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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน :
ตัวที่วัดที่ 1 จํานวนโครงการวิจัย
หรือส่ิงประดิษฐท่ียื่นและขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา(เรื่อง)

5 6 120 1. กรรมวิธีการผลิตคอนจูเกตไลโนเลอิกจากแบคทีเรีย Lactobacillus 
plantarum WU-P19 ที่ชักนําดวยกรดไลโนเลอิกและไคโตซาน ประเภท อนุ
สิทธิบัตร
2. เครื่องหมายการคา DR-Jro ประเภท เครื่องหมายการคา
3. สูตรและกรรมวิธีการผลิตดวงสาคูชนิดแผน ประเภท อนุสิทธิบัตร
4. กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3) ใน
หลอดทดลองเพ่ือเพิ่มผลสารเมแทบอไลททุติยภมูิ ประเภท อนุสิทธิบัตร
5. เครื่องหมายการคา KVORY ประเภท เครื่องหมายการคา
6. กรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจนแบบกะจากเศษเหลือทะลายปาลมน้ํามันโดยใช
แบคทีเรียสังเคราะหแสง Rhodobacter sphaeroides S10 ในถังปฏิกรณ
ชีวภาพชนิดทอแบบแสงสองผาน ประเภท อนุสิทธิบัตร

กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยสินทางปญญากิจกรรมหลักการจัดการทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน :

 ตัวชี้วัดที่ 2  
การถายถอด/อนุญาตใหใชทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิงพาณิชย (สัญญา)

2 0
(3)

0
 

ตัวชี้วัดที่ 3  
แสดงผลงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของมหาลัย (คน)

30 37 123
การจัดกิจกรรม DEMO DAY การเขารวมงาน Thailand Research 
Expo และงาน Innovation Hub

ตัวชี้วัดที่ 4 ประกวด Business 
Concept ของผลงานนวัตกรรม 
(ผลงาน)

20 26 130 กิจกรรม R2M, STL และ Innovative Startup

กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยสินทางปญญากิจกรรมหลักการจัดการทรัพยสินทางปญญา
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย มวล.โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย มวล.
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล.
ที่ไดรับอนุมัติเร่ิมตนโครงการ (โครงการ)

40 6
(13)

12.5
1. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุงสมในบรรจุภัณฑหอพลาสติกและการ
ใชกลาเชื้อเพื่อใชพัฒนากระบวนการผลิตกุงสม
2. การพัฒนาเครื่องสแกนบัตรแบบ RFID
3. การจัดทําและประยุกตใชระบบ GMP สําหรับการแบงบรรจุผักสด 
ตามมาตรฐาน Codex.
4. พัฒนาระบบการวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ไดดซิน ไมโรเอสทรอล 
และดีออกซีไมโรเอสทรอลภายในโรงงาน และการจัดทําเอกสารราง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สารสกัดกวาวเครือขาว เพื่อเสนอ
อนุกรรมการวิชาการรายสาขา ภายใตสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5. ระบบการจัดการฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการการจัดวางระบบมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing) 
และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

แผนงานบมเพาะวิสาหกิจแผนงานบมเพาะวิสาหกิจ
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวชี้วัดที่ 6.1 มี Start-up Company 
เกิดขึ้น (โครงการจัดตั้งบริษทั) 3 3 100

 1. สตออบแหง
 2. ไกกอและ
 3. ไรเกษมสุข

ตัวชี้วัดที่ 6.2 มีการ Spin-off ไปดําเนิน
กิจการเต็มรูปแบบ (บริษัท) 2 0 0

 

ตัวชี้วัดที่ 7.1 จํานวนผูประกอบการที่
เขารวมบมเพาะ (ราย) 7 5  71.43

รวม 3 สวน คือ จํานวนผูประกอบการใหมที่เขารับการบมเพาะธุรกิจ วทน. 
กลุมผูประกอบการขั้นพื้นฐาน, จํานวนผูประกอบการเกาที่เขารับการบม
เพาะธุรกิจ วทน. กลุมผูประกอบการขั้นพื้นฐาน (ป 2558-2560) , จํานวน
ผูประกอบการที่เขารับการบมเพาะที่ไปใชบริการการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา บริการออกแบบ นวัตกรรม บริการหองปฏิบัติการ 
สํานักความรวมมืออุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆของอุทยานวิทยาศาสตร
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แผนงานบมเพาะธุรกิจแผนงานบมเพาะธุรกิจ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 7.2 โครงการวิจัยจาก
ผูประกอบการ (โครงการ) 5 3 60

โครงการวิจัยที่ ผปก.บมเพาะ ทํารวมกับทางนักวิจัย

  ตัวชี้วัดที่ 8 โครงการวิจัยและพัฒนา
ที่พัฒนาไปสูการบมเพาะ (โครงการ) 3 1 0

โครงการพัฒนาชีวภัณฑจากเชื้อ Tricoderma sp”

ตัวชี้วัดที่ 9 มีการยื่นจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาของผลงานจาก
โครงการบมเพาะธุรกิจ (โครงการ)

1 1 100 โครงการการพัฒนากระบวนการหีบสกัดน้ํามันปาลมจากเมล็ดปาลม
รวง (ระหวางดําเนินการ)

ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 10 ใหบริการออกแบบ
บรรจุภัณฑ ส่ือส่ิงพิมพ (ชิ้น) 25 10 40

 กลุมเคร่ืองแกงแมเอก , ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ อ.มณฑล 

  ตัวชี้วัดที่ 11 ออกแบบและ
ดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑ (ชิ้น) 15 11 73.33

 
ฉลากสําหรับขวดสเปรลางมือ (อ.มณฑล),
กลองสําหรับแผนมารค (อ.มณฑล),
กลองขวดสเปรลางมือ (อ.มณฑล)
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Talent MobilityTalent Mobility

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 12 จํานวนบุคลากรดาน 
วทน . ใ น สถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ า ไ ป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
รูปแบบโครงการ Talent Mobility 
(คน)

5 6 120
1.โครงการการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบลักษณะทน
แลงในปาลมน้ํามัน ตอเนื่องระยะที่ 2 (3 คน)
2.โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบสรางตัวตนเสมือนสําหรับ
การขายเสื้อผาสตรีบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (3 คน)

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 6 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
ตัวที่วัดที่ 1 WU1-4-17 จํานวน
ผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอ
ยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (เรื่อง)

3 25 833.32
UBI :     7 เร่ือง
IPMO : 18 เร่ือง (มีการเผยแพร และมีการเจรจากับผูประกอบการ)

 ตัวชี้วัดที่ 2  
WU6-3-3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือกับเครือขายภายนอก (โครงการ)

............. 78 ............
Oil : 76 กิจกรรม
TM : 1.การพัฒนาเกษตรแมนยําสําหรับการทํามังคุดนอกฤดกูาล
       2.การถายทอดเทคโนโลยีการฟนฟูแนวปะการังดวยหลักระบบนิเวศใหกับ
โรงแรมสีเขียว

ตัวชี้วัดที่ 3  
WU6-3-4 จํานวนผลงานทางวิชาการและ
วิจัยที่ทํารวมกับเครือขายภายนอก (เรื่อง)

............. 17 .............
Oil : กิจกรรม OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑดวยวิชาการและนวัตกรรม
วิจัยฐานราก :  จํานวน 14 โครงการ 
วิจัยเชิงพาณิชย : มี 2 โครงการ
1. การพัฒนาระบบลดความชื้นเช้ือเพลิงชีวมวลแบบตอเนื่องดวยคลื่นไมโครเวฟ
สําหรับอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟา 
2. การกําหนดคุณสมบัติของแอพพลิเคชันโลกเสมือนผสานโลกจริงในมมุมองเชิง
พาณิชย
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 7 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 4 WU7-1-1จํานวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร (เรื่อง)

4 2 50.00
1. โครงการการพัฒนาน้ํามันปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑจากน้ํามัน
ปาลมเพื่อใชในผูสูงอายุ ของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและ
เครื่องสําอาง 2,470,000 บาท ( มูลคาเชิงพาณิชย เทากับ 
2,470,000 บาท)
2. คามอบสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายเชื้อรา Trichoderma
saperellum สายพันธุ NST-009 ชําระคา Upfront fee มาแลว 
53,500 บาท ( มูลคาเชิงพาณิชย เทากับ 53,500 บาท) สวน 
Royalty fee อีก 5 ครั้ง (ปละครั้ง) จะไดรับเมื่อถึงเวลา

 ตัวชี้วัดที่ 5 WU7-1-2 มูลคาเชิง
พาณิชยของผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 
(ลานบาท)

 > 2 ลาน. 2,470,000 
บาท

............
 
โครงการพัฒนาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑจากน้ํามนัปาลมเพื่อใช
ในผูสูงอายุ

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

การส่งเสริมและการสร้างความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

การใช้งาน e-office 67%

การประเมิน 5S  3.63 
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การปรับปรุงพื �นที� Co –working Space
โดยงบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

2557 2558 2559 2560

ระดับมหาวิทยาลัย (ทีม) 5 9 8 6

ระดับภูมิภาค (ทีม) 3 6 5 6

ระดับประเทศ (ทีม) 1 1 1 1

ผลการดําเนินงานโครงการ

จดุประกายความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี R2M
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InnovativeStartup_Camp

T-Union Entrepreneurship Competition ประเทศไต้หวนั


