ

บริการวิเคราะห์
ทดสอบ

รายการ

54,475

Q3/2564 : 151 โครงการ
398 ล้านบาท

Q3/2564 : 66,069

รายการ

ให้แก่ 228
หน่วยงาน

Q3/2564 : 409

Q3/2564 : 7,332 Q3/2564 : 20,664

พัฒนาก าลังคน
บุคลากรวิจัย

769

up-skill

คน

12,728
คน-วัน

Q3/2564 : 758      

402
มูลค่าโครงการ

ล้านบาท

สรุปผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
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รางวัลเกียรติยศ 49 รางวัล
ระดับนานาชาติ 13 รางวัล และระดับชาติ 36 รางวัล

5

รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติท่ีมีผลกระทบสูง 
ประจ าปี 2565 ระดับดีสาขาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ในงานมหกรรมส่งเสรมิการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) (สกสว.)

ดร. ไพศาล ขันชัยทิศ
(นาโนเทค-สวทช.)

จากผลงาน “กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็ว 
และสามารถปรับเปลี่ยนฟเีจอร์” (Instant production of microneedle 
fabrics with customizable features)

รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีประกวด SPECIAL EDITION 

2022 – INVENTION GENEVA EVALUATIONDAYS 

ณ สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบออนไลน์

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
(เนคเทค-สวทช.)

จากผลงาน แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองผ่านระบบพูดคุย
อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Traffy Fondue)
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มุมมอง
ตัวช้ีวัดของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของประเทศท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

10 เท่า ของค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ สวทช. 
ปี 2565
(32,000 ล้านบาท)

6.96 เท่า
(22,271 ล้านบาท)

69.60%

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน 
ว และ ท ในภาคการผลิต ภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม

2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ สวทช. 
ปี 2565
(7,040 ล้านบาท)

1.89 เท่า
(6,032 ล้านบาท)

85.68%

พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 ร้อยละ 18.83 75.32%

KS3 การน าผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จ านวน IP Utilization เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5
(455 รายการ)

462 รายการ 100.00%

จ านวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาค
เกษตรกรรมและสังคม 9,500 คน

8,812 คน 92.76%

KS4 การยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ

จ านวนหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากบริการของ 
ARIPOLIS & BIOPOLIS  50 ราย

38 ราย 76.00%

จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 21,000 รายการ

18,321 รายการ 87.24%

จ านวนธุรกิจเทคโนโลยีท่ีร่วมลงทุน 10 ราย 7 ราย 70.00%

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด BSC
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565
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มุมมอง
ตัวช้ีวัดของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน

KS5 การพัฒนาอาชีพ/
บุคลากร ด้วย วทน.

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ 
(Reskill/Upskill) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 
15,000 คน-วัน

12,728 คน-วัน 84.85%

จ านวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก/
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ท่ี สวทช. มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนเพ่ือสร้างบุคลากรวิจัยให้กับ
ประเทศ 800 คน

769 คน 96.13%

กระบวนการ
ภายใน

KS6 การปรับ กระบวนการ
ภายในเพ่ือเสริมการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

มีการยกระดับระบบการให้บริการงานดา้น
วิศวกรรม และ มีการยกระดับระบบบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 76.25 76.25%

ความสามารถ
ขององค์กร

KS7 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัย

IC score รวม 53,000 คะแนน 35,062 คะแนน 66.15%

รวม = 79%

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด BSC
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565

รายการ
งบประมาณ

ท่ีได้รับ

เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 

2565

แผนเบิกจ่ายส่วน

ท่ีเหลือปี 2565

แผนเบิกจ่าย

ส่วนท่ีเหลือปี 

2566

งบประมาณแผ่นดิน 4,925.24 4,125.96
799.28

(ก.ค. 65 เบิกแล้ว)
-

งบประมาณ ววน. 360.00 216.00
108.00

(ก.ค. 65 เบิกแล้ว)
36.00

รวม 5,285.24 4,341.96 907.28 36.00

8

(หน่วย : ล้านบาท)



รายงานทางการเงิน
รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ สวทช. 

ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 – มิ.ย. 2565)

9
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เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 
ณ ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565 VS 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2564 เพ่ิม (ลด)

สินทรัพย์ 10,594.71 9,955.81 638.90

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,811.78 1,728.12 83.66

ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) 99.84 180.99 (81.15)

เงินทดรองจ่าย 9.19 2.16 7.03

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 625.05 221.63 403.42

เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 240.85 196.07 44.78

เงินลงทุนเผื่อขาย 691.00 517.94 173.06

ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบ้ียต ่า 134.30 181.36 (47.06)

เงินมัดจ าและเงินค ้าประกัน 11.26 4.96 6.30

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ) 1,491.89 1,590.41 (98.52)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 5,236.94 5,075.22 161.72

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ) 96.67 84.37 12.30

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 143.64 171.86 (28.22)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.31 0.72 1.59
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เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 
ณ ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565 VS 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2564 เพ่ิม (ลด)

หน้ีสินและส่วนของกองทุน 10,594.71 9,955.81 638.90

หนี้สิน 1,284.03 1,201.42 82.61

เจ้าหนี้การค้า 93.06 103.83 (10.77)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 80.72 81.94 (1.22)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 85.65 88.35 (2.70)

เงินบ าเหน็จ/เงนิสมนาคุณสวทช.รอจ่าย 771.72 770.08 1.64

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 97.66 85.46 12.20

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 155.21 71.75 83.46

ส่วนของกองทุน 9,310.68 8,754.39 556.29

ทุน สวทช. 896.03 896.03 -

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8,034.29 7,651.06 383.23

ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนในหลักทรัพย์ฯ 380.36 207.30 173.06
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565 VS 2564

12

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2564 เพ่ิม (ลด)

รายได้ 5,535.76 6,360.09 (824.33)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,125.96 4,257.75 (131.79)

เงินอุดหนุน-งบกลาง 27.62 - 27.62

เงินอุดหนุน ววน. 216.00 925.93 (709.93)

เงินอุดหนุนอ่ืน 645.72 653.65 (7.93)

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า 591.24 473.27 117.97

รายได้อ่ืน ๆ (70.78) 49.48 (120.26)

ค่าใช้จ่าย 4,818.39 4,846.59 (28.20)

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,952.06 1,885.53 66.53

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,034.28 2,111.43 (77.15)

ค่าเส่ือมราคา 832.05 849.62 (17.57)

รายได้สูง(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย 717.37 1,513.50 (796.13)
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รายการ มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2564 เพ่ิม (ลด)

อุดหนุนรับ 889.34 1,579.58 (690.24)

รับจ้าง/ร่วมวิจัย 151.28 91.57 59.71

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 30.73 24.45 6.28

บริการเทคนิค/วิชาการ 220.41 165.10 55.31

ฝึกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 37.04 34.17 2.87

ค่าเช่าและบริการสถานที่ 150.30 154.46 (4.16)

บริการอ่ืน ๆ 1.48 3.53 (2.05)

รวมรายได้ด าเนินงาน (รวม ววน. งบกลาง) 1,480.58 2,052.86 (572.28)

เปรียบเทียบรายได้ด าเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565 VS 2564

13

(หน่วย : ล้านบาท)



ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7001
http://www.nstda.or.th  e-mail : info@nstda.or.th

Facebook : NSTDATHAILAND Line : NSTDA

14
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Back up 
ผลงานวิจัย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน 
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มะนีมะนาว น ้ามะนาวค้ันสด 100% แช่แข็ง โดยใช้เทคโนโลยี 
Cryogenic Deactivation เพ่ือยับยั้งเอนไซม์ในน ้ามะนาวท่ี
เป็นต้นเหตุส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนกล่ินและรสของ
น ้ามะนาวหลังจากกระบวนการแช่แข็ง

• สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จ ากัด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโจทย์วิจัย สามารถแก้ไขต้นเหตุที่ท าให้
น ้ามะนาวเปลี่ยนรสและกลิ่นหลังจากกระบวนการแช่แข็งเปน็ผลส าเร็จ

• รสชาติดี ไม่ขม อร่อยเพราะคั้นสด ๆ จากธรรมชาติ 100%
ไม่มีการปรุงแต่งรส สี กลิ่น ไม่มีวัตถุกันเสีย 
เก็บไว้ได้นาน แช่แข็งได้นาน 2 ปี หรือแช่เย็นได้นาน 3 เดือน

• รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจ
รายย่อย ประจ าป ี2564

• ส่งออกไปจ าหน่ายที่ประเทศญ่ีปุน่แล้ว

• ปี 64-65 เกิดการลงทุนด้าน ว และ ท สะสม 33 ล้านบาท
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม สะสม 13 ล้านบาท
มียอดขายสะสม 33 ล้านบาท

มะนีมะนาว
ผลิตภัณฑ์น ้ามะนาวค้ันสด

16
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การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

สารออกฤทธิ์จากนมน ้าเหลืองจากวัว

• สวทช. ร่วมกับ บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ 
จ ากัด ผ่านโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเคร่ืองส าอางสู่
ตลาดต่างประเทศ (CIB)

• มีข้อมูลทางวิชาการรับรอง และผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียน 
EU Regulation ได้

• บริษัทพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ภายใต้ชื่อ
ทางการค้า “Skin Lab Story” และ “Dermadict”

• ได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการประกวดนวัตกรรม
เครื่องส าอาง(CosmeNovation) ปี 63-64 จากกระทรวง อว.

• ปี 62-65 เกิดการลงทุนด้าน ว และ ท สะสม 72 ล้านบาท
มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม สะสม 47 ล้านบาท

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ชะลอวัย
ที่พัฒนาจากน ้านมเหลืองจากวัว พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
สภาวะชราระดับเซลล์ ต้านการอักเสบ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 
ต้านอนุมูลอิสระ สมานแผล มีความปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง 
โดยสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและอาหารเสริม เพ่ิมมูลค่า 
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• ช่วยให้นักวิจัยสามารถท างาน เชิงรุก ได้

• ปลอดภัย ไวรัสตัวแทนไม่ก่อให้เกิดโรค

• ทดสอบได้รวดเร็ว แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
ให้เห็นอย่างชัดเจนภายใน 48 ช่ัวโมง ต่างจากไวรัส
ของจริงที่ต้องใช้เวลา 5-6 วัน

• ผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้
มีปริมาณไวรัสมากพอในการทดสอบวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• น าไปทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตขึ้น
ในประเทศแล้ว อาทิ วัคซีน Chula-CoV19, วัคซีนใบยา 
และวัคซีน HXP–GPOVac เป็นต้น ในประชากร
มากกว่า 14,000 ราย

เทคโนโลยี Pseudotyped virus 
ส าหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19

18

พัฒนา "ไวรัสตัวแทนไวรัสก่อโรคโควิด 19" ส าเร็จเป็นครั้งแรกของไทย! ปกป้องนักวิจัยด่านหน้า 
ท่ีท างานใกล้ชิดและสัมผัสกับเชื้อไวรัสในสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด 19
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รถไฟฟา้ดัดแปลง แบบ e-Engine

รถไฟฟา้ดัดแปลง ด้วยวิธีการแบบ e-Engine Battery electric vehicle (BEV) by e-Engine method (EV Kit) โดย

พัฒนาชุดดัดแปลงและขั้นตอนการดัดแปลงด้วยวิธีการสร้าง e-Engine ซ่ึงทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเองและเป็นท่ีแรกในโลก
เพ่ือให้คนไทยสามารถดัดแปลงรถยนต์เก่าให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟา้ได้ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

• สวทช. ร่วมกับ การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พัฒนาชุดประกอบรถไฟฟา้
ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลงได้เป็นผลส าเร็จเป็นที่แรกในโลก

• ชุดอุปกรณ์ดัดแปลง หรือ EV Kit สามารถน าไปใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะ
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ  ระบบอ านวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ยังคง
ท างานได้ตามปกติ

• น า EV Kit ติดตั้งดัดแปลงในรถยนต์ส่วนบุคคลยอดนิยม 2 รุ่น คือ Toyota Altis และ 
Nissan Almera ให้กลายเป็นรถไฟฟา้ 

• ผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับการจดทะเบียนเป็นรถไฟฟา้ดัดแปลง 
ที่กรมการขนส่งทางบก แล้ว

• ต้นทุนการดัดแปลงรถยนต์เก่าให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟา้ ประมาณ 2 แสนบาท เมื่อมี
การผลิตระดับ Mass Production ไม่รวมค่าแบตเตอรี่แพ็ค

• จัดอบรมชุดอุปกรณ์ดดัแปลง ให้กับ บริษัทสัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 
โดยมีบริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แพ็ค และสนับสนุน
ราคา (บางส่วน) 

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดัดแปลง และผลักดันให้เกิดความต้องการน าไปใช้
ของเอกชน ส าหรับการขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป

คุณลักษณะ Toyota Altis Nissan Almera

ระบบขับเคล่ือน 66 kW 61.86 kW

ความจุแบตเตอร่ี 45 kWh 41 kWh

ระยะเวลาการชาร์จ 0-100% 14 ชม. 13 ชม.

ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. 120 กม./ชม.

ระยะทางต่อหนึ่งการชาร์จ 150-200 กม. 150-200 กม.

19
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ระบบไวมากรุ่นเออาร์ (WiMaRC-AR)
ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้านการเกษตร ด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือตรวจวัดสภาวะแวดล้อมทางด้านการเกษตร ท างานภายใต้ 
platform IoT cloud ของ NETPIE แสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และส่ังการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต พัฒนาต่อยอดจากระบบไวมากรุ่นแรก

• รองรับเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Analog และ Digital

• สามารถกู้คืนการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสียหายจากสภาพแวดล้อมจริงได้
อัตโนมัติ ท าให้ไม่เกิดการสูญเสียของข้อมูล

• ระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพสูงถึง ร้อยละ 98
(รุ่นแรกร้อยละ 88) มีคุณภาพของข้อมูลสูงถึง ร้อยละ 96 (รุ่นแรกร้อยละ 85) 

• อุปกรณ์ส่วนใหญ่ของระบบ หาได้ง่ายในท้องตลาด ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี
ท่ีมีราคาแพงจากต่างประเทศ

• น าไปติดตั้งระบบให้กับภาครัฐและเอกชนแล้ว 14 แห่ง

• เพ่ิมก าไรในการปลูกอ้อย 1,000 บาท/ไร่
ลดค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 500 บาท/คน/เดือน
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ WiMaRC 1 ล้านบาท

• มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ล้านบาท

20



© NSTDA 2022
www.nstda.or.th 

การตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุ 
โดย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI)

• สวทช. ร่วมกับ บริษัทเจียไต๋ จ ากัด ในการตรวจวิเคราะห์
ความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 90,000 ตัวอย่าง (เมล็ดพันธุ์
แตงโม,มะเขือเทศ และ บวบงู) 

• ใช้เทคโนโลยี 2 แพลตฟอร์ม คือ
1. Intelliqube & Hydrocycler
2. QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System 
ซ่ึงให้ผลการตรวจสอบความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุได้ ถูกต้อง แม่นย า 
และมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูล NOC ส าหรับ
เครื่องหมายโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นอย่างจ าเพาะต่อสายพันธุ์ ว่ามีความ
ถูกต้องตรงกับสายพันธุ์พ่อแม่ท่ีชัดเจน และไม่มีการกลายพันธุ์ (หรือ 
DNA Marker)

• ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว

30,000 ตัวอย่าง/1 สัปดาห์ (เร็วที่สุดในประเทศไทย) 
• บริษัทน าผลไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว พัฒนาขีดความสามารถ

ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยสู่การส่งออก

21

สวทช. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ระยะท่ี 3 มีเป้าหมายเพ่ิมการส่งออกเป็น 10,000 ล้านบาท 
ในปี 2565 มุ่งบูรณาการการท างานขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การ
ปรับปรุงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การส่งเสริมการผลิตและการค้า การสร้างและพัฒนานัก
ปรับปรุงพันธ์ุ รวมถึงการจัดต้ังหน่วยเก็บรักษาและประเมินเชื้อพันธุกรรมระดับชาติ ทั้งนี้ข้อก าหนด
หลักด้านคุณภาพ ค่าความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุลูกผสมที่ส่งออกจ าหน่ายจะต้องสูงกว่า 98% ดังนั้น
การทดสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธ์ุพืช จึงมีความจ าเป็นต่อการยืนยันความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุ
ลูกผสม ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายโดยตรง การสร้างศักยภาพในการตรวจสอบเอกลักษณ์และความ
บริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุข้ึนภายในประเทศไทย ช่วยอ านวยความสะดวกให้บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุไทย 
สามารถตรวจสอบความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุลูกผสมก่อนส่งออกจ าหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

สู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและการค้า
เมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC)
ศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการวิธีการทดสอบที่ไดม้าตรฐานทางวิชาการระดบัสากล มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย ในด้านการตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของพันธ์ุพืช สัตว์ เช้ือรา แบคทีเรีย
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การพัฒนาต้นแบบรถโมบายแล็บ
โดย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคณุภาพของประเทศ (NQI)

22

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจ าหน่ายใน
ประเทศและส่งออกตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟา้ การบิน 
เคร่ืองมือแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบราง ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ 
ISO/IEC 17025 

• สวทช. ร่วมให้บริการด้านโทรคมนาคม ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

• พัฒนาต้นแบบรถโมบายแล็บ จากการดัดแปลงรถยนต์เอนกประสงค์ 
(รถเอสยูวี) ของ กสทช. ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณการแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ
ซอฟต์แวร์การตรวจวัดเพ่ือความสะดวกในการใช้งานนอกสถานท่ี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือวิเคราะห์สัญญาณมีน ้าหนักมากไม่สะดวกต่อ
การเคลื่อนย้าย

• ทดสอบความเข้ากันได้ของเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบส่ือสารท่ีติดตั้ง
ภายในรถโมบายแล็บ

• ทดสอบรถโมบายแล็บตามมาตรฐาน UN/ECE R10 

• น าไปใช้งานภาคสนาม จ านวน 4 คัน ส าหรับส านักงาน กสทช. 
ในทั้ง 4 ภูมิภาค ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ การ
ทดสอบสัญญาณการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ของ 
กสทช. ได้ดีย่ิงข้ึน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 
โดย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และกลุ่มภารกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

23

การก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้น จะต้องอาศัยปจัจัยในหลายด้าน ดังนั้นการทราบสถานะความพรอ้มของอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน จะท าให้การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
มีความเป็นมาตรฐานตามล าดับทีเ่หมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และเปน็การยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย

2.Smart 
Operation 

1.Technology 
3. IT System 

& Data 
Transaction

4. Market & 
Customers

5. Strategy & 
Organization 

6. Human 
Capital

Index 4.0
6 มิติ 

✓ พัฒนาดัชนี Thailand Industry Index 4.0 

✓ ผู้ประกอบการได้รับการประเมินแล้ว 100 ราย 

✓ พัฒนาผู้ท าหน้าที่ประเมิน (Assessor) โครงการ

ผลลัพธ์โครงการ สามารถดไูดท้ี่ https://www.thindex.or.th/

• สวทช. (SMC-EECi และ ITAP-TMC) ร่วมกับ กองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จึงได้มีการคิดค้น ดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 
(Thailand i4.0 Index) ขึ้น

• ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้

เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ทราบว่า
จะต้องปรับปรงุองค์กรของตนในด้านใด และควรเริ่มปรับปรงุด้านใดก่อน

เพ่ือให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด 

โดยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อม

แบ่งเป็น 6 มิติหลัก (Dimensions) 
และ 17 Subdimension 

https://www.thindex.or.th/
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แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) ภายใต้การ
ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง กระทรวง อว. (โดย สวทช.) กระทรวง ดศ. และหน่วยงานพันธมิตร สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
(AiAT) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
(สดช.) โดยเริ่มตั้งแตป่ี 2562 – ปัจจุบัน

คือ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ของประ เทศไทยให้
บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ที่ช่วยพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ยกระดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
ด้ วย เทคโน โลยี แล ะนวัตกรรมด้ าน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ

แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ
น าเสนอ ครม. โดยมีมติเห็นชอบ 

เมื่อ 26 ก.ค. 65
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน เพ่ือให้
ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 
AI เชื่อมโยงแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสรมิ พัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สู่การยกระดับ
เศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตของประชาชนภายในปี 2570 โดยมี
5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. เตรียมความพร้อมของประเทศส าหรับการประยุกต์ใช้ AI
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนด้าน AI เพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืน
3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการศึกษาด้าน AI
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนนุเทคโนโลย ีAI
5. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ AI ทั้งในภาครัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อประเทศ มีมลูค่าการจ้างงานและ
สร้างอาชีพในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่ปรับทักษะ
และพัฒนาทักษะใหม่ทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ลดความเหล่ือมล ้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 

24
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NSTDA Startup 9 ราย จากงานวิจัยของ สวทช.
กลุ่มภารกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลักดันและสร้างให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ NSTDA Deep-tech Startup ที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนา
โดย สวทช.  ถือเป็นการ Spin-off ผลงานวิจัยและพัฒนา  สู่การประกอบธุรกิจ Startup จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท 

น าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเปิดกว้างให้เกิดการร่วมลงทนุในงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมด้าน Biotechnology & BIO Service  
❑ บริษัท ไบโอเทคโกลเบิล้ อินโนเวชัน่ จ ากัด (BGIC)

อุตสาหกรรมด้าน Digital 
❑ บริษัท เอไอไนน์ จ ากัด (AI9) 
❑ บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
❑ บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จ ากัด 
❑ บริษัท เบรนนิฟติ จ ากัด 
❑ โครงการ รีไลฟ ์(อยู่ระหว่างจดทะเบียนในนาม
บริษัท รีไลฟ ์จ ากัด)

อุตสาหกรรมด้านความงามและอาหารเสริม 
❑ บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์
❑ บริษัท ควอนตัมไบโอเทค จ ากัด 
❑ โครงการ KANTRUS (อยู่ระหว่างจดทะเบียนในนาม
บริษัท แคนทรัส จ ากัด)

9

25
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับส่ิงทอพ้ืนเมือง 

การเพ่ิมศักยภาพของชุมชนระดับพ้ืนท่ี 

26

พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้

พ้ืนที่ภาคเหนือ

กระบวนการย้อมสีเดิม

❑ มีหลายข้ันตอน -> ลอกแป้ง ก าจัด
ส่ิงสกปรก และฟอกขาว

❑ ระยะเวลาในการย้อมสีนาน 2 เดือน
❑ ใช้สารเคมีในการย้อมสี
❑ น าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ

เอนไซม์ Enzease

ผ้าทอเบญจศรี
จ.ศรีสะเกษ

❑ลดเวลาย้อมสีจาก 2 เดือน เหลือ 1 เดือน

❑คุณภาพดีขึ้น สีสวย สม ่าเสมอ 

❑ลดต้นทุน 

❑เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

✓ รวมขั้นตอนลอกแป้งและก าจัดส่ิงสกปรก 
✓ ลดเวลาในการย้อมสี 
✓ ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ผ้าทอล้านนา
จ.ล าพูน

❑ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมขึ้น จากผ้าฝา้ย
ที่แข็งกระด้าง นุม่ลื่นขึ้น สะท้อนน ้า 
กันแสงยูวี ปอ้งกันสีซีดจาง และ
สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียได้

❑เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ลดปัญหา

สร้างรายได้ให้ชุมชน 12 ล้านบาท และ ก่อให้เกิดการลงทุนในชุมชน 99 ล้านบาท

ด้วยนวัตกรรม
นาโนเทคโนโลยี
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การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
พัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. แก่ครูและเยาวชน

ทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ 
Regeneron International Science and Engineering Fair 2022 (ISEF2022)

27

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย
จัดงานประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
ครั้งที่ 24 ปี 2565 มีโครงงานเข้าร่วม 1,269 โครงงาน 

นักเรียนเข้าร่วม 3,094 คน จาก 160 โรงเรียน 

ทีมเยาวชนไทย ได้รับรางวัล 10 รางวัล 
❑ จากโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงาน จากนักเรียน 1,750 คน 63 ประเทศ

❑ มูลค่ารวม 66,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท

❑ สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คัดเลือก 16 ทีม 34 คน เพ่ือเข้าร่วมประกวดงาน ISEF2022

❑ อพวช. และ SCB ร่วมสนับสนุนทุนในการส่งเข้าร่วมประกวดที่สหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างรางวัลที่ทีมเยาวชัยได้รับรางวัล คือ Grand Awards อันดับ 
1 สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medical Science) 
จากโครงงานเคร่ืองมือช่วยวินิจฉัยความเส่ียงในการเปน็มะเร็งท่อน ้าดี
จากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตบัจากภาพถ่ายอจุาระและการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบประเมินความเส่ียงดว้ยเทคโนโลยี AI และ รางวัล Grand 
Awards อันดับ 1 สาขาชีววิทยาเชิงค านวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ 
(Computational Biology and Bioinformatics) จากโครงงาน
การท านายความไวตอ่ยาดว้ยเทคนิคผสมผสาน Graph Attention 
Networks เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการรักษาโรคมะเร็งดว้ยการ
แพทย์แบบแม่นย า โดยใช้โครงสร้างโมเลกลุยาร่วมกบัข้อมูลทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ เป็นต้น


