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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

         สวทช. ดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก แนวนโยบาย โปรแกรมวิจัยมุ่งเป้าคลัสเตอร์ 
โปรแกรมงานที่สําคัญ ตลอดจนแผนที่กลยุทธ์  พร้อมเป้าหมายในการดําเนินงานตลอดช่วง ๕ ปี ไว้อย่างชัดเจน  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. จะปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยได้
กําหนดนโยบายให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และมีความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน เพื่อสร้างผลิตภาพให้สูงข้ึน (Agility) พร้อมทั้งขับเคลื่อนกลยุทธ์สําคัญสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไก Change 
Agents โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่  

๑. สร้างการยอมรับจากภายนอกด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว 
และ ท) ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการจัดกลุ่มการบริการ/กิจกรรมของ สวทช. ไปในทิศทางเดียวกัน 
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรให้มากข้ึนในการร่วมกําหนดโจทย์/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงเฟ้นหางานวิจัยของ สวทช. ที่จะนําไปตอบโจทย์ของ
พันธมิตร ทํางานร่วมกับพันธมิตรอย่างมุ่งม่ัน และสื่อสารผลที่เกิดข้ึน/ผลสําเร็จให้สังคมรับรู้ เพื่อให้
พันธมิตร/ลูกค้ามีการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. มากข้ึน และก่อให้เกิดผลกระทบที่สูงข้ึน 

๒. ทําให้ สวทช. เป็นองค์กรเปิด ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อเป็นที่พึ่งด้าน ว และ ท สําหรับ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างทีมธุรกิจกับทีม
วิจัยตั้งแต่การพัฒนากระบวนการสรรหาโจทย์วิจัย (Finding Research Theme : FRT) พัฒนา
ข้อเสนอโครงการนําร่อง ที่มีการทบทวนประโยชน์ของผลงานวิจัยก่อนลงมือทํา ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
การประเมินความพร้อมและประโยชน์ของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL และ 
Technology Benefit Levels: TBL) ในการวางแผนการตัดสินใจ การลงทุน ตลอดจนการขยายผลให้
งานวิจัยตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

๔. พัฒนาระบบบริหารต้นทุนของงานบริการ ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร และระบบการ
บริหารวัสดุและวัตถุดิบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ดําเนินการอย่างราบร่ืน 
คุ้มค่า และเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  

๕. จัดระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีผู้นํารุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในตําแหน่งสําคัญๆ อย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรมีความชํานาญและความสามารถในงานที่ทํา มีความมุ่งม่ันในการส่งมอบผลงานตาม
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม  

๖. บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการตัดสินใจ ในทุกระดับ
ผ่านหน้าบ้านเดียว (single window entry) และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลาฯ 

๗. พัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กร และของประเทศ 
๘. หน่วยงานระดับศูนย์แห่งชาติ และสํานักงานกลาง สามารถนํากรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ไปปฏิบัติ 

สวทช. ได้กําหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้า ๕  คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและ
การแพทย์ คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ กําหนดให้มีกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับคลัสเตอร์มุ่งเป้า (Cross 
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Cutting Technology) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายคลัสเตอร์ รวมถึงดําเนินงานด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญในอนาคต รวมทั้งสิ้น ๓๕ โปรแกรม และงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ของ สวทช. อีกจํานวน  
๙ โปรแกรม โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการระดับองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

สวทช. มีแผนรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๕,๘๕๐ ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายเพื่อการ
ดําเนินงาน ๕,๑๐๐ ล้านบาท, รายจ่ายก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ๒ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๕๕๐ 
ล้านบาท และรายจ่ายทุนประเดิมจํานวน ๒๐๐ ล้านบาท  การประมาณการรายรับ ประกอบด้วย งบประมาณ
แผ่นดินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจําปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓,๓๕๐ ล้านบาท เงินเบิกเหลื่อมปี ๑๕ ล้านบาท จึง
จําเป็นต้องจัดหางบประมาณอีกจํานวน ๒,๔๘๕ ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการดําเนินงานของ สวทช. 
จํานวน ๑,๑๖๐ ล้านบาท  คิดเป็นแผนรายรับต่ํากว่ารายจ่ายจํานวน ๑,๓๒๕ ล้านบาท ซ่ึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจํานวนดังกล่าว 

สวทช. มีเป้าหมายการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในคํารับรองปฏิบัติราชการ, คําของบประมาณแผ่นดิน และ
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกรมบัญชีกลาง ซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดไว้ 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๓, ๑๔ และ ๑๐ ตัวชี้วัด ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตาม สวทช. ได้กําหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่มีความสําคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้น เน้นความยั่งยืนในการดําเนินงานของ สวทช. ซ่ึงใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 
โดย กวทช. ดังนี้ 

๑) การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม ๑.๔ เท่าของการลงทุนในปี ๒๕๕๔  

๒) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่
ต่ํากว่า ๒.๕ เท่าของค่าใช้จ่าย  

๓) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ≥ ๑   
๔) สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย ๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/ปี 
๕) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย ๒๐ คําขอ/๑๐๐ คน/ปี 
๖) ความสามารถในการขับเคลื่อน ๙ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 
 

๑) วิสัยทัศน์ 
 

 
 
 

๒) พันธกิจ 
 

 
 
๓) ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First คํานึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเสียสละ คิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S = Science and 
Technology Excellence 

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งท่ีทํา อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ด้วยมาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การทํางานเป็นทีมท่ีพร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใยซ่ึงกันและกัน และการสื่อสาร
สองทางเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีนํ้าใจ ห่วงใย พร้อม
แบ่งปัน 

D = Deliverability  ความมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคํามั่นสัญญาเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า
ภายในและลูกค้าภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคํามั่นสัญญา มี
ความคล่องตัว 

A = Accountability and 
Integrity   

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ 
กติกา กล้ายืนหยัด ทําในสิ่งท่ีถูกต้อง และความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและสายงานอาชีพ   

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, 
Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology 
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากําลังคน (Human Resource Development - 
HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจําเป็น 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน” 
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๖ 
 

๓. นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
  

สวทช. กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สวทช. 
ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ใน
การประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ยังคงใช้ Balanced Scorecard 
ต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๔  ในการนํากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติและใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารกลยุทธ์ของ
องค์กรไปสู่พนักงานทุกระดับ และทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
โดยจัดทําเป็นแผนที่กลยุทธ์ของ สวทช. ตามมุมมองทั้ง ๔ ของฺ Balanced Scorecard โดย สวทช. กําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๑๐ ข้อ ตามแผนที่กลยุทธ์ ดังรูปที่ ๑ 
 

 
รูปที่ ๑ แผนที่กลยทุธ์ของ สวทช. (๒๕๕๕-๒๕๕๙)   
 

แนวนโยบายในการดําเนินงาน 

จากการที่ สวทช. มีหน้าที่ตามพันธกิจสําคัญ ๔ ด้าน คือ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
กําลังคน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) สวทช. จึงพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการ และงานสนับสนุนต่างๆ ที่เอ้ืออํานวยให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีผลิตภาพสูงสุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนในวงกว้าง สวทช. จึงกําหนดแนวนโยบายที่สําคัญ ดังนี้ 

SO1 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน
ด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม 

SO1 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน
ด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม 
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๗ 
 

๑) การดําเนินงานมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ทั้งในส่วนของการกําหนดนโยบาย 
(policy alignment) การกําหนดเป้าหมาย (target alignment) และการกําหนดกระบวนการทํางาน 
(process alignment) เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินงานของ สวทช. ตั้งแต่ระดับศูนย์แห่งชาติ ระดับคลัสเตอร์ 
ระดับโปรแกรม ระดับหน่วยงาน มีความสอดคล้องทุกภาคส่วน เน้นการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานวิจัยพัฒนา และหน่วยงานด้านการตลาด สร้างผลงานที่ตอบตัวชี้วัดที่มีความหมายกับองค์กร 
ให้ความสนใจกับนําผลงานไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืน
โดยการหนุนให้ภาคเอกชนเพิ่มการวิจัยและพัฒนา มุ่งให้เกิดผลสําเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

๒) ให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน เพื่อสร้างผลิตภาพให้สูงข้ึน (Agility) โดยสิ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ หน่วยงานภายใน สวทช. มีแผนงานชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของ สวทช. ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อาทิ logic model และ Technology Readiness Levels เพื่อช่วยสร้าง
ความชัดเจนของเป้าหมายและช่วยจัดลําดับความสําคัญ รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุน ลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ซ้ําซ้อนได้ 

 
กลยุทธ์ของ สวทช. เพ่ือผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

 
เพื่อให้ สวทช. สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในแผนที่กล

ยุทธ์  จึงได้กําหนด ๙ กลยุทธ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)) ที่สําคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงจะดําเนินการผ่านกลไก Change Agents ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงการทํางาน
ของผู้บริหารระดับกลางในการบริหารจัดการแก้ปัญหาข้ามสายงาน  
 

        ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ การวางแผนปฏิบัติงานของ Change Agents จะเน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเปน็
รูปธรรมมากข้ึน เพื่อให้ สวทช. บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ แผนงานยังคงครอบคลุม 
สอดคล้อง สอดประสานกับแผนปฏิบัตงิานของสายงานหลัก โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ดังนี้    
 

๑. สร้างการยอมรับจากภายนอกด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ว และ ท ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ด้วยการจัดกลุ่มการบริการ/กิจกรรมของ สวทช. ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ให้มากข้ึนในการร่วมกําหนดโจทย์/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาคการผลิตและบริการ 
รวมถึงเฟ้นหางานวิจัยของ สวทช. ที่จะนําไปตอบโจทย์ของพันธมิตร ทํางานร่วมกับพันธมิตรอย่าง
มุ่งม่ัน และสื่อสารผลที่เกิดข้ึน/ผลสําเร็จให้สังคมรับรู้ เพื่อให้พันธมิตร/ลูกค้ามีการใช้บริการต่างๆ ของ 
สวทช. มากข้ึน และก่อให้เกิดผลกระทบที่สูงข้ึน 

๒. ทําให้ สวทช. เป็นองค์กรเปิด ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อเป็นที่พึ่งด้าน ว และ ท สําหรับ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างทีมธุรกิจกับทีม
วิจัยตั้งแต่การพัฒนากระบวนการสรรหาโจทย์วิจัย (Finding Research Theme : FRT) พัฒนา
ข้อเสนอโครงการนําร่อง ที่มีการทบทวนประโยชน์ของผลงานวิจัยก่อนลงมือทํา ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
การประเมินความพร้อมและประโยชน์ของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL และ 
Technology Benefit Levels: TBL) ในการวางแผนการตัดสินใจ การลงทุน ตลอดจนการขยายผลให้
งานวิจัยตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
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๔. พัฒนาระบบบริหารต้นทุนของงานบริการ ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร และระบบการ
บริหารวัสดุและวัตถุดิบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ดําเนินการอย่างราบร่ืน 
คุ้มค่า และเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  

๕. จัดระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีผู้นํารุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในตําแหน่งสําคัญๆ อย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรมีความชํานาญและความสามารถในงานที่ทํา มีความมุ่งม่ันในการส่งมอบผลงานตาม
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม  

๖. บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการตัดสินใจ ในทุกระดับ
ผ่านหน้าบ้านเดียว (single window entry) และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลาฯ 

๗. พัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์กร และของประเทศ 
๘. หน่วยงานระดับศูนย์แห่งชาติ และสํานักงานกลาง สามารถนํากรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ไปปฏิบัติ 
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๔. แผนและเป้าหมายการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๖ 
สวทช. จัดกลุ่มโปรแกรมการดําเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) โปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์ (๒) 

โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี และ (๓) โปรแกรมงานตามพันธกิจที่จําเป็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๔.๑  กลุ่มโปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์ ประกอบด้วย  โปรแกรมวิจัยมุ่งเป้าคลัสเตอร์ และกลุ่มโปรแกรมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับคลัสเตอร์มุ่งเป้า (Cross Cutting Technology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑.๑  โปรแกรมวิจัยมุ่งเป้าคลัสเตอร์ หมายถึง งานที่ตอบสนองต่อโจทย์ที่มีความสําคัญหรือจําเป็นใน
ระดับประเทศ และสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน  มีองค์ความรู้ที่จะนํามาต่อยอดและดําเนินการ
ให้สําเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย ว และ ท ในจุดสําคัญของห่วงโซ่การผลิต (value chain) โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมกันทํางาน หรือกําหนดโจทย์ ทํางานใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่มีหน้าที่ขยายผล โดย
ประกอบด้วย ๕ คลัสเตอร์หลัก ดังนี้ 

� คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่มคุณภาพ และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย ๗ โปรแกรมวิจัย คือ กลุ่มโปรแกรม Flagships ซ่ึงสามารถสร้าง
ผลกระทบได้สูงมาก หากทําวิจัยได้ตลอดห่วงโซ่ของการผลิต ได้แก่ (๑) โปรแกรมข้าว (Rice) (๒) 
โปรแกรมมันสําปะหลัง (Cassava) (๓) โปรแกรมยางพารา (Rubber) และกลุ่มโปรแกรมวิจัยอ่ืนๆ  
ได้แก่ (๔) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ (Seed) (๕) โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต (Plant for the future)  
(๖) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ (Animal Health and Production) และ (๗) โปรแกรม
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) 

� คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลย ีสนับสนุนการสร้างความม่ันคงด้าน
พลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ประกอบด้วย ๓ โปรแกรมวิจัย คือ (๑) โปรแกรม
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) (๒) โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
(Resources and Energy Efficiency) (๓) โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ 
(Renewable Energy and New Energy Technology) (๔) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ
พัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) - สวทช. (EGAT-NSTDA R&D Co-funding 
Program) 

� คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน รักษาและฟื้นฟู เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคต และสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ประกอบด้วย ๔ โปรแกรมวิจัย 
คือ (๑) โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และอุบัติซํ้า (Emerging and re-emerging infectious 
disease) (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยโรค และรักษาโรค (Preventive, 
Predictive, and Personalized Medicine) (๓) โปรแกรมวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ (Assistive Technology for disability and elderly) และ (๔) โปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อ
การรักษาสุขภาพ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare Practice and Medical Devices: 
HP&MD) 
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๑๐ 
 

� คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายเพื่อนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน โดยการพัฒนาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ศึกษา สํารวจ และพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ประกอบด้วย ๒ โปรแกรมวิจัย คือ  (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท  
(Technology for Developing Rural Communities) และ (๒) โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
(Bioresources) 

� คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
การทํางานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ในลักษณะ Matching Fund ซ่ึงแสดงถึงการใช้งานอย่างแท้จริง
จากภาคเอกชน ปัจจุบันมี ๓ โปรแกรมวิจัย คือ (๑) โปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) (๒) 
โปรแกรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น (Air-conditioning and Refrigeration) และ (๓) 
โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (Automotive and Auto-parts Industry) 

 ๔.๑.๒ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับคลัสเตอร์มุ่งเป้า (Cross Cutting Technology 
Program) หมายถึง งานที่ สวทช. ได้ดําเนินการและมีการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาในระดับหนึ่ง พร้อมตอบสนองได้
กับหลายคลัสเตอร์ ปัจจุบันประกอบด้วย ๔ โปรแกรมวิจัย คือ 

๑. โปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง (Functional Materials) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสร้าง
นวัตกรรม วัสดุ ชนิด ฟิล์ม และไฟเบอร์ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการในคลัสเตอร์
ต่างๆ ประกอบด้วยแผนงานด้านฟิล์ม เส้นใย และวัสดุชีวการแพทย์ 

๒. โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และ
วิศวกรรม รวมถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขยายขนาดการผลิตของอุตสาหกรรม ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในคลัสเตอร์ 

๓. โปรแกรมเซนเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ (Sensor and Intelligent System) มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี Sensor และ ระบบวัด  ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการตรวจวัดและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในคลัสเตอร์ต่างๆ  

๔. โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมการบริการ (Service Research and Innovation; SRI) มีเป้าหมายเพื่อวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมบริการให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์ สวทช. 
เป็นหลัก อาทิ Logistic as a Service, Smart Farm Services, Knowledge as a Service, Smart 
Health Services, Smart Transportation ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยด้วย SRI 

 
โดยมีเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ์ ปี ๒๕๕๖ ในแต่ละกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตาม 

คลัสเตอร์ ดังตารางที่ ๑ 
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๑๑ 
 

ตารางที่ ๑ เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ์ ปี ๒๕๕๖ ในแต่ละกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 

ข้าว (Rice) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
• สายพันธุ์ที่พร้อมปลูกทดสอบในสถานี เช่น ข้าวเจ้าสุรินทร์ 1  ทนแล้ง ข้าวเจา้ไวแสง ทนนํ้าท่วมและขึ้นนํ้า ขา้ว

ขาวดอกมะลิ 105 ทนแล้ง กข6 ทนแล้ง 
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพการสีและอบข้าว 
• การขยายผลการเพิ่มประสิทธภิาพการสีข้าวในโรงสีข้าว 25 โรง 

มันสําปะหลัง (Cassava) การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันสําปะหลัง 
• ผลการทดสอบการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง จาก ๓-๔ ตัน/ไร่ เป็น ๕-๖ ตัน/ไร่ โดยการเขตกรรม (การจัดการดิน 

นํ้า ปุ๋ย) และ Biocontrol ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
• พันธุ์มันสําปะหลังใหม่ที่มีศักยภาพด้านผลผลิตในไร่เกษตรกร (Farm Yield Trial) ๓ พันธุ ์
• ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรคจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจํานวน ๕ พันธุ์ ท่ีผ่านการประเมินการย้ายปลูก 

คุณภาพต้น และต้นทุนการผลิต 
• ผลการทดสอบการใช้ราบวิเวอเรียเพือ่ปอ้งกันเพล้ียแป้งในภาคสนาม 

ยางพารา (Rubber) นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษ 
• เทคโนโลยีการรักษาสภาพนํ้ายางใหม่ใช้ผลิตนํ้ายางข้นท่ีมีสมบัติคงท่ี 
• เทคโนโลยีการผลิตยางสกิมและเศษยางอื่นในโรงงานผลิตนํ้ายางข้นประสิทธภิาพสูง 
• การขยายผลการนําไปใช้ของเตาอบยางแผ่นรมควันในภาคใต้ และภาคตะวันออก 
• ผลการทดสอบต้นแบบเคร่ืองทําให้ยางแห้งแบบต่อเน่ืองด้วยเทคนิคการอัดรีดสกรูคู่ในระดับภาคสนาม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย 
• ต้นแบบเคร่ืองอัดอบคงรูปอัตโนมัติแบบวางโมลด์ได้สามช้ันสําหรับยางล้อรถจักรยานยนต์ 
• ต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูงท่ีมีปริมาณมากเพียงพอต่อการนําไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ลูกหมากรถ และ

แบร่ิงยาง 
• ข้อมูลการออกแบบลายดอกยางเพื่อช่วยลดความต้านทานการหมุน 
• เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอายกุารใช้งานของตีนตะขาบยางโดยการใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
• ข้อมูลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณภาพยางล้อท่ีผลิตโดยบริษัทคนไทย 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางไทย 
• สูตรเคลือบเซรามิกส์ที่ทําความสะอาดง่าย มีสมบัติเหมาะสมกบัการนําไปใช้งานสําหรับฟอร์มเมอร์ของถุงมือยาง 

และทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 
• ต้นแบบเคร่ืองสําหรับปลดและจัดเก็บถงุมือในสายการผลิตถุงมือยาง 

เมล็ดพันธุ์ (Seed) การประเมินเช้ือพันธกุรรมและการศึกษายีนท่ีสําคัญในพืชเป้าหมาย (พริก มะเขอืเทศ ข้าวโพด แตงกวา) 
• ถ่ายทอดเช้ือพันธุกรรมพืชในกลุ่ม พริก มะเขือเทศ แตงกวา และข้าวโพดท่ีผ่านการประเมิน มีลักษณะดี ต้านทาน

โรค ให้แก่ภาคเอกชน  จํานวน  ๒๐ สายพันธุ ์ ผู้รับถา่ยทอดจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 10 หน่วยงาน   
การพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ ์
• พันธุ์แตงกวาเจอร์กิ้นส์ ต้านทานโรครานํ้าค้างท่ีผ่านการทดสอบในแปลงเกษตรกร 
• ขยายผลพันธุ์ขา้วโพดข้าวเหนียวก่าํ และพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก รวมท้ังพันธุพ์ริกเผ็ดสู่เกษตรกรใน

พื้นท่ี จ.สระบุรี  อยธุยา  เลย  และมุกดาหาร 
การพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจวินิจฉัยโรคและการจัดการโรค 
• ขยายผลเช้ือปฏิปกัษ์ที่ควบคุมโรคเน่าในแปลงเกษตรกรลูกไร่บริษัทเมล็ดพันธุ์ ๔ บริษัท 
• ทดสอบประสิทธิภาพของ array antibody ต่อโรคพืชตระกูลแตง 
การพัฒนาเทคโนโลยโีรงเรือน โดยเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมโรงเรือนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 
• ทดสอบผลของพลาสติกลดการส่องผ่านรังสียูวีในการผลิตแตงกวาในเกษตรกรลูกไร่ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ 
• ทดสอบตาข่ายสีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมกับภาคเอกชน 
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๑๒ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
พืชเพื่ออนาคต  
(Plant for the future) 

การปรับปรุงพันธุ์พืชพลังงานและพันธุ์พชืท่ีปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• ผลการปลูกทดสอบพันธุ์ออ้ยใหม่ที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกออ้ยท่ัวประเทศ (อ้อยตอ ๑) 
• ระบบการถา่ยยีนของอ้อยพันธุ์ไทย 
• ยื่นจดสิทธิบัตรเกีย่วกบัการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มนํ้ามัน ๒ เร่ือง 
การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและเขตกรรมท่ีเหมาะสม 
• อ้อยนํ้าตาลพันธุ์ใหม่ที่มีผลผลิต ๑๓-๑๕ ตันต่อไร่ 
• การขยายผลออ้ยอาหารสัตว์สู่ผู้ใช้ ได้แก ่ เกษตรกรนาหญ้า และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อสค.) เป็นต้น 
• อ้อยพลังงานพันธุ์ใหม่ที่มีผลผลิต ๑๖-๑๘ ตันต่อไร่ต่อปี 

การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ 
(Animal Health and 
Production) 

ด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์: จัดการและพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมจากพื้นฐานประชากรเดิมและปรับปรุงพันธุท่ี์
เหมาะสมกับสภาพการเล้ียงในประเทศ 
• เทคนิคการแยกกุ้งติดเช้ือไวรัสกับกุ้งมีทีมี่การแทรกช้ินส่วนของไวรัสในจีโนมกุ้ง 
• ระบบฐานข้อมูลท่ีเอื้อต่อการคัดเลือกทางพันธุกรรมและจับคู่ผสมพันธุ ์
• ระบบการปรับปรุงพันธุ์ท่ีเห็นผลชัดเจนและสามารถนํามาใช้ในรุ่นต่อไปได้ รวมท้ังครอบครัวกุ้งท่ีมีศักยภาพด้าน

การเจริญเติบโตและสามารถนําไปสร้างการผสมแบบรักษาสายเลือด (line  breeding) ได้ 
• เทคโนโลยีการกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําด้วยแอนติบอดีที่จําเพาะต่อฮอร์โมนควบคุมการ

พัฒนารังไข่ (Gonad Inhibiting Hormone : GIH) 
• ข้อมูลกลไกหรือกลุ่มยีนท่ีถูกกระตุ้นการแสดงออกและมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบสืบพันธุ์หลังจากการให้

แม่เพรียงเป็นอาหารในกุ้งเพศผู้ 
• ข้อมูลยีนท่ีคาดวา่จะใช้เป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลสําหรับบ่งบอกลักษณะการเติบโตเร็วในกุ้งกุลาดํา 
• ระบบการเล้ียงพ่อแม่พันธุก์ุ้งในบ่อผ้าใบท่ีเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงสายพันธุ์ 
• ผลการทดสอบความแม่นยําของการคัดเลือกด้วยเคร่ืองหมายพันธุกรรม (Marker Assisted Selection : MAS) 

กับประชากรสุกรกลุ่มอื่น 
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่ง จีโนม-ไวด์ สนิป (genome-wide Single nucleotide polymorphism : 

SNP) กับลักษณะทางเศรษฐกิจในโคนม 
• ผลการทดสอบโมเดลการประเมินพันธุกรรมสุกรร่วมกับข้อมูลการคัดเลือกด้วยเคร่ืองหมายพันธกุรรม (MAS) 
• สภาวะท่ีเหมาะสมในการแช่แข็งตัวอ่อนและละลายตัวอ่อนด้วยเทคนิคการลดอณุหภูมิอยา่งรวดเร็ว (Vitrification) 
ด้านอาหารสัตว์: สร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัย/ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใหก้ับ
เกษตรกร 
• สูตรอาหารท่ีมีของเสียน้อย 
• ข้อมูลผลของการให้สไปรูลินาเป็นสารเสริมในอาหารกุ้ง ท่ีมีผลต่อความแข็งแรงและระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว 
• ข้อมูลการทําเคร่ืองหมาย EST (Expressed Sequence Tag) ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกลไกการติดเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว

ในกุ้งกุลาดํา 
• ต้นแบบเอนไซม์ไฟเตสสําหรับใช้ในการผลิตสัตว์ และกระบวนการกักเก็บเอนไซม์ด้วยวิธกีารทําแห้งแบบพ่นฝอย 
ด้านสุขภาพสัตว์: ลดการนําเข้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สําหรับสัตว์จากต่างประเทศ สนับสนุนการสร้างเขตปลอดโรค
ระบาดสัตว ์
• ผลการทดสอบประสิทธภิาพวัคซีนป้องกันโรคคอบวมในโคในภาคสนาม 
• เซลล์เพาะเล้ียงท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตของเช้ือไวรัสพีอีดีที่ก่อโรคในสุกร 
• ต้นแบบอนุภาคไวรัสท่ีได้จากเทคนิครีเวิร์สเจเนติกส์สําหรับใช้ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก จาํนวน ๒ 

ต้นแบบ 
• ระบบนําส่งสําหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค 
• พีอีดี (Porcine Epidemic Diarrhea Virus : PEDV) ชนิดกิน 
• ผลทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกในไก ่
ด้านการจัดการฟาร์ม: มาตรฐานและระบบการเล้ียงท่ีมีความปลอดภยัและป้องกันการระบาดของโรคและปนเปื้อนจาก
เช้ือโรค 
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๑๓ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
• ข้อมูลแหล่งท่ีมาของการติดเช้ือและการแพร่กระจายของเช้ือแคมไพโรแบคเตอร์ในกระบวนการผลิตไก่ต้ังแต่ต้นนํ้า

ในระดับฟาร์มต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงก่อนเขา้โรงเชือด 
นวัตกรรมอาหาร  
(Food Innovation) 

การพัฒนาด้านความปลอดภัยอาหาร  
• ข้อมูลการประเมินความเส่ียงของเช้ือวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสตลอดห่วงโซ่กระบวนการผลิตกุ้ง 
• องค์ความรู้การสร้างแบบจาํลองการตอบสนองต่อเช้ือ (Dose-Response Model) ของเช้ือ 
• ซัลโมเนลลาและวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสสําหรับการประเมินความเส่ียง (ข้อมูลเฉพาะของประชากรไทยและ

สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์) 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
• เทคโนโลยีการลดระยะเวลาการหมักนํ้าปลา โดยใช้กล้าเช้ือในระดับขยายขนาด ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
• เทคโนโลยีการผลิตซูริมิปลานํ้าจืดในระดับขยายขนาด 
• เทคโนโลยีการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวจากแปง้ผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ 
• เทคโนโลยีระบบให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟแบบต่อเน่ือง 
การพัฒนาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
• เทคโนโลยีในการชะลอการเปล่ียนแปลงสีของนํ้าปลาท่ีบรรจุในขวด PET เพื่อยดือายุการเก็บรักษา 
• ฟิล์มยืดอายุการเก็บรักษาชนิด PLA (Polylactic acid) ท่ีมีค่าการผ่านของก๊าซออกซิเจนปานกลาง ๔,๐๐๐-

๕,๐๐๐ cc/m2.day.atm 
• ถาด PLA (Polylactic acid) ความหนาตํ่ากวา่ ๐.๕ มิลลิเมตร (ลดลงจากเดิม ๕๐%) 
• ข้อมูลด้านสรีรวิทยา ชีวเคมีและสี ของเน้ือสัตว์ (หมู ไก่ และกุ้ง) 
• เทคโนโลยีการล้างทําความสะอาดผัก ผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีในระดับอุตสาหกรรม 

คลัสเตอร์พลังงานและสิง่แวดล้อม 
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน  
(Sustainable Environment) 

การวิเคราะห์ค่า Carbon Footprint (CF) ของผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารท่ีสําคัญ :  
• ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอาหารมีการประเมินค่า Carbon Footprint ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
สนับสนุนให้เกิดระบบการประเมิน Carbon Footprint ท่ียั่งยืน เป็นท่ีนา่เช่ือถอืสอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ 
• มีระบบการประเมิน  Carbon Footprint ของประเทศท่ีน่าเช่ือถือ   
• มีผู้เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา และผู้ทวนสอบ รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
• โปรแกรมสําเร็จรูป Thai LCA (Thai Life Cycle Assessment Software) 
• คู่มือแนวทางการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กรของประเทศไทย 
การวิเคราะห์ค่า Water Footprint (WF) ของผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารท่ีสําคัญ :  
• แนวทางการปรับปรุงเพื่อสามารถบริหารจัดการนํ้าในกระบวนการผลิต 
LCA/ Eco-materials/ Cleaner technology/ Eco-design 
• โปรแกรมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle impact assessment : LCIA) ของ

ประเทศไทย version 1 
ประสิทธิภาพทรัพยากรและ
พลังงาน  
(Resources and Energy 
Efficiency) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (เน้นอุตสาหกรรมเกษตร: ข้าว มัน ยาง) 
• โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนไม่ตํ่ากวา่ ๒๐ โรงงานมีการดําเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงาน (ความร้อน ขยะ นํ้าเสีย) 
• ระบบมีประสิทธภิาพการกา๊ซชีวภาพได้ไม่ตํ่ากว่า ๘๐% 
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เน้นใน ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่ง และ ในอาคาร (อาคารพาณิชย ์
และท่ีอยูอ่าศัย) 
• เทคโนโลยีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรม อาคารและขนส่ง 
การศึกษาวิจยัเชิงนโยบาย 
• ข้อมูลการวจิัยเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกบัการอนุรักษพ์ลังงานของประเทศ 

พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี 
พลังงานใหม่ 
(Renewable Energy and New 
Energy Technology) 

การเพิ่มปริมาณชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงาน 
• ข้อมูลทางวิชาการของหญา้โตไวแต่ละชนิดท้ังด้านความเหมาะสมในการนําไปผลิตเป็นพลังงาน เทคนิควิธีการปลูก 

และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ productivity คุณลักษณะทางเคมี วิธกีารปลูก รอบการตัดและต้นทุนการ
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๑๔ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
ปลูก ท้ังน้ี เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจใช้ประโยชน์ชีวมวลจากหญ้าโตไวแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงประสิทธภิาพและพัฒนาระบบผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นท่ี ๑ ให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน ในรูปของเอทานอล 
และไบโอดีเซล 
• ด้านเอทานอล: การวิจยัและพัฒนาด้านเอนไซม์และยีสต์(ในประเทศไทย) เพื่อผลิตเอทานอล  
• ด้านไบโอดีเซล:  

- วิธีการตรวจวัดปริมาณนํ้ามันในทะลายปาล์ม  
- ต้นแบบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม  
- ต้นแบบเทคโนโลยีแยกผลออกจากทะลายปาล์ม  
- ต้นแบบระบบแยกเมทานอลกลับมาใช้ใหม่  
- ต้นแบบชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่าย: ค่ากลีเซอรีนอิสระ  
- มาตรฐานวิธีการผลิตไบโอดีเซล (Standard Operating Procedure) 

• เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (Fresh fruit bunch : FFB / Crude Palm Oil : CPO)  
- อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม 
- อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณนํ้ามันในทะลายปาล์ม 
- อุปกรณ์แยกผลออกจากทะลายปาล์ม 

• ต้นแบบระบบการผลิตและบริหารจัดการไบโอดีเซลชุมชนครบวงจร 
• เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเก็บรักษาไบโอดีเซล 

- การขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันการเปล่ียนสภาพของไบโอดีเซลในกระบวนการผลิตและเก็บรักษา 
- การขยายผลต้นแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ระบบแยกเมทานอลกลับมาใช้ใหม่ 

การใช้ชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการศึกษาการเผาไหม้ของชีวมวลชนิดต่างๆ ผสมกับถ่านหิน (Co-
combustion) ในหม้อนํ้าระดับอุตสาหกรรม 
• เทคโนโลยีการเผาไหม้ชีวมวลร่วมกับถ่านหิน เพื่อสามารถต่อยอดการนําไปใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)   
• ต้นแบบระบบเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ 
• การใช้ความร้อนจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตนํ้าร้อน และอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 
• ต้นแบบแผงทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิตํ่า พร้อมระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามการผลิต

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (ระดับภาคสนาม) 
• เช้ือเพลิงชีวภาพอนาคตและผลิตภัณฑ์สีเขียวสําหรับเคร่ืองยนต์ 
• เทคโนโลยีกระบวนการผลิตนํ้ามันดีเซลสังเคราะห์ด้วย นํ้ามันสังเคราะห์จากชีวมวล (Biomass to Liquid : BTL) 
• เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลโดยกระบวนการไพโรไลซิสและการปรับปรุงคุณภาพ 

(Upgrading) 
• ผลิตภัณฑ์สําหรับเคร่ืองยนต์ ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
และพัฒนา การไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) - สวทช. 
(EGAT-NSTDA R&D Co-
funding Program) 

เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานท่ีสะอาด ยั่งยืน และต้นทุนตํ่า เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท 
• เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานท่ีสะอาด ยั่งยืน และต้นทุนตํ่า เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท 

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
• เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับกรอบอาคารและระบบอุปกรณ์ภายใน 
• เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ท่ีมีความเข้มข้น (intensity) สูง 
• อุปกรณ์และระบบอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรม (เน้นพลังงานไฟฟ้า) อาทิเช่น มอเตอร์และระบบขับเคล่ือนด้วย

มอเตอร์ (พัดลม ปั๊มนํ้า ปั๊มลม ฯลฯ) ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and 
Power : CHP) ระบบควบคุมต่าง ๆ ท่ีทําให้ลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 

การวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน และความม่ันคงด้านการจัดหาพลังงาน 
• นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย ์ 
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่ และอุบัติซํ้า การวิจยัและพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ต้นแบบท่ีสามารถเข้าทดสอบในมนุษย์ในปี ๒๕๕๙ 
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๑๕ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
(Emerging and re-emerging 
infectious disease) 
 

• ข้อมูลการทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกชนิดเช้ือเป็นและดีเอ็นเอในสัตว์ทดลอง 
• ผลการทดสอบประสิทธิผลวัคซีน NSTA II ๓ ซีโรทัยป์ รวมท้ังทราบผลการให้วัคซีนคร้ังแรก (prime-boost 

vaccination) ในลิง 
• มีวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของภูมิคุ้มกันจากวัคซีน 
• มีวิธีทดสอบรูปแบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนตัวเลือก 
การวิจยัและพัฒนาสารต้านมาลาเรียต้นแบบท่ีผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก 
• ได้เป้าหมายยาใหม่ ๒ เป้าหมาย 
• ได้สารอนุพันธ์ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเช้ือมาลาเรียในหนู ๓๐ สาร 

เทคโนโลยีเพื่อการปอ้งกัน 
วินิจฉยัโรค และรักษาโรค 
(Preventive, Predictive, and 
Personalized Medicine) 

การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยหีรือข้อมูลสําหรับการทํานาย และป้องกัน ความเส่ียงของโรคเร้ือรัง/โรคผู้สูงอายุ เช่น โรค
กระดูกพรุน และโรคไต 
• เคร่ืองหมายโมเลกุล (Candidate biomarkers)  สําหรับทํานายภาวะการตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อการรักษา

ของผู้ป่วยโรคไตอักเสบท่ีมีสาเหตุจากโรค lupus nephritis เพื่อสําหรับใช้ในการ validate ในขั้นตอนต่อไป 
การวิจยัและพัฒนาชุดตรวจหรือเทคโนโลยีการตรวจด้านเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อทดสอบการแพย้าในคนไทย ซ่ึงเน้นการ
ป้องกันอาการแพย้ารุนแรง [Stevens-Johnson syndrome (SJS)/Toxic epidermal necrolysis (TENS)] ยาท่ีมี
ราคาแพง และมีการใช้ต่อเน่ือง เช่น ยารักษามะเร็ง และยารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น 
• ข้อมูลยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม HLA-B กับการเกิดการแพ้ยาทางผิวหนัง

ชนิดรุนแรงแบบ Steven-Johnson syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากการใช้ยา
กันชักคาบาร์มาซาปิน และยาลดระดับกรดยูริก allopurinol ในผู้ป่วยชาวไทย ท่ีสามารถนํามาใช้ในทางเวชปฏิบัติ
เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาทางผิวหนังแบบ SJS/TEN จากยาคาร์บามาซิปิน หรือยาอัลโลพูรินอล
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของการตรวจทาง
พันธุกรรมในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีและความพร้อมในด้านการบริการ 

การเพิ่มประสิทธภิาพการปอ้งกันและการวินิจฉยัโรคกระดูกพรุน 
• ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการถกูแดดท่ีเหมาะสมและปลอดภยัสําหรับคนไทยซ่ึงจะนําไปจัดทําเป็นขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายในลําดับต่อไป 
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สําหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
(Assistive Technology for 
disability and elderly) 

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สําหรับช่วยแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาการล่ืนล้มท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ (Prevention 
/screening) 
• คลังข้อมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยและวินจิฉยัโรคออทิสติก 
การวิจยัและพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพกิาร (Rehabilitation) 
• โปรแกรมช่วยการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ 
• เคร่ืองช่วยฟัง P02 แบบกล่องแบบสองหู, เคร่ืองช่วยฟังประสิทธภิาพสูง P05 
การวิจยัและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพผู้พิการและผู้สูงอาย ุ (Assistive 
Technology) 
• อุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผู้พูดท่ีไร้กล่องเสียง 
• ข้อเข่าขาเทียมแบบส่ีแกนออกสู่การขายในเชิงพาณิชย์ 
• ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสําหรับผู้พิการทางการมองเห็น 
• ขาเทียมปรับอัตราการหน่วงด้วยไฮดรอลิก 

การส่งเสริมระบบปฏิบัติการใน
โรงพยาบาลและการวิจยัพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์
(Hospital Practice and 
Medical Devices: HP&MD) 

Healthcare Practice Total Solution 
• โปรแกรมแพทย์อัจฉริยะ (Smart Doctor) 
• การปรับปรุงกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ในภาวะภัยพบิัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหลากหลายสาขาเข้ามา

บูรณาการร่วมกัน 
Medical Device 
• ถุงให้อาหารเหลวทางสายยางท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ีสะดวกขึ้น 
ICT- enabling Healthcare Promotion and prevention 
• การศึกษาพฤติกรรมเส่ียง ท่ีส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ เพือ่นําไปสู่แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ 
• เคร่ืองเอสพีอาร์แบบภาพสําหรับการวจิยัและพัฒนาเคร่ืองตรวจวินิจฉยักลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ ์
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๑๖ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
• เคร่ืองบันทึกผลการตรวจวินิจฉัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• ต้นแบบเปลขนย้ายผู้ปว่ยแบบสามส่วนระดับภาคสนาม 
Healthcare Logistics and Management 
• การปรับปรุงกระบวนการเคล่ือนยา้ย/ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล เม่ือเกดิภาวะภยัพิบัติ 

คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส   
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท 
(Technology for Developing 
Rural Communities) 

เทคโนโลยีต่อยอดอาชีพและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
• เทคโนโลยีการฟื้นฟูดินเค็ม 
• ผลผลิตข้าวไร่ท่ีเพิ่มขึ้น 
• พันธ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง  ปลอดโรค 
• เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมสายพันธุ์แกว้เกษตรคุณภาพดี 
• พื้นท่ีป่าในชุมชนได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 
• การฟื้นฟูปา่ชายเลน ได้แก่ หญ้าทะเล และระบบนิเวศน์ 
• แนวทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ได้แก่ ปูมา้ หอยราก หอยกัน และปลากระบอก 
การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
• ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนชนบท โดยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล ทําให้เกิดการปฏิรูปการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
เด็กและเยาวชนอยา่งยั่งยืนต่อไป 

ทรัพยากรชีวภาพ 
(Bioresources) 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศ 
• ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๐,๐๐๐ ขอ้มูล 
• องค์ความรู้เกี่ยวตัวเรือดและการใช้สมุนไพรในการควบคุม  การขยายผลการควบคุมเพล้ียแป้งมะละกอโดยใช้ด้วง

เต่าและผีเส้ือดักแด้หวัลิง 
• องค์ความรู้สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กท่ีใกล้สูญพันธุ์ (หมีขอ อีเห็นเครือ และพังพอนกนิปู) 
• องค์ความรู้ด้านการแพร่กระจายของราก่อให้เกิดโรคในจักจั่นในประเทศไทย 
การพัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมือเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
• ข้อมูลปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชีววิทยาของปะการัง เกาะราชาใหญ่ จ.ภเูก็ต 
• วิเคราะห์อัตราการเกิด การตายของต้นไม้ในแปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวในแปลงศึกษาระบบนิเวศมอสิงโต 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่เพื่อดูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ 
• การขยายพื้นท่ีอนุรักษ์ (พื้นท่ีห้ามจับ) หอยหลอด บริเวณดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม จาก ๒๒ ไร่ เป็น ๑๐๐ 

ไร่ 
• เทคนิคการฟื้นฟูป่าแบบหยอดเมล็ด 
• ความรู้ในการปรับตัวและผลกระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อหญ้าทะเล เกาะลิบง จ.ตรัง 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
• แนวทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น อ.ขนอม โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
• เทคนิคการเพาะเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ชันโรงบิรอย เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรภาคเหนือ และการแก้ปญัหาชันโรง

เลือดชิด ในชันโรงหลังลาย 
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์เช้ือราสําหรับการกาํจดัเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียอ่อนลูกท้อ 
• เช้ือท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดโรคแอนแทรกโนสในพริก 
• กระบวนการผลิตและสูตรอาหารเล้ียงเช้ือบีที (Bacillus thuringiensis : Bt) ในการควบคุมหนอนกระทู้หอมกระทู้

ผัก 
• การยืดอายกุารเก็บรักษาโปรตีน Vip   (Vegetative Insecticidal Protein) เพื่อควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืช 
• การคัดเลือกต้นเช้ือจุลินทรีย์แลคติคเพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปร้ียว (ร่วมวิจัยกับบริษัท สันติภาพ ฮ่ัวเพ้ง 

จํากัด 
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๑๗ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
• การคัดเลือกและการศึกษาบทบาทเช้ือแบคทีเรียกลุ่มท่ีมีความสามารถตรึงไนโตรเจนและละลายฟอสเฟตเพื่อ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบรกิาร 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  
(Hard Disk Drive) 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (SMEs) มีความสามารถในการออกแบบและผลิต
สายการผลิตเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ  
• ต้นแบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ สําหรับการประกอบช้ินส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างน้อย ๒ สายการผลิต ท่ีพร้อม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย 
การพัฒนากระบวนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และช้ินส่วน รวมถึง การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ความจุสูง 
• เคร่ืองจักรต้นแบบท่ีมีค่าผลผลิตต่อช่ัวโมงอย่างน้อย ๓,๐๐๐ ช่ัวโมง 
• เคร่ืองจักรต้นแบบชุดกําเนิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูง โดยความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ากระแสตรง มีค่าเป็น +/- 

๑,๐๐๐ Gs และ ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ากระแสสลับ มีค่าเป็น +/- ๕๐๐ Gs 
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ือง
ทําความเย็น 
(Air-conditioning and 
Refrigeration) 

การวิจยัและพัฒนาช้ินส่วนหลักเคร่ืองปรับอากาศ 
• ต้นแบบตัวขับมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่าน (Brushless DC Motor Driver) ท่ีสามารถปรับ Parameter ให้เข้า

ได้กับคอมเพรสเซอร์หลายรุ่น/ขนาด 
• แบบพิมพ์เขยีวของแม่พิมพ์ที่ใช้ทําการผลิตใบพัด (Propeller Fan) ขนาด ๑๘ น้ิว ท่ีมปีระสิทธภิาพ เงียบ ส่งลม

ได้ดี มีความทนทาน และราคาท่ีแข่งขัน 
• ต้นแบบเชิงพาณิชย์มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (Brushless DC motor หรือ BLDC Motor) ประสิทธิภาพสูง  
การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองปรับอากาศแบบเฉพาะ 
• ต้นแบบเคร่ืองปรับอากาศแบบ แบบแยกส่วน (Split Type) โดยให ้ Indoor unit หลายๆ ตัว ใช้คอมเพรสเซอร์

หรือ Outdoor unit ร่วมกัน (Multi-Split System) 
• ต้นแบบเคร่ืองปรับอากาศแบบใช้โซลาร์เซลล์ 

ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
(Automotive and Auto-
parts Industry) 

การพัฒนาต้นแบบรถใช้เกษตรกรรมอเนกประสงค์ 
• ข้อมูลและผลการทดสอบการใช้งานรถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรกรรมระดับอุตสาหกรรม 

ต้นแบบรถใช้งานเกษตรกรรมอเนกประสงค์ ท่ีมี chassis แข็งแรงเพิ่มขึ้น ใช้เกียร์ได้ ๕ ระดับ คานหน้าแบบตรง 
พร้อมเพลา NTO สําหรับต่อปั้มนํ้าได้โดยไม่ต้องถอดและเคล่ือนย้ายเคร่ืองยนต์ แหนบและ subframe รองรับ
เคร่ืองยนต์ให้รองรับการส่ันสะเทือนดีขึ้น 

Cross cutting programs  
วัสดุเฉพาะทาง  
(Functional Materials) 

Coating Materials Technology 
• ต้นแบบสารเคลือบเพื่อให้มีสมบัติโฟโดรโฟบิก ระดับห้องปฏิบัติการ 
• ต้นแบบสารเคลือบสําหรับไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ที่มีสมบัติพิเศษ เช่น กันรอยขีดขว่น ระดับหอ้งปฏิบัติการ 
• ต้นแบบวัสดุที่ใช้เคลือบผิวโลหะเหล็กใหมี้ความแข็ง 
• ต้นแบบสารเคลือบเพื่อให้มีสมบัติ Self-Cleaning (Anti-Bacteria) ท่ีใช้กับวัสดุก่อสร้างระดับห้องปฏบิัติการ 
• ต้นแบบวัสดุกอ่สร้างท่ีมีสมบัติ Self-Cleaning (Anti-Bacteria) ระดับห้องปฏบิติัการ 
• ต้นแบบสารเคลือบเพื่อให้มีสมบัติโฟโตคะตะลิสต์ ระดับห้องปฏบิัติการ 
Surface Modification/Treatment Technology 
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีผ่านกระบวนการดัดแปรพื้นผิวให้มีความแข็ง ระดับห้องปฏิบัติการ 
• ต้นแบบกระบวนการดัดแปรพื้นผิวเหล็กให้มีความแข็ง ระดับห้องปฏิบัติการ 
Non-Destructive Technology (Acoustic/Ultrasonic Emission) 
• ต้นแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจความเสียหายแบบไม่ทําลาย 

วิศวกรรมดิจิทัล  
(Digital Engineering) 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิศวกรรมดิจิทัลในด้านการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาช้ินส่วนทางกลและช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล 
• องค์ความรู้ในการนําซอฟต์แวร์ช่วยงานทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering: CAE) มาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการผลิต จํานวน ๕ เร่ือง 
พัฒนาระบบการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยวศิวกรรมดิจิทัล 
• ต้นแบบแม่พิมพ์ล้อสายพานเพลาลูกเบี้ยว 
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๑๘ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
• ต้นแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปขวดพรีฟอร์มพลาสติก 
• ต้นแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 
• ต้นแบบแม่พิมพ์อัดรีดร้อนผลิตช้ินงานอะลูมิเนียมกลวงรูปส่ีเหล่ียม 
• ต้นแบบช้ินงานวัสดุทนแรงเสียดทาน 
พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
• โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ๒ แห่ง 

เซนเซอร์และระบบสมองกล
อัจฉริยะ 
(Sensor and Intelligent 
System) 

ไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรตาม
มาตรฐานการส่งออก 
• ต้นแบบ Multiplex SPR และ ต้นแบบ Antibody-Array สําหรับตรวจคัดกรองเช้ือก่อโรคเมล็ดพันธุ์พืช  
• ต้นแบบเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาค (Microfluidic system) คัดแยกไส้เดือนฝอยในไม้น้ํา 
อุปกรณ์เซนเซอร์และระบบอัตโนมัติ ในการควบคุม ประมวล และรายงานผลท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
• เคร่ืองวิเคราะห์อนุภาคฝุ่น  
• เซนเซอร์สําหรับตรวจโลหะหนักชนิดตะกั่วในตัวอย่างนํ้า 
อุปกรณ์เซนเซอร์และระบบอัตโนมัติ ในการควบคุม ประมวล และรายงานผลท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ใน
สําหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ และ เกษตรกรรมความแม่นยาํสูง 
• เทคโนโลยี NIR (Near Infrared) สําหรับการตรวจวัดความช้ืนของแผ่นยางดิบ  
• เคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพปาล์มนํ้ามันอยา่งรวดเร็วด้วยเทคนิค NIR  
• เซนเซอร์วัดความช้ืนดิน รุ่น ๒  
• เซนเซอร์วัดปริมาณไนโตรเจนพืชในดินด้วยหวัวัดอิเล็กโทรดเลือกไอออน  
• ระบบควบคุมการเติมอากาศในบ่อเล้ียงกุ้ง  
• ระบบควบคุมสภาพสารละลายปุ๋ยสําหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 

นวัตกรรมการบริการ 
(Service Research & 
Innovation) 

การคํานวณและใหฉ้ลาก Carbon Footprint (CF) ผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร 
• ซอฟต์แวร์การคํานวณ Carbon Footprint (CF)  ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบัญชีรายการส่ิงแวดล้อม (Life 

Cycle Inventory Database) และการประเมินตลอดวัฏจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)  
แบบเรียลไทม์ 

iPad Cephsmile 
• ต้นแบบระบบบริการวางแผนจัดฟันบน IPad (IPad Cephsmile) 
Control-Release Materials  
• ขอบเขตโครงสร้าง (Ontology) เว็บไซต์บริการแนะนําข้อมูลฟื้นฟบู้านแบบรายบุคคล 
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๑๙ 
 

๔.๒  กลุ่มโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี หมายถึง การสร้างและสั่งสมความรู้และทุนทางปัญญาในเทคโนโลยีที่
สําคัญตามแนวโน้มเทคโนโลยี อันเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคลังข้อมูลวิทยาการของประเทศ 
รวมไปถึงการบูรณาการความสามารถของ สวทช. และเครือข่ายวิจัยของประเทศด้วย Technology road map 
(TRM) ที่มีความชัดเจน ภายใต้เวลาที่เหมาะสม สามารถวัดความสําเร็จเชิงกระบวนการบริหารจัดการที่ทําให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือที่สําคัญในสาขาวิทยาการหลักของศูนย์
แห่งชาติ ที่ต้องใช้เป็นฐานในการสร้างผลงานในรูปผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
อุตสาหกรรมได้ในคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซ่ึงดําเนินการโดยศูนย์แห่งชาติทั้ง ๔ ศูนย์ ตามสาขา
เทคโนโลยี ได้แก่ (๑) ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (๓) ด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  และ (๔) ด้านนาโนเทคโนโลยี  และมีเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ์ ในปี 
๒๕๕๖ ในแต่ละกลุ่มโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ดังตารางที่ ๒ 

 
ตารางที่ ๒  รายชื่อโปรแกรมวิจัย และเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ์ กลุ่มโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี สวทช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
กลุ่มพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ ๑) โปรแกรมเทคโนโลยีหน้าท่ีของจีโนม ๒) โปรแกรม
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และ ๓) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
โปรแกรมเทคโนโลยีหน้าท่ีของจโีนม (Functional 
Genomics Technology) 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
หน้าท่ีของจีโนมให้มีศักยภาพเข้มแข็ง สร้างความ
เข้าใจถึงกระบวนการทํางานของจีโนมในส่ิงมีชีวิต
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร แพทย์ 
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 

• เทคโนโลยีการหาลําดับเบสส่ิงมีชีวิต อาทิ เทคโนโลยีการค้นหายีนท่ีควบคุมลักษณะท่ี
สนใจ และการสร้างห้องสมุดช้ินส่วนดีเอ็นเอขนาดใหญ่ (BAC library) สําหรับปาล์ม
นํ้ามัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ยีนเป้าหมาย 

• เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ อาทิ เทคโนโลยกีารจําลองโครงสร้าง และหน้าท่ีโปรตีนจากขอ้มูล
ลําดับกรดอะมิโน, เทคนิควิเคราะห์โปรตีนท่ีมีการดัดแปลงโครงสร้าง(Posttranslational 
modification; PTM) กลุ่มโปรตีนท่ีมีการเติมฟอสฟอร์ Phosphoproteomics 

• เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ อาทิ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
อาร์เอ็นเอขนาดเล็ก (small RNA) และค้นหายีนท่ีถูกควบคุมด้วย small RNA เป็นต้น 

• เทคโนโลยีหน้าท่ียีนและการควบคุมการทํางานของยีน อาทิ เทคนิควิเคราะห์ทรานสคริป
โตมิกส์ในการระบุยีนท่ีทําให้เช้ือราก่อโรคในมดอย่างมีความจําเพาะและกลไกการติดเช้ือ 
(Pathogenicity) 

• การพัฒนาเทคโนโลย ีMicrofluidic สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพของชุดตรวจทาง
การเกษตรท่ีมีความแม่นยํา และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โปรแกรมเทคโนโลยีชวีภาพจุลินทรีย ์(Microbial 
biotechnology) 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ในการเปล่ียนแปลงยีนได้หลายยีนพร้อมกันมุ่งสู่
การควบคุมวิถีสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 
หรือสร้างเซลล์ท่ีมีคุณสมบัติให้ทํางานได้ตามท่ี
ต้องการ รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
จุลินทรีย์เพื่อการผลิตสารสําคัญในขนาดระดับ
ก่อนอุตสาหกรรม 

• ระบบการผลิตโปรตีนรวมในเซลล์จุลินทรีย์ด้วยระบบการแสดงออกของยีนมากกว่า ๒ 
ยีนพร้อมกันท่ีเสถียรและการถ่ายยีนท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์เจ้าบา้นเพื่อผลิตสารสําคัญ ในระบบการเล้ียงทีได้
มาตรฐานท่ีดี  สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโปรตีนทางการแพทย์จากเซลล์ยีสต์ Pichia 
pastoris ในถังหมักระดับต้นแบบ ๕๐-๕๐๐ ลิตร สําหรับการทดสอบในระดับสัตว์และ
มนุษย์สําหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ  รวมท้ังทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตว์ 

โปรแกรมเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร (Agro-
biotechnology)  
เป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
การแสดงออกของยีนท่ีจํ า เพาะส่วนของพืช 
เทคโนโลยีการถ่ายยีน/ชุดยีนในพืชท่ีมีประสิทธิภาพ

• โปรโมเตอร์ที่สามารถควบคุมการแสดงออกของยีนท่ีจําเพาะส่วนผลของมะเขือเทศแบบ
ระบบท่ีเสถียร 

• เทคโนโลยีการพัฒนาระบบการแสดงออกของยีนท่ีต้านทานโรคท่ีจะแสดงออกตอบสนอง
ต่อสภาวะจําเพาะ เช่น สภาวะเม่ือพืชได้รับสัญญาณการเข้าทําลายจากเช้ือก่อโรค 

• โรงเรือนมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) สําหรับเป็นสถานท่ีทดสอบ
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๒๐ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
เพิ่มขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการรองรับ
การปรับปรุงสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย/
วัคซีน เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ 

หน้าท่ีของยีนในพืช 

กลุ่มเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ประกอบด้วย ๒ โปรแกรม คือ  ๑) โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ  และ ๒) โปรแกรม
เทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต 
โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิต
วัสดุ (Materials Design and Production) 
เป้าหมายเพื่อ (๑) พัฒนาวัสดุเชิงประกอบ เพื่อ
นําไปใช้เป็นวัสดุโครงสร้างท่ีเบาและแข็งแรง (๒) 
พัฒนาวัสดุท่ีมีสมบัติพิเศษ เพื่อใช้งานเฉพาะทาง 
(๓) พัฒนาวัสดุชีวการแพทย์ และอุปกรณ์
การแพทย์เฉพาะบุคคล  (๔) พัฒนาเทคโนโลยีด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานวัสดุ และ (๕) พัฒนา
เทคโนโลยีการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

• องค์ความรู้ และต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านเคมีพอลิเมอร์ 
(Polymer Chemistry) อาทิ การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ท่ีมีสมบัติเฉพาะ เช่น มี
สมบัติการชอบนํ้า มีสมบัติการเลือกการซึมผ่านของก๊าซชนิดต่างๆ เป็นต้น 

• องค์ความรู้ และต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านฟิล์มและ
พลาสติก อาทิ เทคนิคควบคุมความหนาของฟิล์มหลายช้ันซ่ึงมีโครงสร้างแบบต่างๆ และ
การประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น 

• องค์ความรู้และต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านเซรามิกส์ อาทิ 
เทคโนโลยีการใช้เส้นใยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีต เป็นต้น 

• องค์ความรู้และต้นแบบระดับห้องปฏิบติัการ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางด้านวัสดุเพื่อ
พลังงาน (Materials for energy) อาทิ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาวัสดุและกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการใช้งานทางด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยเน้นด้าน upgrading 
และ cleaning เป็นต้น 

โปรแกรมเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต (Computer–
Aided Design, Engineering and 
Manufacturing) 
เป้าหมายเพื่อประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ CAD/CAE ใน
การใช้วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น 
ความแข็งแรงของโครงสร้างวัสดุ การถ่ายเทความ
ร้อน การไหลของเน้ือโลหะ เป็นต้น และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ CAD/CAE เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
ระดับสูงทางวิศวกรรม เช่น การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

• ต้นแบบการประดิษฐ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับการวิเคราะห์ปัญหา
กลศาสตร์ของแข็ง และการนําความร้อน 

• ต้นแบบการประดิษฐ์โปรแกรมซอฟต์แวร์พลศาสตร์การคํานวณของของไหลใน ๓ มิติ 

กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ๒ โปรแกรม คือ ๑) โปรแกรมเทคโนโลยพีื้นฐานอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ ๒) โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศบริการ  
โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานอุปกรณ์และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices and 
Systems) 
เป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานใน
การพัฒนาเป็นอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีความสามารถและมีศักยภาพท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการพฒันา
และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานจริงของประเทศ
ท้ังในระยะกลางและระยะยาว ได้แก่ (๑) ช้ินส่วน 
อุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจวัด
ทางด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ท่ีใช้
งานง่าย สะดวก ทนทาน ประหยัด และเหมาะสม
กับการใช้งานของประเทศไทย (๒) ช้ินส่วน 
อุ ปกรณ์  และระบบอิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ สํ าห รับ

• อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Power Electronics and Embedded 
Systems, Photonic Systems, Emerging Devices and Sub-system และ Green 
Devices and Devices for Green) และ Flagship Projects : Smart Farm และ 
Smart Health ในด้านต่างๆ อาทิ  
- การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบซีมอส (CMOS) สําหรับไมโครเซ็นเซอร์

และวงจรรวมประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน 
- การตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกุ้งหลายชนิดพร้อมกันโดยไบโอเซ็นเซอร์อะเรย์แบบท่ี

สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างจํานวนมากในเวลาท่ีรวดเร็ว 
- การสนับสนุนการทําต้นแบบวงจรรวมและการวิจัยวงจรรวมด้านสมาร์ทเซ็นเซอร์ 
- ระบบของไหลจุลภาคแบบรวมเพื่อวิเคราะห์เซลและดีเอ็นเอ 
- การประเมินสมบัติไดอิเล็กทริกเซลล์เม็ดเลือดด้วยเทคนิกไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคล่ืน

เดินทาง 
- การพัฒนาไบโอชิพดีเอ็นเออาร์เรย์สําหรับเทคนิคเอสพีอาร์และการขยายสัญญาณด้วย

อนุภาคนาโนของทอง 
- วิจัยและพัฒนาป้ายอาร์เอฟไอดีแบบพิมพ์ 
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๒๑ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีประหยัดพลังงาน หรือ ช่วย
ประหยัดพลังงาน และ (๓) ช้ินส่วน อุปกรณ์ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอํานวยความสะดวก
ของคนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ 

- การพัฒนาชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายด้วยแสงท่ีมองเห็นได้ 
- เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบสําหรับตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใน

ระดับท่ีตํ่ากว่าหน่ึงในล้านส่วน  
- การศึกษาวัสดุผสมกราฟีน/พอลิเมอร์นําไฟฟ้าสําหรับการใช้งานขั้วไฟฟ้าของ super 

capacitor เป็นต้น 
โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศ
บริการ (Service Informatics) 
เป้าหมาย เพื่ อพัฒนาโครงส ร้างพื้ นฐานของ
เทคโนโลยีในกลุ่ม Service Informatics โดย
ประกอบด้วยเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ดังน้ี (๑) 
Pattern Mining and Visualization ในการ
สืบค้น/วิเคราะห์/ประมวลผล เพื่อหารูปแบบใน
ข้อมูลต่างๆ และการแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีเห็น
เป็นภาพเสมือนจริงหรือ 3 มิติ (๒) Information 
security ในด้านความปลอดภัยและความเช่ือม่ัน
ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ส า ร ส น เท ศ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
คอมพิวเตอร์ (๓) Processing and Service on 
Cyber-Infrastructure เคร่ืองมือ/กระบวนการ/
ซอฟต์แวร์ ซ่ึงก่อให้เกิดการบริการบนอินเทอร์เนต 
และ (๔) Emerging Service Innovation 
นวัตกรรมการบริการอุบัติใหม่/ก่อเกิดใหม่ ในการ
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริการ 
 

• เกิดเทคโนโลยี/เคร่ืองมือ/ซอฟต์แวร์ สําหรับการสืบค้น/วิเคราะห์/ประมวลผล ข้อมูล
ดิจิทัลต่างๆ เพื่อตอบสนองตลาดธุรกิจฐานบริการ โดยมุ่งเน้น Service Component 
จากฐานความเข้มแข็งเดิมในด้านภาษา อาทิ 
- การวิจัยและพัฒนาระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์ ระยะท่ี ๒ 
- การพัฒนาพจนานุกรมฉากสถานการณ์โดยใช้เครือข่ายกรอบความหมาย (FrameNet) 
- การพัฒนาเคร่ืองมือช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้เรียนชาวไทย 
- การสรุปความจากเอกสารภาษาไทยหลายเอกสารอัตโนมัติด้วยเทคนิคเชิงกราฟ 

กรณีศึกษาสรุปข่าวภาษาไทยหลายข่าวอัตโนมัติ 
- พัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มบริการความรู้สําหรับเปล่ียนเว็บไซต์สู่รูปแบบใหม่ 

• เกิดเทคโนโลยี/เคร่ืองมือท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความปลอดภัย และเพิ่มคุณค่าสําหรับการ
บริการ (๑) Network Monitoring: การตรวจจับท่ีรวดเร็ว (online) (๒) 
Automatic/Machine Assisted Web/Content Classification & rating และ (๓) 
Scalable Service on Hybrid Cloud 
- ระบบตรวจวัดความผิดปกติด้วยข้อมูลเชิงจุลภาค (ระยะท่ี ๑ : กรณีประยุกต์ใช้กับ

ระบบจราจร Traffy) 
- การวางเครือข่ายส่ือสารไร้สายฉุกเฉินเฉพาะกิจแบบมัลติมีเดียโดยอาศัยกลุ่มหุ่นยนต์

ส่ือสารขนาดเล็ก ระยะท่ี ๑ สําหรับพื้นท่ีสถานการณ์ภัยพิบัติ 

กลุ่มนาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ ๑) โปรแกรมการเคลือบระดับนาโน  ๒) โปรแกรมการห่อหุ้มระดับนาโน และ ๓) โปรแกรม
การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชัน 
โปรแกรมการเคลือบระดับนาโน (Nano-Coating) 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิว โดย
เน้นการพัฒนาวิธีการเตรียมวัสดุเคลือบผิวด้วย
สารเคมี ท่ีมีหมู่ฟังก์ ชันพิ เศษหรือมีคุณสมบั ติ
หลากหลายชนิด รวมถึงการพัฒนาวิธีการและ
เทคนิคในการเคลือบผิว เพื่อให้สารเคลือบผิวมี
ประสิทธิภาพในการยึดติดกับวัสดุพื้นผิวดีและ
คงทนมากขึ้น และมีคุณสมบัติตามต้องการ 
 

• ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านการเคลือบระดับนาโนและสามารถต้านทานการ
ซึมผ่านของความช้ืนได้ดีในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาต่อและถ่ายทอด
ให้กับอุตสากรรมบรรจุภัณฑ์ที่สนใจต่อไป 

• ได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณสมบัติฆ่าเช้ือรา เพื่อใช้การห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร 
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์มุ้งฆ่ายุงแบบ Multi-function (Anti-Bacterial, Anti-Fungal, UV-

Protection) ในระดับห้องปฏิบัติการ  
• เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย (Control Release Fertilizer) ธาตุอาหาร

ต่างๆ ให้แก่พืช (เน้นกลุ่มพืชไร่และพืชดอก) ในระดับภาคสนาม 

โปรแกรมการห่อหุ้มระดับนาโน (Nano-
Encapsulation)  
เป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาสารห่อหุ้มท่ีทนต่อ
สภาวะแวดล้อมในการเพิ่มความคงตัวของสารท่ีถูก
กักเก็บ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยตาม
เวลาหรือตําแหน่งเป้าหมายท่ีต้องการ  
 

• ต้นแบบระบบกักเก็บเพื่อแก้ปัญหา และ ประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีไม่ละลาย
นํ้าและท่ีละลายนํ้า เช่น อาศัยเทคโนโลยี inclusion complex  double emulsion 
และ polymeric particles นํ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าของสารออกฤทธิ์ และประยุกต์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

• เทคโนโลยีระบบนําส่งท่ีมีการควบคุมการปลดปล่อยสารสําคัญตามสภาวะแวดล้อม เช่น 
การปลดปล่อยยาโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กท่ีมีพื้นผิวสองช้ัน, ตัวห่อหุ้มโดยใช้บล๊อคโค
พอลิเมอร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการนําส่งสารสําคัญต่อไป 

• เทคโนโลยีการผลิตแป้งนาโนกันยุงในระดับอุตสาหกรรมท่ีมีความพร้อมในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนรวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Nano-aroma (Nano-Essential oil) ในระดับห้องปฏิบัติการ 
โปรแกรมการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชัน • องค์ความรู้พื้นฐานด้านโครงสร้างระดับนาโน และคุณสมบัติจากการศึกษาด้วยวธิีคํานวณ 
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กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
(Functional Nanostructure) 
เป้าหมายเพื่อสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีใน ๓ ด้าน
หลัก คือ ๑) การออกแบบโมเลกุลและโครงสร้าง
ระดับนาโนท่ีมีสมบัติเฉพาะ ๒) การสังเคราะห์
ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนหรือโครงสร้างระดับนา
โน และ ๓) กระบวนการสร้างโครงสร้างระดับนา
โน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ 

• ต้นแบบวัสดุผสมชีวภาพระดับนาโน ซ่ึงเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน คุณสมบัติเชิงกล 
และความสามารถในการต้านทานการแพร่ผ่าน สําหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร 

• ต้นแบบกลูตาเมตไบโอเซนเซอร์เช่ือมไขว้ด้วยไคโตซานบนขั้วไฟฟ้าคาร์บอนนาโนทิวบ์
โมดิฟายด์นาโนไวร์ 

• เทคโนโลยีการผลิตดินอุดมคาร์บอน (Smart Soil) จากผักตบชวาในระดับอุตสาหกรรมท่ี
มีกําลังการผลิตประมาณ ๑๐-๒๐ ตันต่อวัน 

• Assay Cascade Protocols และ Technical Report ท่ีมีผลบังคับทางกฎหมาย 
(ประเทศไทย) สําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิต รวมถึง Safety Data Sheet (SDS) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 
 

๔.๓ กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่สําคัญ 
 

 สวทช. ให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อม และวางรากฐานของการพัฒนา เพื่อเป็นตัวจักรสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง กําหนดให้มี
มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถนําผลงานออกไปใช้ประโยชน์ โดยจัดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ 
การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จําเป็นต่อการพัฒนา ว และ ท ของประเทศในอนาคต ศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  การสนับสนุนด้านเทคนิค  การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การฝึกอบรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และโปรแกรมกลยุทธ์
การตลาด ประชาสัมพันธ์ และการดูแล Stakeholder เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ผลงานวิจัยไปถึงกลุ่มผู้ใช้ และเชื่อมโยง
ความต้องการกลับมาที่งานวิจัยได้อีกด้วย  

๑. โปรแกรมการพัฒนากําลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human 
Resource Development and S&T Awareness) หมายถึง งานพัฒนาฐานกําลังคนด้าน ว และ ท ให้ประเทศ 
โดยเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย ที่จะเป็นผู้สร้างความรู้และนวัตกรรมในอนาคต พร้อมกับสร้างความรู้ความ
เข้าใจ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของ ว และ ท และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
โดยการสร้างนักวิจัยให้ประเทศ เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ สวทช. มุ่งเน้น และภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
เด็กที่มีอัจฉริยภาพสูง บุคคลทั่วไป และภาคอุตสาหกรรม 

๒. โปรแกรมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา ว และ ท (National Infrastructure) หมายถึง 
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศและ สวทช. 
ซ่ึงประกอบด้วย (๑) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศและสื่อสาร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ และการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
และ (๒) การดําเนินงาน บํารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ศูนย์แห่งชาติได้
ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงต้อง ดูแลรักษา และทําให้ดําเนินงานได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีหน่วยงานอ่ืนมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

๓. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Focus Center) สวทช. พัฒนากลไกการจัดตั้ง Focus 
Center เพื่อขยายขนาดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพให้เป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรม  เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ง่ายข้ึน สร้างความสามารถระดับวิศวกรรมและการผลิตจํานวนมาก 
สามารถนําผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาหน่วยวิจัยที่ทํางานวิจัยในระดับใกล้ตลาด ให้มีความพร้อมที่จะ
ทํางานในระดับเชิงพาณิชย์ 
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๔. การบริการวิชาการและทดสอบ (Technical Service) เป็นการจัดให้มีบริการความช่วยเหลือ
ทางวิชาการหรือบริการด้านเทคนิคต่างๆ (Solution provider) เพื่อเอ้ือให้เกิดการรับ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของ สวทช. มากข้ึน ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ บริการเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ การให้คําปรึกษาเทคนิค การรับจ้างวิจัย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบที่จําเป็นต่อประเทศ เชื่อมโยงปัญหา/โจทย์ กลับไปที่หน่วยวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance 
Program : iTAP) เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการเร่ิมต้นนํา ว และ ท เข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการของตนเอง และเห็นประโยชน์ของ ว และ ท ในการยกระดับนวัตกรรมของตนเอง นําไปสู่การใช้บริการ สวทช. 
รับถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ วิจัยและพัฒนาเองได้ในที่สุด วัดผลความสําเร็จจากจํานวนผู้ขอรับการสนับสนุนที่เปลี่ยน
มาเป็นลูกค้าหรือพันธมิตรของ สวทช. ใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. และเครือข่าย รวบรวมปัญหาเพื่อให้เกิดเป็นโจทย์
วิจัยที่เชื่อมโยงกับนักวิจัยและโปรแกรมวิจัยภายในของ สวทช. เข้าด้วยกัน ขยายผลเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างข้ึน 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มากข้ึน 

๖. การสนับสนุนด้านธุรกิจเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Business Assistant Program) เป็น
กลไกการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน การร่วมทุนเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดระบบให้บริการ ที่
สะดวก รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่บริหารจัดการสิทธิและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งการจัดให้มีบริการความช่วยเหลือทางธุรกิจและการเงิน เพื่อเอ้ือให้เกิดการรับ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
สวทช. ได้แก่ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา การร่วมพัฒนาธุรกิจและลงทุน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให้คําปรึกษาด้าน
ธุรกิจ/การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา และกองทุนพัฒนาการวิจัย (Research Development Fund; RDF) การ
จัดให้มีข้อมูล Market intelligence หรือ Industrial outlook โดยร่วมมือกับพันธมิตร 

๗. การสนับสนุนด้านกําลังคน (ด้านฝึกอบรม) (Training Service) อาศัยกระบวนการฝึกอบรมเปน็
เคร่ืองมือในการให้ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าถึง ว และ ท ของ สวทช. มากข้ึน โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
ตรงความต้องการ และสอดคล้องกับความชํานาญของ สวทช. ที่โดดเด่นแตกต่างจากหัวข้อฝึกอบรมในตลาด รวมไป
ถึงการให้บริการทดสอบระดับความรู้และสอบเทียบ เป็นบริการที่จัดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐาน สามารถจัดได้ทั้งใน
และนอกสถานที่ รวมถึงการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาคด้วย ให้บริการอุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม ทั้งเชิงบรรยายและ
เชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลภายนอก โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตร
วิชาการและด้านการผลิต 

๘. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Parks) จัดให้มีบริการพื้นที่เช่า
คุณภาพสูงเพื่อปรึกษาหารือทางธุรกิจ การตลาด การลงทุน และกิจกรรมวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงผู้เช่าพื้นที่ กับ 
สวทช. และ/หรือ มหาวิทยาลัยใกล้เคียงให้เกิดเป็นเครือข่ายวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เช่า ลูกค้า ผู้บริหาร นักวิจัย สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสการทํางานร่วมกัน และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ 
และบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ 

๙. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/การตลาด (Marketing) เพื่อให้เกิดแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์  
เชิงรุกที่เฉพาะเจาะจงตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนอง/ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างครบถ้วน  
มีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุนสูงสุด ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลงาน 
รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ สวทช. เพื่อให้ สวทช. บรรลุเป้าหมาย  
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๒๔ 
 

ตารางที่ ๓  รายชื่อโปรแกรมวิจัย และเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จําเป็น
ของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
การพัฒนากาํลังคนและ
สร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Human Resource 
Development and S&T 
Awareness) 

การพัฒนาเด็ก เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ และการสร้างความตระหนัก 
• ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒,๙๐๐ คน 
• ผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๓๒ คน 
• เยาวชนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๓,๐๐๐ คน 
• จํานวนช้ินงาน/โครงงาน ด้าน ว. และ ท. ท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑,๒๐๐ ช้ินงาน/เร่ือง 

การพัฒนาบุคลากรการวิจัยและวิชาชีพนักวิจยั 
• บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยสนับสนุน

ทุนการศึกษา (โท เอก) จาํนวน ๑๐๐ ทุน  
• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ๒๕๐ คน 
• บริษัทเอกชนท่ีร่วมในกิจกรรมวิจยัหรือมีโครงการวิจัยท่ีมีนกัศึกษาในความดูแลของ สวทช. ร่วมในโครงการ ๓๐ บริษัท 

การพัฒนาครู 
• จํานวนครูที่ได้รับการอบรม สัมมนา เสวนา กิจกรรมค่าย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนําความรู้ไป

ถ่ายทอดขยายผลได้ จํานวน ๑,๘๐๐ คน 
การบริหารจัดการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
• มีการจัดกิจกรรมท่ีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรคิดเป็น ๙๐% ของวันทําการ 
• อัตราการใช้พื้นท่ีหอ้งพัก ๗๐% ของ capacity ต่อเดือน 

โปรแกรมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนา ว และ ท 
(National Infrastructure) 

• ฐานข้อมูลจีโนมหรืออัลกอริธึมท่ีดาวน์โหลดได้ ๑-๒ ฐาน/อัลกอริธึม และมีการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลจโีนม ๓๐,๐๐๐ 
คร้ัง 

• พัฒนาระบบฐานขอ้มูลในรูปแบบท่ีประหยัดทรัพยากร เพือ่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น ๗,๐๐๐ เร่ือง มี
สมาชิก website เพิ่มขึ้น ๕% จากป ี๒๕๕๕ และขอ้มูลสมุนไพรในฐานข้อมูลงานวิจยัสมุนไพร อยา่งน้อย ๖๐๐ เร่ือง มี
จํานวนขอ้มูลท่ีเผยแพร่จาํนวนสมาชิกเข้าถึง ๘,๐๐๐ ข้อมูล และมีจํานวนผู้มารับบริการ ๕๐๐ ราย  

• จุลินทรีย์และวัสดุชวีภาพท่ีเก็บรักษาในศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย ์๕๕,๕๐๐ ตัวอย่าง และมีข้อมูลจุลินทรีย์ที่
ถูกต้องสําหรับการเผยแพร่ใน On-line catalogue จํานวน ๕,๗๐๐ ตัวอย่าง 

• ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานวิจัยให้มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ ใหบ้ริการ
เผยแพร่ข้อมูลและใหบ้ริการขอ้มูลสาธารณะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวน ๒.๗ ล้านคร้ัง มีหน่วยงานท่ี
ให้บริการเช่ือมต่อเครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูง ๒๖ หน่วยงาน 

• ให้บริการคลังข้อมูลส่ือประสมสําหรับนักวิจยัไทย อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย  โดยคลังข้อมูลดังกล่าวมีการกาํกับ
ข้อมูลไว้จํานวน ๒.๘๑ Terabyte เพื่อให้ได้งานวิจัยไทยบนฐานคลังข้อมูลท่ีเปน็ประโยชน์กบัประเทศ เช่น คลังข้อความ 
ไทย-อังกฤษ, คลังรูปร่างสามมิติคนไทยและคลังข้อมูลภาพจราจรจากกล้อง เป็นต้น 

• ผู้ใช้บริการจํานวนช่ัวโมง CPU ๔.๒๕ ล้านช่ัวโมงต่อ CPU และมีเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงองค์กรของผู้ใช้และผู้ให้บริการ 
รวมท้ังเช่ือมโยงกับต่างประเทศ โดยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

การบริการวิชาการและ
ทดสอบ (Technical 
Service) 

• สนับสนุนด้านการผลิตและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเกดิ
โครงการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนอยา่งน้อย ๑๐๐ โครงการ 

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแกห่น่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๓๐,๐๐๐ รายการ มีหน่วยงานท่ีมารับบริการอย่างน้อย 
๓๐๐ หน่วยงาน 

การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (Industrial 
Technology Assistance 
Program : iTAP) 

• สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเอกชนให้มกีารพัฒนาเทคโนโลยี โดยให้คําปรึกษาเชิงลึกท่ีพัฒนา
เทคโนโลยีในภาคการผลิต โดยดําเนินโครงการใหม่อย่างน้อย ๑๕๐ โครงการ 

• เพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือ และนํามาสู่การเช่ือมโยงงานวจิัยของ สวทช. กับเอกชน โดยการผลักดันให้ปรากฏ 
iTAP case study ใน Business School อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(Business Assistant 
Program) 

• จํานวนขอ้ตกลง/สัญญาร่วมโครงการ ๒ ฉบับ 
• ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ๖๕ ราย 
• จํานวนเงินกู้ดอกเบีย้ตํ่าท่ีอนุมัติ ๒๐๐ ล้านบาท 
• รับรองโครงการวิจัยมูลค่ารวมไม่ตํ่ากว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท 
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๒๕ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
• รายได้เงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) จาก

เอกชน ๓๕๐ ล้านบาท 
การสนับสนุนด้านกาํลังคน  
(ด้านฝึกอบรม) (Training 
Service) 

• จํานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๘,๕๐๐ คน-วัน 
• จํานวนหลักสูตร ๙๕ หลักสูตร  
• รายได้ ๑๒๐ ล้านบาท 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (Science 
Parks) 

• อัตราการใช้ (เช่า) พื้นท่ีต่อพื้นท่ี (เช่า) ๙๘% 
• จํานวนผู้เช่าพื้นท่ี ๑๑๐  ราย 
• จํานวนบุคลากรด้านวจิัยและพัฒนาของผู้เช่า ๓๗๐ ราย 
• จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาของผู้เช่า ๓๗๐ โครงการ 
• จํานวนผลงานวจิัยพัฒนาท่ีออกสู่เชิงพาณิชย์ ๑๙๐ ช้ินงาน 

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/
การตลาด (Marketing) 

• จํานวนผู้สนใจ และ/หรือ ผู้ลงทุนด้าน ว และ ท จากกิจกรรมการตลาดของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีระดับของ
การเจรจาอยู่ในระดับ NSTDA offering จํานวน ๑๐๐ ข้อเสนอ 

• มูลค่าส่ือ (PR Value) เฉพาะส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไม่ได้ซ้ือส่ือมูลค่า ๑๘๐ ล้านบาท 
• สร้างลูกค้าใหม่ร้อยละ 7 ต่อปี และรักษาลูกค้าเดิมร้อยละ 85 ต่อป ี
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๒๖ 
 

๕. แผนทรัพยากรประจําปี  ๒๕๕๖ 
 
       ๕.๑)   บุคลากร   
 สวทช. ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไว้ที่จํานวน ๓,๒๕๐ คน สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีบุคลากร ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 
๒,๖๗๙ คน และมีนักเรียนทุนที่คาดว่าจะกลับมาในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐ คน โดยประมาณการว่าอัตรากําลังจะ
เพิ่มข้ึน ๗๐ คนต่อปี 
 

๕.๒)  งบประมาณ 
 

๕.๒.๑) แผนการใชจ้่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
สวทช. มีแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐  แยกตามผลผลิตต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานของ สวทช. และตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากสํานักงบประมาณ ดังนี้  
 
ตารางที่  ๔  แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ของ สวทช. (๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลําดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑ รายจ่ายดําเนินงานตามกลุ่มโปรแกรม ๕,๑๐๐ ๖,๙๙๑ ๗,๒๐๓ ๗,๔๒๒ ๗,๗๑๙ 
  ๑.๑ โปรแกรมงานวิจยัและพฒันา ๒,๓๐๑ ๓,๒๙๘ ๓,๓๓๑ ๓,๒๘๙ ๓,๓๕๐ 

  ๑.๑.๑ โปรแกรมวิจัยตามคลสัเตอร์ ๑,๗๒๙ ๒,๓๖๕ ๒,๓๙๔ ๒,๒๘๐ ๒,๔๓๔ 
  ๑.๑.๒ โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลย ี ๕๗๑ ๙๓๓ ๙๓๗ ๑,๐๐๙ ๙๑๗ 

  ๑.๒ โปรแกรมงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ๒,๗๙๙ ๓,๖๙๓ ๓,๘๗๑ ๔,๑๓๒ ๔,๓๖๘ 
  ๑.๒.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี ๑,๑๖๕ ๑,๗๗๑ ๑,๘๙๗ ๒,๐๕๗ ๒,๑๕๒ 
  ๑.๒.๒ การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๓๒ ๙๕๖ ๙๖๐ ๙๗๒ ๑,๐๔๔ 
  ๑.๒.๓ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดา้น ว และ ท ๘๐๒ ๙๖๕ ๑,๐๑๕ ๑,๑๐๓ ๑,๑๗๓ 

  - โครงสร้างพืน้ฐานด้าน ว และ ท ๖๗๐ ๘๕๐ ๘๙๖ ๙๘๒ ๑,๐๔๐ 
  - โครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ๑๓๒ ๑๑๕ ๑๑๘ ๑๒๒ ๑๓๒ 

๒ รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕๕๐ ๑๐๘ ๑๑๕ ๑๒๒ ๕๗ 
๓ รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกูด้อกเบี้ยต่ํา ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕,๘๕๐ ๗,๒๙๙ ๗,๕๑๘ ๗,๗๔๓ ๗,๙๗๖ 
 

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี ๒๕๕๖ ของ สวทช. ได้ผ่านการพิจารณาสภา
ผู้แทนราษฎรในวาระ ๒ และ ๓   เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็น
จํานวนทั้งสิ้น ๓,๓๔๙.๗๙ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๓.๗๗ ล้านบาท)  โดยแบ่งเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปจํานวน ๓,๐๔๗.๗๙ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบก่อสร้าง) จํานวน ๓๐๒ ล้านบาท  ดังตาราง
ที่ ๕ 
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๒๗ 
 

 
ตารางที่  ๕  งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรจากสาํนักงบประมาณ 
 

รายการ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  
จากปี ๒๕๕๕ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) ร้อยละ 
การวิจัยและพฒันา  ๒,๔๘๘    ๒,๑๑๘  (๓๖๙) (๑๗) 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี      ๒๙๐       ๓๒๑  ๒๙  ๙  
การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      ๑๖๙       ๑๓๓  (๓๖) (๒๗) 
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดา้น ว และ ท      ๓๐๐       ๔๗๖  ๑๗๖  ๓๗  
โครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย          -            -       

รวม   ๓,๒๔๖    ๓,๐๔๘  (๒๐๐) (๗) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         -        ๓๐๒  ๓๐๒  ๑๐๐  

รวมทั้งหมด   ๓,๒๔๖    ๓,๓๕๐  ๑๐๔  ๓  
 
 

๕.๒.๒) แผนรายจ่ายและรายรับประจําปี ๒๕๕๖ 

๕.๒.๒.๑) แผนรายจ่าย แบ่งออกเป็น  รายจ่ายดําเนินงาน  รายจ่ายก่อสร้าง และรายจ่ายทุน
ประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา  

• รายจ่ายดําเนินงาน สวทช. มีแผนรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จํานวน ๕,๑๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ ๖ 

• รายจ่ายก่อสร้าง  สวทช. มีแผนการจ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจํานวน 
๕๕๐ ล้านบาท 

• รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา  ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ต่อเนื่องให้ดําเนินงาน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  สวทช. มีแผนรายจ่ายทุน
ประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ที่สํารองในการลงทุนไว้ ๒๐๐ ล้านบาท 

 
 สรุปงบประมาณรายจ่ายรวมของ สวทช. ในปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕,๘๕๐ ล้านบาท 
(ตารางที่ ๗) 
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๒๘ 
 

ตารางที่ ๖   งบประมาณรายจา่ยดําเนนิงานจาํแนกตามหมวดรายจ่าย 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ 

เงินเดือนและค่าจ้าง          ๑,๗๐๐  
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          ๑,๔๖๙  
ค่าสาธารณูปโภค             ๑๔๗  
เงินอุดหนุน          ๑,๒๖๗  
รายจ่ายอ่ืน             ๒๖๗  
ครุภัณฑ์             ๒๕๐  

รวมท้ังหมด         ๕,๑๐๐  
 

 
 

ตารางที่ ๗  ประมาณการรายจา่ยรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
(หน่วย : ล้านบาท)  

รายการ งบประมาณ 

รายจ่ายเพ่ือการดําเนินงาน    ๕,๑๐๐  
รายจ่ายค่าก่อสร้าง       ๕๕๐  
รายจ่ายทุนประเดิม       ๒๐๐  

รวมท้ังหมด    ๕,๘๕๐  
 
 

๕.๒.๒.๒) แผนรายรับ ปี ๒๕๕๖  ประกอบด้วย 
• เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี  จํานวน ๓,๓๕๐ ล้านบาท 
• เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ได้

ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายการค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ๒ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวม ๑๕ ล้านบาท 

• เงินรายได้จากการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะ
มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน ๑,๑๖๐ ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จากเงิน
อุดหนุนงานวิจัย เงินสนับสนุนการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองลงมาจะเป็นรายได้จากรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ ๘   
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๒๙ 
 

ตารางที่ ๘   ประมาณการรายรับจากการดําเนนิงาน                                                                   
   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
ผล  

๒๕๕๔ 
ผล ๒๕๕๕* 

แผน 
๒๕๕๖ 

อุดหนุนงานวิจัย + เงินสนับสนนุการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  

๓๘๓.๘๑ ๓๑๓.๒๘ ๕๐๐ 

รับจ้าง/ร่วมวิจยั ๑๒๗.๗๙ ๑๐๐.๑๒ ๑๖๐ 
รายได้จากผลงานวจิัยและองค์ความรู้ ๓๖.๗๗ ๒๗.๘๔ ๔๐ 
บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๑๔.๖๓ ๙๓.๒๖ ๑๓๐ 
ฝึกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ ๑๑๖.๓๓ ๙๗.๗๕ ๑๓๐ 
ค่าเช่าและบริการสถานที ่ ๗๕.๗๑ ๗๙.๙๙ ๑๐๐ 
รวมรายได้จากความสามารถ ๘๕๕.๐๔ ๗๑๒.๒๔ ๑,๐๖๐ 
โครงการพิเศษใช้ทุนประเดิม ๑๖๑.๓๕ ๑๔.๕๗** ๒๐ 
อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๖.๖๗ ๒๑๘.๖๗*** ๘๐ 
รายได้ระหว่างหน่วยงาน/ศูนย ์(แบบตัดงบประมาณ) 

 
๑๑.๙๕ 

 
รวมรายได้ทั้งสิ้น ๑,๑๐๓.๐๖ ๙๕๗.๔๓ ๑,๑๖๐ 
*ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
**รายได้ลดลงเน่ืองจากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการพิเศษใช้ทุนประเดิมของ สวทช. ได้

ปรับเปล่ียนเป็นองค์การมหาชน ภายใต้ช่ือ “สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวันท่ี ๒๒ มี.ค. ๕๔ 

***รายได้ค่าปรับงานก่อสร้าง ๑๔๐.๔๓ ลบ. 
 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  สวทช. คาดว่าจะมีรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ
และเงินรายรับ จํานวนทั้งสิน้ ๔,๕๒๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๙ 
 
ตารางที่ ๙   ประมาณการรายรับรวมปี ๒๕๕๖ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ จํานวนเงิน ร้อยละ 

เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี      ๓,๓๕๐  ๗๔% 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี           ๑๕  ๐% 

เงินรายได้จากการดําเนินงาน      ๑,๑๖๐  ๒๖% 

รวมท้ังหมด      ๔,๕๒๕  ๑๐๐% 
  
 สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ํา) กว่าแผนรายจ่าย   จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น 
สวทช. จะมีแผนรายรับต่ํากว่าแผนรายจ่ายอยู่  ๑,๓๒๕ ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑๐ 
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๓๐ 
 

ตารางที่ ๑๐   ประมาณการรายรับ สูง (ต่ํา) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ประมาณการรายรับรวม      ๔,๕๒๕  ๑๐๐% 
ประมาณการรายจ่ายรวม      ๕,๘๕๐  ๑๒๙% 

ประมาณการรายรับ สูง (ต่ํา) กว่ารายจ่าย (๑,๓๒๕) -๒๙% 

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๕๕      ๓,๗๗๖  ๘๓% 
เงินท่ีมีภาระผูกพัน     ๒,๔๕๑  ๕๔% 

 
 

 แม้ว่า สวทช. มีแผนรายจ่ายสูงกว่าแผนรายรับ แต่ สวทช. ยังมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ที่ยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓,๗๗๖ ล้านบาท ทําให้มีเงินคงเหลือสุทธิ ๒,๔๕๑ ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินที่มี
ภาระผูกพัน เช่น การสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง การสนับสนุนโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายกองทุนเงิน
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น 
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๓๑ 
 

๖. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๕๖  
 
 ๖.๑   ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard 
  สวทช. ได้กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  สวทช. ได้มีการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ 
 
ตารางที่ ๑๑ ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๕ 

หน่วยนับ 
ผลป ี๒๕๕๕ 
(๑๐ เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๕๖ 

ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

KS1 การลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม  

๑.๑ เท่าของการ
ลงทุนปี ๕๔ 

๓.๐๓* ๑.๔ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศที่ เ กิดจากการนํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

๒.๔ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย 

๓.๒๖ 
e** = ๒.๕ 

๒.๕ 

พันธมิตร /
ลูกค้า /
การเงิน 

KS5 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ≥ ๑ - ๑.๒๔ 
e** = ๑ 

๑ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS7-A สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติ
ต่อบุคลากรวิจัย  

๔๐ ฉบับ/๑๐๐ 
คน/ป ี

๑๕.๔ 
e** = ๒๕ 

๔๐ 

KS7-B สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
บุคลากรวิจัย  

๒๐ คําขอ/๑๐๐ 
คน/ป ี

๑๓.๑ 
e** = ๑๘ 

๒๐ 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS9-A ร้อยละความสําเร็จในการผลักดัน 
๙ กลยุทธ์ได้ตามแผน 

๑๐๐ ร้อยละ ๗๖ 
e** = ๘๕ 

๑๐๐*** 

* รวมการลงทนุเพิ่มมีมูลค่า ๑๐,๖๐๔ ลบ. จากผลงานวจิัย “มาตรฐาน bio-plastic” 
** ประมาณการสิน้ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
*** ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอตัวชี้วัด คือ KS9-A ร้อยละความสามารถในการขับเคลื่อน ๙ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖                                                                                                                                  
 

 

๓๒ 
 

๖.๒   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

สวทช .  มี เป้ าหมายตั วชี้ วั ดผลการป ฏิบั ติ ง านตาม คํา รับรองการป ฏิบั ติ กา รราชการต่ อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สํานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ดังมีรายละเอียดในตารางที่ ๑๒ 

 
ตารางที่ ๑๒  ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สํานักงบประมาณ (สงป.)  

และกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖      
 

ตัวชี้วดั 

 ค่าเปา้หมายป ี๒๕๕๕  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ๑๐ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๖ 
 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 

(ที่ระดับคะแนน 
๕)  

 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 
(ที่ระดับคะแนน 

๕)  
ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา    
จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (เร่ือง)        ๕๕๐        ๕๕๐  - ๓๙๗    ๕๐๐       ๕๐๐  - 
จํานวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติต่อ
บุคลากรวิจยั (บทความต่อคน) 

 -  -  >๐.๔๑ ๐.๒๐  -  -  >๐.๔๑ 

จํานวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปยื่นขอจด
สิทธิบัตร  (เร่ือง)  

       ๑๒๐        ๑๒๐  - ๘๖    ๑๐๐       ๑๐๐  - 

ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
จํานวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน  (เร่ือง) 

         ๔๕          ๔๕  - ๑๒๘      ๕๐         ๕๐  - 

จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชนท่ีนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์  (ราย) 

      ๑๐๐        ๑๐๐                 ๑๒๐ ๑๓๑   ๑๐๐       ๑๐๐                 ๑๒๐ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (ร้อยละ)  -          ๘๐  - รายงาน 
ไตรมาสที่ ๔ 

 -         ๘๐  - 

จํานวนโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยี  (โครงการ)  -  -              ๕๐๐ ๓๒๕  -  -              ๕๐๐ 
ผลผลิตการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
จํานวนกําลังคนด้าน วทน. ท่ีได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา  
(คน) 

       ๑๕๐        ๑๕๐  >๑๕๐ ๓๑๕    ๑๕๐       ๑๕๐  >๑๕๐ 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (คน)  -   ๑๕,๐๐๐  - ๑๒,๓๐๓  -  ๑๕,๐๐๐  - 
ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ท่ีสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

         ๘๐          ๘๐  - ๙๗      ๘๐        ๘๐  - 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน.  (คน)     ๖,๓๐๐  -  - ๔,๙๐๐  ๖,๕๐๐  -  - 
จํานวนเยาวชนท่ีเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์  (คน)  -     ๒,๐๐๐  - ๓,๑๙๒  -    ๒,๐๐๐  - 
จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน  (ผลงาน)        ๒๕๐  -  - ๑๖๓    ๒๕๐  -  - 
ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    
จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหวา่งประเทศท่ีมี
กิจกรรมต่อเน่ืองอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและ
มีการติดตามประเมินผล  (โครงการ) 

         ๑๒  -  - ๘         ๑๔  -  - 

จํานวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์  (ราย)        ๑๐๐       ๑๐๐  - ๑๓๐       ๑๑๐       ๑๑๐  - 
จํานวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ราย) 

         ๓๕          ๓๕  - ๖๒          ๔๐         ๔๐  - 

จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ้มูล
ทาง ว และ ท  (รายการ) 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  - ๑๔๐,๕๖๑ ๑๓๕,๐๐๐๑๓๕,๐๐๐  - 
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ตัวชี้วดั 

 ค่าเปา้หมายป ี๒๕๕๕  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ๑๐ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๖ 
 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 

(ที่ระดับคะแนน 
๕)  

 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 
(ที่ระดับคะแนน 

๕)  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน  (ร้อยละ)  -          ๘๐  - ๙๑.๘๒  -         ๘๐  - 

ผลผลิตด้านงานสนับสนุน    
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) 

         ๘๐  -  - รายงาน 
ไตรมาสที่ ๔ 

         ๘๐  -  - 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ  
(ร้อยละ) 

 -  -                ๙๐ ๘๙.๕  -  -                ๙๐ 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property 
Management)  (ระดับ) 

 -  -                 ๕ ๓  -  -                 ๕ 

การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน  (ระดับ)  -  -                 ๕ รายงาน 
ไตรมาสที่ ๔ 

 -  -                 ๕ 

ผลลัพธ์และผลกระทบ        
สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับ
งบดําเนินการท่ีได้รับ  (เท่า) 

 -         ๒.๑  - ๓.๒๖  -         ๒.๒  -

สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวมของ สวทช.  (เท่า)  -  - >๑.๐๐ ๑.๒๓  -  - >๑.๐๐
มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  (ล้านบาท)  -  - ๑๖,๕๐๐ ๑๐,๖๐๙  -  - ๑๖,๕๐๐

หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไม่กําหนดตัวช้ีวัดในรายการน้ัน  
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๓๔ 
 

ภาคผนวก 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายการบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  โดยให้ความสําคัญกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซ่ึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของ
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายและกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังภาพที่ ๒ และภาพที่ ๓ 

ความเชือ่มโยงของนโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติความเชือ่มโยงของนโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติความเชือ่มโยงของนโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติความเชือ่มโยงของนโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ยุทธศาสตรก์ระทรวงแผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ยุทธศาสตรก์ระทรวงแผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ยุทธศาสตรก์ระทรวงแผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ยุทธศาสตรก์ระทรวง

นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย
รฐับาลรฐับาลรฐับาลรฐับาล

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
แผนพฒันาฯ ฉแผนพฒันาฯ ฉแผนพฒันาฯ ฉแผนพฒันาฯ ฉ....๑๑๑๑๑๑๑๑

แผนบรหิารราชการแผนบรหิารราชการแผนบรหิารราชการแผนบรหิารราชการ
แผ่นดนิ แผ่นดนิ แผ่นดนิ แผ่นดนิ ((((ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ๖๖๖๖))))

นโยบายที ่
6 : 

วทิยาศาสต
ร ์

เทคโนโลย ี
การวจิยั 

และ
นวตักรรม

๑.การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม

๒.การพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรยีนรู้
ตลอดชวีติอยา่งย ัง่ยนื

๓.ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและ
พลงังาน

๕. การสร้างความ
เชือ่มโยงกบัประเทศใน
ภูมภิาคเพือ่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิและ
สังคม

๖. การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื

ข้อ ๖.๑ เรง่
พฒันาให้ประเทศ
ไทยเป็นสังคมทีอ่ยู่
บนพืน้ฐานขององค์
ความรู้

ข้อ ๖.๒ เรง่สร้าง
นกัวทิยาศาสตร ์
นกัวจิยั และครู
วทิยาศาสตรใ์ห้
เพยีงพอตอ่ความ
ต้องการของประเทศ

ข้อ ๖.๓ สนบัสนุน
และส่งเสรมิให้เกดิ
การลงทุนและความ
รว่มมอืระหวา่ง
ภาครฐัและเอกชน

ข้อ ๖.๔ จดัระบบ
บรหิารงานวจิยัให้
เกดิประสิทธภิาพสงู

ข้อ ๖.๕ ส่งเสรมิ
การใช้ข้อมูล
เทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 
เพือ่การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
การวางแผนการผลติ
ด้านการเกษตร 
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาภยัพบิตั ิ
ยกระดบัคุณภาพ
ชวีติ และเสรมิสร้าง
ความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ

ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์
วทวทวทวท....

๑. การส่งเสรมิและ
เรง่รดัการพฒันา
กําลงัคนด้าน
วทน. ให้เป็นพลงัของ
ประเทศ

๒. การสร้างความ
ตระหนกั และพฒันา 
การเรยีนรู้ด้าน วทน.
ให้เป็นสังคมฐาน 
ความรู้

๔. การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสนบัสนุนการ
วจิยั พฒันา และ
นวตักรรมให้เพยีงพอ 
รวมทัง้พฒันานโยบาย 
การบรหิารจดัการด้าน 
วทน. ให้มี
ประสิทธภิาพและ
ทนัสมยั

๓. การวจิยั พฒันา
และนวตักรรม สร้าง
ฐานความรู้และเพิม่
ผลติภาพของประเทศ

๕. การถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละมกีาร
นําผลงานวจิยั 
พฒันาและนวตักรรม
ไปใช้ในการเพิม่
ผลผลติเชงิพาณิชย์
และการบรกิารสังคม

๖. การพฒันาและ
ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมสิารสนเทศเพือ่
สนบัสนุนการพฒันา
ประเทศและการ
บรหิารจดัการการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและภยั
ธรรมชาติ

๗. การพฒันาความ
รว่มมอืกบัประเทศใน
ประชาคมอาเซยีน
ด้าน วทน.

๔.การปรบัโครงสร้าง
เศรษฐกจิสู่การเตบิโต
อยา่งมคุีณภาพและ
ยัง่ยนื

 
ภาพที่ ๒ แสดงความสอดคล้องของการดําเนินงานของ สวทช. ที่สอดคล้องนโยบายของประเทศ 
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๓๕ 
 

6.นโยบายวทิยาศาตร ์ เทคโนโลย ี การวจิยัและ
นวตักรรม

ยุทธศาสตรก์าร
จดัสรรงบประมาณ

แผนงาน 6.1 แผนงานวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และ
นวตักรรม
6.2 แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั

4.การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโต
อยา่งมคุีณภาพและยัง่ยนื

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
๑๑:ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา

๕. ผู้ประกอบการและ
ชุมชนได้นําเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิและสังคม

๑. กาํลงัคนทางด้าน 
วทน. ทีไ่ด้รบัการ
เสรมิสร้างขดีความ 
สามารถโดย
การศึกษา/อบรม 
สามารถนําความรู้ไป
ประยุกตใ์ช้ในการวจิยั 
พฒันาและนวตักรรม
หรอืการปฏบิตังิาน
ด้าน วทน. ได้

๒. ประชาชน
กลุม่เป้าหมาย 
รวมทัง้เด็กและ
เยาวชน มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ และ
ทศันคตทิีด่ตีอ่
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี และ
นวตักรรม

๔. ภาคการผลติและ
บรกิาร ใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพืน้ฐานในการ
ยกระดบัคุณภาพ 
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้ 
การพฒันานโยบาย 
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สนับสนุนและการบรหิาร
จดัการทีม่คุีณภาพให้
เพยีงพอ

๗. ภาคเศรษฐกจิและ
สังคมใช้ประโยชน์จาก 
วทน. เพือ่รองรบัการเขา้
รว่มประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน

๓. การวจิยั พฒันา 
และนวตักรรม
สามารถนําไป
เผยแพร ่ และ
ประยุกตใ์ช้ได้ใน
ภาคการผลติ 
เกษตร บรกิาร 
และภาคสังคม/ชุมชน

การพฒันากาํลงัคนด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ให้ได้รบัการเสรมิสร้างขดี
ความสามารถด้านการวจิยั
และพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี รวมทัง้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนผู้มี
ความสามารถพเิศษด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การผลติผลงานด้านวจิยัและ
พฒันาทีก่อ่ให้เกดิประโยชน์
ตอ่การพฒันาประเทศ ทัง้
โดยเพิม่ผลผลติในภาค
เกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม วสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และลดการนําเขา้เทคโนโลยี
และเชือ้เพลงิพลงังานจาก
ตา่งประเทศ

การถา่ยทอดเทคโนโลยี
สามารถเขา้ถงึภาคการผลติ   
ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเอกชนและชุมชน
ทอ้งถิน่ในระดบัรากแก้ว 
เพือ่เพิม่ศักยภาพและองค์
ความรู้ด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองประเทศให้
สูงขึน้

ประเทศชาตมิคีวามพร้อม
สําหรบัโครงสร้างพืน้ฐานที่
จาํเป็นในการพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เป้
าห

มา
ยก

าร
ให้

บร
กิา

ร 
วท

.
เป้
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ร 

สว
ทช

.

ผลผลติ
การวจิยัและ

พฒันา

ผลผลติการให้บรกิาร
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้าน 
ว และ ท 

ผลผลติ
การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

ผลผลติ
การพฒันา
กาํลงัคน

ด้าน ว และ ทผล
ผล

ติ
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