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๓ 
 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

         สวทช. ด ำเนินงำนภำยใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีก ำหนดเสนอขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ในวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
สำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ กำรด ำเนินงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงผลกระทบสูงจำกกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในกำรตอบ
โจทย์ที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสริมควำมเข้มแข็งในเทคโนโลยี ๔ สำขำหลัก เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมสู่กำรใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงผลงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ประเทศ สร้ำงควำม
เข้มแข็งในเรื่องกำรออกแบบและวิศวกรรมของ สวทช. เพ่ือผลักดันกำรน ำผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้
จริง และสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริหำรจัดกำรภำยในเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ สร้ำงและสะสมองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมขององค์กรเพื่อน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์และสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 

ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๕๙ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน สวทช. มีผลด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 
ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม จ ำนวน ๔,๐๙๕ ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ๑.๓๓ เท่ำของกำรลงทุนปีงบประมำณ ๒๕๕๔ (๒) น า
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคม
ชุมชน จ ำนวน ๑๑๓ รำยกำร (๓) มีลูกค้าเดิม (กลุ่มยุทธศาสตร์) ที่กลับมาใช้บริการ สวทช. จ ำนวนทั้งสิ้น 
๓๕๑ รำย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ ของลูกค้ำเดิม (กลุ่มยุทธศำสตร์) ที่เคยมำใช้บริกำร (๔) มีสัดส่วน
รายได้ต่อค่าใช้จ่าย เท่ำกับ ๑.๐๐ (๕) มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๑๔๗ ฉบับ หรือคิดเป็น 
๑๑.๗๓ ฉบับต่อบุคลำกรวิจัย ๑๐๐ คน (๖) มีทรัพย์สินทางปัญญา ๑๐๒ ค ำขอ หรือคิดเป็น ๘.๑๔ ค ำขอต่อ
บุคลำกรวิจัย ๑๐๐ (๗) มีความสามารถด้านการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๘๒.๕๐ 
ของแผน (๘) มีความสามารถในการจัดการความรู้องค์กร  ร้อยละ ๖๖.๐๐ ของแผน และ (๙) มี
ความสามารถขององค์กรในระดับสากล ร้อยละ ๕๙.๑๖ ของแผน ทั้งนี้จำกแน้วโน้มกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
สวทช. มั่นใจว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำทแผนที่ก ำหนดไว้ได้ โดยประมำณกำรว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำย ณ 
สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ล้ำนบำท 

แผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ สวทช. เข้ำสู่แผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มีเป้ำหมำย
หลักในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศสู่ ประเทศไทย ๔๐ โดยวำงแผนกำรด ำเนินงำนใน ๒ กลุ่ม คือ  
(๑) กลุ่มภารกิจพื้นฐานตามพันธกิจ เป็นกำรด ำเนินงำนในลักษณะของคลัสเตอร์มุ่งเป้ำ ๕ คลัสเตอร์ ได้แก่ 
(๑) คลัสเตอร์เกษตรและอำหำร (๒) คลัสเตอร์สุขภำพและกำรแพทย์ (๓) คลัสเตอร์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
(๔) คลัสเตอร์ทรัพยำกรชีวภำพ และ (๕) คลัสเตอร์อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ใช้
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ประโยชน์ในหลำยคลัสเตอร์ รวมถึงกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำนที่ส ำคัญในอนำคต เพ่ือมุ่งเน้น
ให้เกิดกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มนี้จะมีโครงกำรภำยใต้ Agenda 
based ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) อยู่ ๓ โครงกำร และ (๒) กลุ่มงานบูรณาการตาม
นโยบายภาครัฐ คือ โครงกำรส ำคัญที่น ำมำมุ่งเน้นด ำเนินงำน เนื่องด้วยมีควำมสอดคล้องกับแผนบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรวิจัย แผนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง  แผนบูรณำกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วง
วัย และ แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมเสมอภำค เพ่ือรองรับผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นนโยบำยของรัฐ และมีโครงกำรที่
อยู่ภำยใต้ Agenda based ของ วท. ๑๐ โครงกำร 

แผนงบประมาณในปี ๒๕๖๐ สวทช. มีแผนงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน ๖,๒๙๒ ล้ำนบำท แยกเป็น
รำยจ่ำยประจ ำ ๒,๒๓๘ ล้ำนบำท (ค่ำบุคลำกร ๒,๐๔๔ ล้ำนบำท และค่ำสำธำรณูปโภค ๑๙๔ ล้ำนบำท) 
รำยจ่ำยเพ่ือกำรด ำเนินงำน ๓,๖๗๗ ล้ำนบำท และรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงและอุดหนุนเฉพำะกิจ ๓๗๗ ล้ำนบำท 
และมีแผนงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริกำร และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ ๓๐๐ ล้ำน
บำท และรำยจ่ำยส ำรองฉุกเฉิน ๖๐๐ ล้ำนบำท โดยคำดกำรณ์รำยรับจำกกำรด ำเนินงำนของ สวทช. จ ำนวน 
๑,๗๕๐ ล้ำนบำท และมีแผนจะควบคุมอัตรำก ำลังคนในปี ๒๕๖๐ ไม่ให้เกิน ๓,๐๑๐ คน 

สวทช. ได้ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ คือ 
(๑) มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจำกกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๔ เท่ำของ
ค่ำใช้จ่ำย ปี ๒๕๖๐ (๒) รำยได้จำกควำมสำมำรถ ๑,๖๓๐ ล้ำนบำท และ (๓) กำรน ำผลงำนวิจัยและองค์
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในภำคกำรผลิต ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและภำคสังคมชุมชน ๒๔๐ รำยกำร และมี
เป้ำหมำยในกำรปรับระบบกำรวัดควำมพึงพอใจของกิจกรรมบริกำรรับจ้ำงวิจัย บริกำรที่ปรึกษำ และบริกำร
เทคนิควิชำกำร และกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร สวทช. ปี ๒๕๖๐ 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 
 

๑. วิสัยทัศน์ 
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดี สู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

๒. พันธกิจ 
สวทช. มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้

ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ที่จ ำเป็น เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหำร
จัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

 
๓. ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม 

S = Science and Technology Excellence การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท า อันเกิดจำกกำร
ใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด 

T = Team Work การท างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่ง
กันและกัน และกำรสื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำ
วิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ ำใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน 

D = Deliverability  ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตำมค ำมั่นสัญญำเพื่อ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือค ำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว 

A = Accountability and Integrity   เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึง ควำมมีจริยธรรม 
โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสำยงำนอำชีพ   
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๖ 
 

๓. เป้าหมายการด าเนนิงานปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 สร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศคิดเป็นมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ ๕ เท่ำของค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 ผลักดันให้เกิดกำรลงทุนในกิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของภำคกำรผลิต ภำคบริกำร 
และภำคเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนเป็น ๒ เท่ำของกำรลงทุน ปี ๒๕๕๙  

๔. กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑) บูรณำกำรควำมสำมำรถท่ี สวทช. และพันธมิตรมีอยู่ เพ่ือท ำงำนด้ำน วทน. ให้ตอบโจทย์ที่ส ำคัญของ
ประเทศ 

๒) เร่งสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรรับรู้ และกำรยอมรับในบทบำทและควำมสำมำรถของ สวทช. กับหน่วยงำน
พันธมิตร 

๓) เน้นกำรบริหำรงำนวิจัยครบวงจรตั้งแต่รับโจทย์ ออกแบบ วิศวกรรม และทดสอบให้ได้มำตรฐำน
พร้อมใช้งำน ไปจนถึงกำรใช้ประโยชน์ 

๔) พัฒนำมำตรกำรสนับสนุนร่วมกับกลไกภำครัฐ ให้เป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ 
๕) ปรับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดประสำนตั้งแต่นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รักษำระดับของควำมยืดหยุ่น

คล่องตัว ถูกต้องโปร่งใส ให้เป็นจุดเด่นของ สวทช. 
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๕. สรุปผลด าเนินงานที่ส าคัญในปี ๒๕๕๙ 

ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ เป็นปีสุดท้ำยของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) สวทช. จึง
ด ำเนินงำนมุ่งเน้นให้ เกิดกำรส่งมอบผลงำนให้ ได้ตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ที่ วำงไว้ โดยเร่งรัด  
กำรด ำเนินงำนในส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยของแผน 
กลยุทธ์ ฉบับ ๕ ได้แก่ (๑) มูลค่ำกำรลงทุนด้ำน ว และ ท ในภำคกำรผลิต ภำคบริกำรและภำคเกษตรกรรม 
๒.๐๐ เท่ำของกำรลงทุนที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ (๒) กำรน ำผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในภำค 
กำรผลิต ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและภำคสังคมชุมชน ๒๒๐ รำยกำร (๓) จ ำนวนลูกค้ำเดิม (กลุ่ม
ยุทธศำสตร์) ที่กลับมำใช้บริกำร สวทช. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ หรือคิดเป็น ๔๐ 
หน่วยงำน (๔) สัดส่วนรำยได้ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑ เท่ำต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (๕) จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ๔๐ บทควำมต่อบุคลำกรวิจัย ๑๐๐ คน และ (๖) จ ำนวนทรัพย์สินทำง
ปัญญำต่อบุคลำกรวิจัย ๒๐ ค ำขอต่อบุคลำกรวิจัย ๑๐๐ คน  

 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน สวทช. มีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 การด าเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
๒๔๐ โครงกำร มีบทความตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติตำมรำยชื่อของ Science Citation 
Index Expanded (SCIE) ๑๘๔ ฉบับ มี Impact Factor มำกกว่ำสอง ๑๑๔ ฉบับ เป็นบทควำมที่
บุคลำกร สวทช. มีส่วนร่วม ๑๔๗ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๐๒ ค ำขอ ได้แก่ สิทธิบัตร 
๕๓ ค ำขอ อนุสิทธิบัตร ๓๓ ค ำขอ และควำมลับทำงกำรค้ำ ๑๖ ค ำขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๑๐๑ เรื่อง โดยมีหน่วยงำน ชุมชน เอกชนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน 
๑๒๒ รำย และมีการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีใน SMEs ๙๐๑ โครงกำร ตัวอย่ำงผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

o การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง เมล็ดโต ต้านทานโรค สวทช. ให้ 
กำรสนับสนุน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พัฒนำเครื่องหมำยโมเลกุล คัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว  
ท ำให้ได้ถั่วเขียวสำยพันธุ์ดี ๕ สำยพันธุ์ ให้ผลผลิตสูงกว่ำ ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนำด
เมล็ดใหญ่ (น้ ำหนัก ๑,๐๐๐ เมล็ด ประมำณ ๗๕-๘๐ กรัม) มีควำมต้ำนทำนต่อโรครำแป้ง
และใบจุด  โดยในช่ วงเดื อนธันวำคม ๒๕๕๘  – มีนำคม ๒๕๕๙  สวทช . ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำถั่วเขียวสำยพันธุ์ดังกล่ำว ส่งเสริม
ให้แก่เกษตรในจังหวัดอุทัยธำนี เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ในพ้ืนที่ ๑๔๑ ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์จ ำนวน ๑๐ 
ตัน โดย สวทช. รับซื้อคืนในรำคำกิโลกรัมละ ๖๐ บำท เพ่ือน ำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถ่ัว
เขียวได้อีกจ ำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ เพ่ือผลิตถั่วเขียวคุณภำพดีจ ำหน่ำยให้แก่โรงงำนผลิตวุ้นเส้น



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๘ 
 

ต่อไป กำรปลูกถั่วเขียวนี้เกษตรกรจะมีรำยได้จำกกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ประมำณ ๑๐,๐๐๐ – 
๑๔,๐๐๐ บำทต่อไร่ นอกจำกนี้ ถั่วเขียวยังเป็นพืชทำงออกส ำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหำ
ภัยแล้ง เนื่องจำกเป็นพืชใช้น้ ำน้อยกว่ำกำรท ำนำถึง ๓ เท่ำ 

o ถุงหายใจได้ ส าหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สด (ActivePAK) สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชำติ (MTEC) ร่วมกับเอกชน พัฒนำนวัตกรรม“ถุงหำยใจได้" ส ำหรับใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์สด เช่น ผัก ผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีกำรสร้ำงบรรยำกำศดัดแปลงแบบสมดุล 
(Equilibriu, Modified Atmosphere หรือ EMA) สร้ำงสมดุลบรรยำกำศภำยในบรรจุภัณฑ์ 
ท ำให้ผลิตภัณฑ์คงควำมสด คุณค่ำ และรสชำติของผัก ให้สด อร่อย ได้นำนสูงสุด ๒ – ๕ เท่ำ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้บริโภค จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ด้วยกำรพัฒนำฟิล์ม
ดัดแปลงสภำวะบรรยำกำศแบบสมดุล ท ำให้มีสมบัติกำรผ่ำนของก๊ำซและไอน้ ำ และสมบัติ
ทำงกลที่เหมำะสมต่อกำรน ำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ส ำหรับยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตผลสด ที่
ตอบโจทย์ด้ำนคงควำมสดของผักและควำมใสของถุง สำมำรถเพ่ิมระยะเวลำกำรวำงจ ำหน่ำย
บนชั้นวำงได้นำนขึ้นเฉลี่ย ๗ – ๘ วัน เมื่อเทียบกับถุงพลำสติกทั่วไปเจำะรู ช่วยลดอัตรำกำร
สูญเสียของผักได้ร้อยละ ๒๐ คิดเป็นมูลค่ำผลกระทบประมำณ ๒๓๓ ล้ำนบำท ภำยใน
ระยะเวลำ ๕ ปี 

o ชุดเลนส์มิวอาย กล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพา ที่สำมำรถบันทึกภำพของวัตถุขนำดเล็กด้วย
ก ำลังขยำย ๒๕ เท่ำ ๕๐ เท่ำ และ ๑๐๐ เท่ำ โดยเป็นกำรพัฒนำมำจำกเลนส์ทวิทรรศน์ที่
สำมำรถติดบนอุปกรณ์พกพำ เช่น Tablet หรือ Smart phone เป็นกล้องจุลทรรศน์ เลนส์
มิวอำย ท ำจำกวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่งต่ำงจำกเลนส์แก้วที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป ท ำให้สะดวก
ในกำรพกพำ เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ขำตั้งที่มีแหล่งก ำเนิดแสงและตัวปรับระยะวัตถุ จะให้
ภำพคมชัดใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป สำมำรถบันทึกภำพได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่  
ทุกเวลำ เหมำะกับกำรใช้แทนกล้องจุลทรรศ์รำคำแพง ส ำหรับโรงเรียนในชนบทที่ห่ำงไกล 
โดยขณะนี้ได้มีบริษัทรับไปผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์แล้ว และ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ให้กำรสนับสนุนกำรผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอำยในล็อตแรก จ ำนวน 
๒,๐๐๐ ชุด เพ่ือมอบให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ำนวน ๒๐๐ ชุด และมอบ
ให้กับโรงเรียนในโครงกำรกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ทั่วประเทศ 
จ ำนวน ๑,๘๐๐ ชุด 

o ครีมบ ารุงผิวและเจลท าความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม  สำร
สกัดมะขำมป้อมเป็นสำรสกัดที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ลดกำรสร้ำง
เม็ดสีเมลำนิน ท ำให้ผิวขำวกระจ่ำงใส สวทช. จึงประดิษฐ์อนุภำคนำโนไนโอโซมกักเก็บสำร
สกัดมะขำมป้อมด้วยเทคนิคนำโนเอนแคปซูเลชั่น ที่สำมำรถปกป้องสำรส ำคัญให้มีควำม 
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คงตัว และซึมเข้ำสู่ผิวหนังได้ดีขึ้น ครีมบ ำรุงผิวและเจลล้ำงหน้ำที่ผสมอนุภำคนำโนสำรสกัด
มะขำมป้อม ผ่ำนกำรทดสอบกำรระคำยเคืองในอำสำสมัคร ๒๐๐ คน และผ่ำนกำรทดสอบ
ประสิทธิศักย์ในอำสำสมัคร ๓๐ คน พบว่ำไม่ท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง และกำรใช้ผลิตภัณฑ์
ครีมบ ำรุงผิวร่วมกับเจลล้ำงหน้ำผสมอนุภำคนำโนสำรสกัดมะขำมป้อม ท ำให้ผิวขำวกระจ่ำง
ใสขึ้น หลังจำกกำรใช้ตั้งแต่ ๒ ถึง ๘ สัปดำห์ โดยค่ำสีผิวในสัปดำห์ที่ ๔ ขำวขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๘ จำกค่ำเริ่มต้น และสำมำรถเพ่ิมควำมชุ่มชื้นผิวได้สูงสุดหลังจำก
กำรใช้เป็นเวลำ ๖ สัปดำห์ โดยค่ำควำมชุ่มชื้นผิวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙.๐๖ จำกค่ำควำมชุ่มชื้นผิว
ในสัปดำห์เริ่มต้น ทั้งนี้ผลงำนวิจัยสูตรครีมบ ำรุงผิวและเจลท ำควำมสะอำดผิวหนังที่มีอนุภำค
นำโนสำรสกัดมะขำมป้อมมีบริษัทเครื่องส ำอำงขอรับอนุญำตใช้สิทธิเพ่ือผลิตจ ำหน่ำย
ทำงกำรค้ำแล้วจ ำนวน ๒ รำย 

 การด าเนินการตามพันธกิจของ สวทช. ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษำ 
(ปริญญำโท-เอก) รวมทั้งสิ้น ๖๒๗ ทุน ส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เกิดควำมสนใจด้ำน 
ว และท ๕,๙๔๓ คน และด ำเนินงำนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมประชุมวิชำกำร และผ่ำนสื่อโทรทัศน์ อำทิ รำยกำรพลังวิทย์ คิดเพ่ือคนไทย , 
Science Guide และว้ำว..วิทย์ ช่วยเศรษฐกิจชำติ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะท ำงำนวิจัย 
พัฒนำ หรือให้บริกำรเทคนิคในอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ ำนวน ๑๔๒ รำย คิดเป็นพ้ืนที่ 
๔๗,๑๕๓.๕๑ ตำรำงเมตร และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่
บุคคลภำยนอกทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกอุทยำนฯ จ ำนวน ๒๖,๔๘๒ รำยกำร นอกจำกนี้ สวทช. 
ยังได้ด ำเนินการผลักดันนโยบายด้าน วทน. ระดับชาติที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรผลักดันมำตรกำรทำงภำษี 
๓๐๐% กำรผลักดันเมืองนวัตกรรมอำหำร กำรสร้ำงธุรกิจสตำร์ทอัพ และกำรกระตุ้นกำรลงทุน เพ่ือ
สร้ำงแรงจูงใจให้ภำคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนำมำกข้ึน 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔,๐๕๙.๖๗ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑ ของแผน (๕,๙๐๐ 
ล้ำนบำท) มีรายได้จากการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๑,๓๗๖.๘๒ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๔ ของแผน 
(๑,๖๕๐ ล้ำนบำท) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๗๕๓ คน แบ่งเป็นบุคลำกรสำยวิจัยและ
วิชำกำร จ ำนวน ๑,๘๘๑ คน และบุคลำกรท่ีไม่ใช่สำยวิจัยและวิชำกำร จ ำนวน ๘๗๒ คน 

 การด าเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม  จ ำนวน ๔,๐๙๕ 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ๑.๓๓ เท่ำของกำรลงทุนปีงบประมำณ ๒๕๕๔ (๒) น าผลงานวิจัยและองค์
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๑๐ 
 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน  จ ำนวน 
๑๑๓ รำยกำร (๓) มีลูกค้าเดิม (กลุ่มยุทธศาสตร์) ที่กลับมาใช้บริการ สวทช. จ ำนวนทั้งสิ้น ๓๕๑ 
รำย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ ของลูกค้ำเดิม (กลุ่มยุทธศำสตร์) ที่เคยมำใช้บริกำร (๔) มีสัดส่วน
รายได้ต่อค่าใช้จ่าย เท่ำกับ ๑.๐๐ (๕) มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๑๔๗ ฉบับ หรือคิด
เป็น ๑๑.๗๓ ฉบับต่อบุคลำกรวิจัย ๑๐๐ คน (๖) มีทรัพย์สินทางปัญญา ๑๐๒ ค ำขอ หรือคิดเป็น 
๘.๑๔ ค ำขอต่อบุคลำกรวิจัย ๑๐๐ (๗) มีความสามารถด้านการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๘๒.๕๐ ของแผน (๘) มีความสามารถในการจัดการความรู้องค์กร ร้อยละ 
๖๖.๐๐ ของแผน และ (๙) มีความสามารถขององค์กรในระดับสากล ร้อยละ ๕๙.๑๖ ของแผน 
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๑๑ 
 

๖. แผนและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ 

สวทช. มีกำรด ำเนินงำนแบ่งตำมภำรกิจเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มภำรกิจพ้ืนฐำนตำมพันธกิจ และ 
(๒) แผนงำนบูรณำกำรตำมนโยบำยภำครัฐ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
๖.๑ กลุ่มภารกิจพื้นฐานตามพันธกิจ สวทช. ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มภำรกิจวิจัยและ

พัฒนำคลัสเตอร์มุ่งเป้ำ (๒) กลุ่มภำรกิจวิจัยและพัฒนำตำมเทคโนโลยีฐำน และ (๓) กลุ่มภำรกิจตำมพันธกิจ
อ่ืนๆ ที่ส ำคัญ โดยภำยใต้กลุ่มภำรกิจพ้ืนฐำนฯ มีโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ Agenda based ของ วท. จ ำนวน ๓ 
โครงกำร 

 
๖.๑.๑ กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนามุ่งเป้าคลัสเตอร์ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มแผนงำนวิจัยและ

พัฒนำคลัสเตอร์มุง่เป้ำ และ (๒) แผนงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในหลำยคลัสเตอร์ 
 
(๑) กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์มุ่งเป้า หมำยถึง กำรท ำงำนวิจัยและพัฒนำที่ตอบโจทย์

ส ำคัญหรือจ ำเป็น จนสร้ำงผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมอย่ำงชัดเจน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (ว และ ท) ในจุดส ำคัญของห่วงโซ่กำรผลิต (Value chain) โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำร่วมกัน
ท ำงำน หรือก ำหนดโจทย์ ท ำงำนใกล้ชิดกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ขยำยผล โดยด ำเนินงำนใน ๕ คลัสเตอร์หลัก 
ประกอบด้วย (๑) คลัสเตอร์เกษตรและอำหำร (๒) คลัสเตอร์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม (๓) คลัสเตอร์สุขภำพ
และกำรแพทย ์(๔) คลัสเตอร์ทรัพยำกรชีวภำพ และ (๕) คลัสเตอร์อุตสำหกรรมกำรผลิต ดังนี้  
 

๑. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร  
เป้ำหมำย กำรใช้ ว และ ท เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตโดยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต 

(Productivity) กำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ (Quality) ลดควำมสูญเสียในขั้นตอนกำรผลิต (Reduce loss) 
และกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน (Sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ประกอบด้วย ๕ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนมันส ำปะหลัง (๒) แผนงำนเมล็ดพันธุ์ (๓) แผนงำนกำร
ปรับตัวภำคกำรเกษตรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (๔) แผนงำนกำรผลิตสัตว์และสุขภำพสัตว์ 
และ (๕) แผนงำนนวัตกรรมอำหำร โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่
ละแผนงำน ดังนี้ 
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๑๒ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. แผนงำนมันส ำปะหลัง เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมมันส ำปะหลังตลอดห่วงโซ่กำร
ผลิต ควบคู่กับกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 กำรปรับปรุงพันธุ์มันส ำปะหลัง 
 กำรเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลด

ต้นทุนกำรผลิต 
 กำรเตือนกำรณ์ กำรป้องกัน ก ำจัดโรค และ

แมลงศัตร ู
 กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
 กำรป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น ำป ระสิ ท ธิ ภ ำพ

กระบวนกำรผลิตมันส ำปะหลัง แป้งดัดแปร 
และผลิตภัณฑ์ใหม่จำกมันส ำปะหลัง 

 กำรศึกษำนโยบำย กำรตลำด และสิ่งแวดล้อม 

 พั น ธุ์ มั น ส ำ ป ะห ลั งที่ ป รั บ ตั ว เห ม ำะส ม กั บ
สภำพแวดล้อมเฉพำะ ต้ำนทำนโรคและแมลง  

 พันธุ์มันส ำปะหลังที่คุณสมบัติแป้งมีคุณค่ำทำง 
โภชนำเพ่ือกำรบริโภค 

 เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลังต่อหน่วยพ้ืนที่ที่
เหมำะสมกับพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง 

 เครื่องเก็บเกี่ยวมันส ำปะหลังแบบถอนเหง้ำขึ้นจำก
พ้ืนดินและตัดหัวมันส ำปะหลังแยกออกจำกเหง้ำ 
ระดับภำคสนำม 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อกำรปรับปรุงระเบียบ
กฎ เกณ ฑ์ ของภ ำครั ฐ /ก ำรป รับ ตั วของกลุ่ ม
อุตสำหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง 

 

๒. แผนงำนเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรส่งออก และเพ่ิมมูลค่ำในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

 สนับสนุนให้ เกิดหน่ วยบริหำรจัดกำรเชื้ อ
พั น ธุ ก ร ร ม ใ น ร ะ ดั บ ช ำ ติ  ( National 
Germplasm Bank) และสร้ำงเครือข่ำยที่เป็น
ระบบ 

 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์
ให้กับภำคเอกชนและเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง 

 เพ่ิ มประสิทธิภ ำพ ในกำรผลิ ต เมล็ ด พันธุ์
คุณภำพสูง 

 สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ ำงประเทศในกำร
ทดสอบพันธุ์และสนับสนุนกำรท ำ business 
matching ให้กับภำคเอกชน 
 

 เชื้ อพันธุกรรมแตงกวำและฟักทองที่ ผ่ ำนกำร
ประเมินควำมต้ำนทำนโรคที่ส ำคัญ ได้แก่ รำน้ ำค้ำง 
ไวรัส รำแป้ง 

 สำยพันธุ์พริก/มะเขือเทศ/แตงกวำ/ข้ำวโพด ที่
ต้ำนทำนโรค และแมลงศัตรูพืช (เช่น รำน้ ำค้ำง ใบ
ไหม้แผลใหญ่ ไส้เดือนฝอย ไวรัสใบหงิกเหลือง แอน
แทรกโนส) 

 ข้อมูลประสิทธิภำพเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส สูตรน้ ำ
และผงแห้งในห้องปฏิบัติกำร และโรงเรือน 
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๑๓ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๓. แผนงำนกำรปรับตัวภำคกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยีเพ่ือใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเกษตรแม่นย ำ  
เพ่ือใช้ทรัพยำกรกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเทคโนโลยีกำรพยำกรณ์และระบบเตือนภัย เพ่ือกำร
ผลิตผลิตผลกำรเกษตร รวมทั้งกำรพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำ 
และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนก ำลั งคน 
มุ่งเน้นใน ๓ เทคโนโลยี คือ 

๑. เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช (กำร
ประยุกต์ใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำร
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์  และกำร
พัฒนำเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

๒. เทคโนโลยีกำรเกษตรที่มีควำมแม่นย ำสูง 
๓. เทคโนโลยีระบบพยำกรณ์และระบบ

เตือนภัย 

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็น 

 สำยพันธุ์ข้ำวที่ต้ำนทำนโรค แมลง และสภำวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมำะสม และสำยพันธุ์ข้ำวลูกผสมที่
ให้ผลผลิตมำกกว่ำ ๑,๐๐๐ กก./ไร ่

 ข้อมูลกำรประเมินควำมต้ำนทำนโรคบนข้ำวพันธุ์
ต่ำงๆ 

 พันธุ์ อ้อยน้ ำตำลมีผลผลิต ๑๕ -๑๘ ตัน/ไร่ /ปี 
ส ำหรับเขตพ้ืนที่ชลประทำนและ ๑๒-๑๕ ตัน/ไร่/ปี 
ส ำหรับเขตน้ ำฝน มีควำมหวำนมำกว่ำ ๑๒-๑๓  
ซีซีเอส สะสมน้ ำตำลเร็ว สำมำรถต้ำนทำนโรคเหี่ยว
เน่ำแดง แส้ด ำ ใบขำว และไว้ตอได้นำน (มำกกว่ำ ๓ 
ครั้ง) 

 พันธุ์อ้อยพลังงำน ผลผลิตสูง ๑๕-๒๐ ตัน/ไร่ อำยุ
เก็บเกี่ยว ๖-๘ เดือน ควำมหวำนไม่น้อยกว่ำ ๑๒  
ซีซีเอส หรือไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ บริกซ์ มีปริมำณเส้นใย 
ร้อยละ ๑๘-๒๐ ต้ำนทำนต่อโรคแส้ด ำ และโรค
เหี่ยวเน่ำแดง 

 พันธุ์อ้อยอำหำรสัตว์ผลผลิตสูงสุด ๑๖-๒๐ ตัน/ไร่/
ปี เก็บเกี่ยว ๓-๔  ครั้ง/ปี ไม่ออกดอก ทนแล้ง และ
มีคุณค่ำทำงโภชนะสัตว์ที่ดี 

 เพ่ิมผลผลิตอ้อยจำก ๑๓ ตัน/ไร่ เป็น ๑๕-๑๘ ตัน/
ไร่ 

 พันธุ์อ้อยน้ ำตำล พลังงำน และอำหำรสัตว์ 
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๑๔ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๔. แผนงำนกำรผลิตสัตว์และสุขภำพสัตว์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเน้นพ่ึงพำทรัพยำกรและวัตถุดิบภำยในประเทศและเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

 กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนอำหำรสัตว์ (วัตถุดิบ
ทำงเลือกทดแทน และสำรเสริมอำหำรสัตว์ 
เพ่ือเพ่ิมกำรใช้ประโยชน์ได้ทำงโภชนะและ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 

 กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพสัตว์ (วัคซีนที่มี
ประสิทธิภำพภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเร็ว คุ้มโรคนำน 
และเฉพำะกับสำยพันธุ์เชื้อก่อโรคในประเทศ) 

 กำรพัฒนำกุ้งกุลำด ำคุณภำพสำยพันธุ์ไทย
คุณภำพดี ปลอดโรค โตเร็ว 

 โค น ม พั น ธุ์ ดี ที่ เห ม ำ ะส ม กั บ ก ำ ร เลี้ ย งดู ใน
สภำพแวดล้อมของประเทศไทย 

 สำยพันธุ์กุ้งโตเร็ว และผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งเพ่ือส่ง 
โรงเพำะพัก 

 องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวังโรคระบำดในสัตว์ 

 วัตถุดิบทำงเลือกทดแทน/สูตรอำหำรที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรผลิตสัตว์ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 

 ต้นแบบวัคซีนที่มีประสิทธิภำพคุ้มโรคนำนขึ้น (เชื้อ
ที่ใช้ในกำรผลิตวัคซีนตรงกับเชื้อที่ระบำดในพ้ืนที่ /
วัคซีนมีควำมบริสุทธิ์มำกข้ึน) 

 

๕. แผนงำนนวัตกรรมอำหำร ผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพ มีควำมปลอดภัย และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ 

 กำรวิจัยและพัฒนำยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 
วัตถุดิบก่อนกำรแปรรูป (ผลิตผลสด) และ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำรผลิต
แ ล ะส ร้ ำ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ ำ เ พ่ิ ม  (Food 
Innovation) 

 กำรวิจัยและพัฒนำอำหำรเพ่ือสุขภำพและ
อำหำรสำหรับผู้บริโภคเฉพำะกลุ่ม (ผู้สูงอำยุ/
ผู้ป่วย) 

 

 แนวทำงกำรจัดกำรและกำรผลิต เพ่ือลดกำร
ปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในไก่ สุกร และผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ  

 ต้นแบบกระบวนกำรผลิตแป้งสตำร์ชข้ำวที่ทนต่อ
กำรย่อยด้วยเอนไซม์ในระดับอุตสำหกรรม 

 
๒. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำย เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพ่ิมควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของภำคกำรผลิต & ภำคบริกำรของประเทศ (ในประเด็น ควำมยั่งยืน และกำรค้ำกับ สิ่งแวดล้อม) 
ประกอบด้วย ๔ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (๒) แผนงำนประสิทธิภำพทรัพยำกรและ
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๑๕ 
 

พลังงำน (๓) แผนงำนเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงำนใหม่ (๔) แผนงำนร่วมสนับสนุนทุน
วิจัย กฟผ.-สวทช. โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. แผนงำนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 

กำรแข่งขันของภำคกำรผลิต/บริกำร (ในประเด็นควำมยั่งยืน และกำรค้ำกับสิ่งแวดล้อม) 

 กำรพัฒนำ ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จำก
ฐำนข้อมูลวัสดุพ้ืนฐำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ บูรณำกำรร่วมกับตำรำงปัจจัย
กำรผลิตและผลผลิต I/O data ของสภำพัฒน์ฯ 

 สนับสนุนงำนวิจัยกำรประเมินควำมยั่งยืน 
(รวมฟุตพรินต์  ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ) ของ Bio-products และ
ผลิตภัณฑ์ส่งออกท่ีสำคัญ 

 สนับสนุนงำนวิจัยที่เน้นกำรพัฒนำตัวชี้วัดตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 สนับสนุนงำนวิจัยพัฒนำวิธีกำรประเมินผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต 
(LCIA) ข อ งป ระ เท ศ งำน วิ จั ย น โยบ ำย ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 ฐำนข้อมูล Hybrid LCA-I/O (เชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศำสตร์เข้ำด้วยกัน)          
ที่ สมบู รณ์ ใช้ ข้ อมู ลสถิ ติ และรวมค่ ำวอ เตอร์         
ฟุตพรินต์ (water footprint)  

 ค่ำ Green GDP ของประเทศไทยในระบบ SEEA 
(System of Environment - Economic 
Accounting)   

 ข้อมูลผลกำรประเมินควำมยั่ งยืนระบบเกษตร
อำหำร และผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ส ำคัญ ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนด้ำนควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น Land use, Carbon Emission, 
Water Footprint, Zoning และอ่ืนๆ  ภำยในปี 
๒๕๖๐ 

 ระบบกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม (คู่มือและ
ทีมผู้ เชี่ยวชำญ) ของประเทศไทยตำมมำตรฐำน 
สำกลและผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรประเมินมำกกว่ำ ๑๐๐ 
ผลิตภัณฑ์ภำยในปี ๒๕๖๔ 

 ระบ บ รั บ รอ ง อัพ ไซ เคิ ล ค ำร์ บ อน ฟุ ต พ ริ น ต์            
(คู่ มื อและทีมผู้ เชี่ ย วชำญ ) ของประเทศและ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนมำกกว่ำ ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์
ภำยในปี ๒๕๖๔ 

 สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนตัวชี้วัดตอบสนองเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ตัวชี้วัดค่ำควำมยั่งยืน และแนวทำง Fill gap ของ 
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๑๖ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

Sectors ที่ส ำคัญของประเทศภำยในปี  ๒๕๖๔ 
(ได้แก่ ภำคผลิตและบริกำร ภำคบริโภค และภำค
สนับสนุน) 

 ข้อมูลระบบกำรคิดภำษีสิ่งแวดล้อมของประเทศ          
(ท้ังเรื่องน้ ำ พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ) จำก
วิธีกำรประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีหลักกำรคิดต้นทุนด้ำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง 

 ผลงำนวิจัยนโยบำยเชิงนโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนทำง
สิ่งแวดล้อม 

 

๒. แผนงำนประสิทธิภำพทรัพยำกรและพลังงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคครัวเรือน 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรผลิตพลังงำน ผลิตงำนวิจัยสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นจะช่วยบรรลุเป้ำหมำยกำรลดใช้พลังงำน น ำไปสู่กำรเป็นสังคมคำร์บอนต่ ำ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 เพ่ิมประสิทธิภำพทรัพยำกรและพลังงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม ภำคอำคำร และภำคขนส่ง 

 เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ก ำรจั ด ก ำรข อ ง เสี ย
อุตสำหกรรมเพ่ือผลิตพลังงำน 

 วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ประสิทธิภำพสูง 
 

 ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแป้งมัน
ส ำปะหลังเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕ (ปัจจุบันประมำณ 
ร้อยละ ๘๐) 

 เทคโนโลยีและแนวทำงในกำรจัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรมเพ่ือผลิตพลังงำน 

๓. แผนงำนพลังงำนหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงำนใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนลดกำรพ่ึงพำ
เชื้อเพลิงฟอสซิล และปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

 กำรเพ่ิ มศั กยภำพชี วมวลส ำห รับ ใช้ เป็ น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตควำมร้อนและไฟฟ้ำ 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ 

 ต้นแบบกระบวนกำร Pretreat เพ่ื อปรับปรุ ง
วัตถุดิบชีวมวลให้พร้อมใช้งำน ส ำหรับไปผลิตเป็น
พลังงำนระดับห้องปฏิบัติกำร 

 ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ในกำรน ำชีวมวลไปใช้
ร่วมกับถ่ำนหินไปใช้ในโรงผลิตไฟฟ้ำขนำดย่อยและ
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๑๗ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนใหม่ ขนำดใหญ ่

 แนวทำงกำรใช้ชีวมวลที่มีศักยภำพ ได้แก่ ฟำงข้ำว 
เพ่ือเป็นเชื่อเพลิง 

 เอน ไซม์ ที่ มี คุณ สมบั ติ ย่ อยชี วมวล ได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำเอนไซม์ทำงกำรค้ำในระดับ
ห้องปฏิบัติกำร 

 ต้นแบบกระบวนกำรในกำรเปลี่ยนชีวมวลเป็นสำร
มูลค่ำสูง ระดับห้องปฏิบัติกำร 

 

๔. แผนงำนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำ กฟผ.-สวทช. เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำน ลดกำรน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ และพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 เทคโนโลยีกำรผลิตและใช้พลังงำนที่สะอำด 
ยั่งยืน และต้นทนุต่ ำเหมำะสมกับท้องถิ่นชนบท 

 เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำนและ 
ลดกำรสูญเสียด้ำน Demand side 

 เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดกำร
สูญเสียด้ำน Supply side (โรงไฟฟ้ำ ระบบ
ขนส่ง ระบบจ ำหน่ำย) 

 กำรวิจัยเชิงนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและควำมมั่นคง
ด้ำนกำรจัดหำพลังงำน 

 องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีกำรผลิตและใช้พลังงำนที่
สะอำด ยั่งยืน และต้นทุนต่ ำ เหมำะสมกับท้องถิ่น
ชนบท 

 ต้นแบบเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน 
ส ำหรับกรอบอำคำร และระบบอุปกรณ์ภำยใน 
อุปกรณ์ พ้ืนฐำนในอุตสำหกรรม (เน้นพลังงำน
ไฟฟ้ำ) อย่ำงน้อย ๒ ต้นแบบ 

 ต้นแบบเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน  
และลดกำรสูญเสียฝั่งจ่ำย อย่ำงน้อย ๒ ต้นแบบ 

 รำยงำนงำนวิจัย เชิ งนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและพัฒนำพลังงำนทดแทน และควำม
มั่นคงด้ำนกำรจัดหำพลังงำน 

 

 
๓. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ 

เป้ำหมำย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริกำรทำงกำรแพทย์เพ่ือดูแลสุขภำพประชำชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณด้ำนสุขภำพของภำครัฐ และเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงสุขภำพ
ของประเทศ ประกอบด้วย ๓ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
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๑๘ 
 

อุบัติซ้ ำ (๒) แผนงำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์เพ่ือกำรดูและสุขภำพประชำชน และ (๓) แผนงำน
เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. แผนงำนเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ องค์ควำมรู้และผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหำ
และตอบสนองต่อกำรรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ ำได้อย่ำงทันท่วงที 

 กำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

 กำรพัฒนำสำรต้ำนมำลำเรีย P218 

 กำรจัดตั้งเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำร
เตรียมพร้อมรับมือต่อโรค ติดต่ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ ำ เช่น วัณโรค 

 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์เข้ำ
ทดสอบในอำสำสมัครระยะที่ ๑ 

 เริ่มกำรทดสอบสำร P218 ในอำสำสมัครระยะที่ ๑ 

 วิธีกำรตรวจสอบ Neutralizing antibody assay 
๑ วิธีกำร  

 แนวทำงกำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไม่ทรำบสำเหตุ 

 เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำร ๑๑ หน่วยงำน จำก ๕ 
สถำบัน ที่มีควำมพร้อมในกำรตรวจเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคที่ส ำคัญอย่ำงน้อย จ ำนวน ๔ ชนิด  

 ชุดตรวจ/วิธีกำรตรวจวินิจฉัยส ำหรับเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคที่มีศักยภำพเป็นอำวุธชีวภำพ อย่ำงน้อย ๒ 
ชนิด 

 

๒. แผนงำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์ เพ่ือกำรดูแลสุขภำพประชำชน มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรใช้ข้อมูล
ระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทำงคลินิก ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรท ำนำยและวินิจฉัย ป้องกัน และ
รักษำโรคที่เป็นปัญหำสำคัญทำงสำธำรณสุข 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือกำรท ำนำย  วินิจฉัย 
ป้องกัน และรักษำโรค ได้แก่ 

 เซลล์ต้นก ำเนิด (stem cell) 

 กำรแพทย์แบบแม่นย ำ (precision medicine) 

 ตัวชี้วัดทำงชีวภำพในระยะเริ่มแรก (early 
biomarker) ของผู้ป่วยโรคไตวำย เพ่ือชะรอ
กำรเข้ำสู่ภำวะไตวำยระยะสุดท้ำย 

 Biomarker ส ำหรับกำรตรวจวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังใน
ระยะเริ่มต้น   

 แนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับประเทศไทย ในกำรรักษำ
โรคไตเรื้อรัง โดยอำศัยเทคโนโลยีในกำรตรวจหำ
โปรตีน หรือฮอร์โมนจำกเลือด และปัสสำวะ เพ่ือ
สร้ำงแนวทำงกำรป้องกัน รักษำ และติดตำมผู้ป่วย
ต่อไปในอนำคต 
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๑๙ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

 จีโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อำศัยในร่ำงกำย
ของสิ่งมีชีวิต (Microbiome) 

 
 
 
 

 Universal Platlet ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร ท ด ส อ บ
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว  

 เทคโนโลยีระบบน ำส่ งยีน ที่ ผ่ ำนกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว  

 ได้ข้อมูลควำมปลอดภัยของกำรใช้เทคโนโลยี IPS 
cell ในกำรรักษำโรค  

 

๓. แผนงำนเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรดูและสุขภำพคน
ตลอดช่วงชีวิตและอุปกรณ์ดูแลสุขภำพ 

 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรดูแลสุขภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

 กำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big 
Data) เพ่ือกำรก ำหนดนโยบำย งบประมำณ 
บริกำรสุขภำพ และกำรดูแล  สุขภำพของ
ประชน  

 อุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์  (Medical Device)
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์  consumer 
product เทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ  

 ระบบงำนและกระบวนกำรใหม่ในกำรไหลของ
ข้อมูลในโรงพยำบำลขนำดกลำงเพ่ือลดเวลำรอคอย
ของคนไข้และลดภำระของงำน  

 กระบวนกำรใหม่ ในกำรจัดกำรเวชภัณฑ์  วัสดุ
อุปกรณ์  และเครื่องมือแพทย์ที่ ส ำคัญส ำหรับ
โรงพยำบำลขนำดกลำง 

 สถำปั ตยกรรมองค์ ก รส ำห รับ กำร เชื่ อม โย ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ๕ ช่วงอำยุ คือ กลุ่มปฐมวัย     
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงำน และกลุ่ม  
ผู้สูงวัย 

 เครื่องมือบันทึกสุขภำพแม่และเด็กออนไลน์และ
เชื่อมโยงข้อมูล   

 แฟ้มสะสมข้อมูลวัยรุ่นด้ำนกำรใช้ควำมรุนแรง     
ยำเสพติด และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 แฟ้มข้อมูลที่เชื่อมโยงเพ่ือให้กำรดูแลและพัฒนำ
ควำมมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอำยุ 
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๒๐ 
 

๔. คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ 
เป้ำหมำย กำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพ่ือกำร

อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพใหม่อย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงำน คือ (๑) 
แผนงำนกำรอนุรักษฺ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน และ (๒) แผนงำนกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรชีวภำพ เพ่ืออุตสำหกรรมใหม่ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. แผนงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพ่ือกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรอนุรักษ์ และจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพ รวมถึงกำรฟื้นฟูสภำวะแวดล้อม เพ่ือกำรให้บริหำรจัดกำรพ้ืนที่
ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ กำรให้บริกำรทำงระบบนิเวศ และกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

 อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู  (ท ะ เล แ ล ะ ช ำ ย ฝั่ ง 
นิเวศวิทยำป่ำไม้และสัตว์ป่ำ) 

 คุ้มครองและป้องกัน (ทะเบียนรำยชื่อสิ่งมีชีวิต
ในประเทศไทย กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำน) 

 องค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรฟ้ืนฟูทะเลและ
ชำยฝั่ง 

 เทคนิคกำรพยำกรณ์หรือแบบจ ำลองเพ่ือท ำนำย
กำรเปลี่ยนแปลงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำง
ทะเล 

 องค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรฟ้ืนฟูนิเวศวิทยำ
ป่ำไม ้

 เทคโนโลยีกำรพัฒนำเมล็ดพันธุ์ และกำรโปรยเมล็ด
พัน ธุ์ ด้ วยอำกำศยำน ไร้ คนขั บ  และท ด สอบ
ภำคสนำมในพ้ืนที่ป่ำทุรกันดำร เข้ำถึงได้ยำก เช่น 
บนภูเขำสูง 

 ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญในกำรวิจัยต่อยอด และมีผล
ต่อข้อผูกพันและกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ 
ตำมกรอบอนุสัญญำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก 

 ทะเบียนรำยชื่อทรัพยำกรชีวภำพทุกกลุ่มและกำร
เขำ้ถึงข้อมูล 

 ปรับปรุงสถำนภำพข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน
ประเทศไทย 
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 กำรประเมินประชำกรสัตว์ป่ำ โดยเฉพำะกลุ่มที่
เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์และมีแนวโน้มสูญพันธุ์ 

 

๒. แผนงำนกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพ เพ่ืออุตสำหกรรมใหม่ เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
และสำรชีวภำพใหม่จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพ เพ่ือกำรเพ่ิมมูลค่ำให้วัตถุดิบทำงกำรเกษตร และกำรใช้
ประโยชน์ในอุตสำหกรรมพลังงำน เกษตรและอำหำร และอุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 

 พัฒนำจุลินทรีย์สำยพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพใน
กำรผลิตสำรชีวภำพในระดับอุตสำหกรรม 

 พัฒนำกระบวนกำรผลิตระดับขยำยขนำด
ประสิทธิภำพสูงสำหรับกำรผลิตเอนไซม์ เคมี
ชีวภำพ สำรเติมแต่งอำหำรและอำหำรสัตว์ 
และสำรมูลค่ำสูงทำงกำรแพทย์ 

 พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์และทดสอบภำคสนำม 
 

 สำรชีวภำพใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรม
พลังงำน เกษตร และอำหำร และอุตสำหกรรม
ชีวภำพ 

 ผลกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุน
กำรผลิตสำรชีวภำพใหม่จำกทรัพยำกรชีวภำพ
ภำยในประเทศ 

 
๕. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต 

เป้ำหมำย เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 
ประกอบด้วย ๔ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์สมัยใหม่ (๒) แผนงำนกำรคมนำคม
ขนส่งทำงรำง (๓) แผนงำนมอร์เตอร์และระบบควบคุม และ (๔) แผนงำนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมี
แผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. แผนงำนอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรออกแบบและผลิตชิ้นส่วน 

ยำนยนต์สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนกำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่ในอำเซียน 
ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 วิจัยและพัฒนำระบบกักเก็บพลังงำนส ำหรับ
ยำนยนต์ ไฟฟ้ำ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมด้ำน
เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย 

 วิจัยและพัฒนำระบบมอเตอร์และระบบ

 องค์ควำมรู้ ในกำรออกแบบและผลิตชิ้นส่ วน 
ยำนยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสะอำด 

 ต้นแบบชิ้นส่ วนยำนยนต์ ไฟฟ้ำ และคู่มือกำร
ออกแบบและผลิต 

 มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
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๒๒ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

ควบคุมกำรขับเคลื่อนส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
โดยพัฒนำระบบควบคุมควำมเร็ว ให้สำมำรถ
สร้ำงแรงบิดให้กับมอเตอร์ที่สูงที่สุดโดยที่มีกำร
ใช้พลังงำนต่ ำที่สุด 

 พัฒนำออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
น้ ำหนักเบำส ำหรับยำนยนต์ที่มีควำมเหมำะสม
กับกำรใช้งำนในประเทศไทย และสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

ด้ำนยำนยนต์สมัยใหม่ อ่ืนๆ 
 พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่

ปลดปล่อยคำร์บอนต่ ำ 

 พัฒนำ Smart mobility technology ส ำหรับ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ยำนยนต์ในด้ำนควำมปลอดภัย 
กำรวำงแผนกำรเดินทำง กำรควบคุมอุปกรณ์ 
และอ่ืนๆ 

 พัฒนำมำตรฐำน และศึกษำนโยบำยเพ่ือ
สนับสนุนอุตสำหกรรม 

 
๒. แผนงำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถให้บริกำรขนส่งระบบรำงที่มีประสิทธิภำพ 

ปลอดภัย บุคลำกรมีทักษะควำมช ำนำญ  และประเทศไทยสำมำรถพ่ึงพำตัวเองได้ในกำรผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 

ด้ำนนโยบำย  

 ศึกษำงำนวิจัยที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
และตัดสินใจเชิงนโยบำยกำรพัฒนำระบบรำงที่
มีประสิทธิภำพ และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้
โครงพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งเป็น
เครื่องมือในกำรยกระดับรำยได้ของประชำชน 

 
 
 

ด้ำนนโยบำย  

 ผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนกฎระเบียบ กำร
ลงทุน และกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยรอบสถำนีรถไฟ 

 ผลกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำแบบบูรณำกำรที่เอ้ือต่อ
กำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ 

 ผลกำรศึกษำวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
และบริหำรจัดกำรกำรเดินรถ 

 ผลกำรศึกษำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเดินรถ 
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๒๓ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

ด้ำนเทคโนโลยี  

 พัฒนำผลงำนวิจัยสนับสนุนกำรผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์ระบบรำง กำรพัฒนำมำตรฐำน และ
กำรทดสอบ และกำรยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรกำรเดินรถ 

 
 
 
ด้ำนบุคลำกร  

 พัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำผู้สอน และกำร
พัฒนำผู้ เชี่ยวชำญ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
โค ร ง ส ร้ ำ ง พ้ื น ฐ ำ น แ ล ะ ก ำ ร ผ ลิ ต ข อ ง
อุตสำหกรรมระบบรำงในประเทศ 

ด้ำนเทคโนโลยี  

 ระบบควบคุมและจ ำลองของศูนย์ปฏิบัติกำรระบบ
ควบคุมกำรเดินรถไฟ 

 ผลกำรวิจัยและพัฒ นำ เพ่ือกำรผลิตชิ้นส่ วน
สิ้นเปลืองในตัวรถและระบบไฟฟ้ำ 

 ผลกำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบรถไฟ พัฒนำแคร่
รถไฟ ระบบไฟฟ้ำของรถไฟ ระบบอำณัติสัญญำณ 
และรำงรถไฟ 

ด้ำนบุคลำกร  

 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระบบรำง ๕ หลักสูตร 

 เครื อข่ ำย ได้ รับกำรถ่ ำยทอด เทคโน โลยี จำก
ผู้เชี่ยวชำญผ่ำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 

 เครื อข่ ำย ได้ รับกำรถ่ ำยทอด เทคโน โลยี จำก
ผู้เชี่ยวชำญเรื่องรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง, ระบบจ่ำยไฟ
รถไฟ ฟ้ ำ  และกำรออกแบบ แคร่ รถ ไฟ  จ ำก
ต่ำงประเทศ 

 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนระบบรำง
จำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 

 กำรถ่ ำยทอด เทคโน โลยี ด้ ำน ระบ บรถไฟ ฟ้ ำ
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงประเทศ 

 ผลกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรจัดตั้งหน่วยงำนกลำง
ในกำรพัฒนำก ำลังคนและเทคโนโลยีระบบขนส่ง
ทำงรำงแห่งชำติ 

 ภำคอุตสำหกรรมได้รู้องค์รวมเกี่ยวกับกำรผลิต
ชิ้นส่วนระบบรำง 
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๒๔ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๓. แผนงำนมอเตอร์และระบบควบคุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพมอเตอร์และระบบควบคุมในอุปกรณ์กลุ่ม
อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศและเครื่องทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมผลิตอ่ืนๆ 

วิจัยและพัฒนำระบบมอเตอร์และชุดขับเคลื่อน
ส ำหรับ ยำนยนต์ไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 

 ต้นแบบมอเตอร์ส วิตซ์ รีลั คแตนซ์ขนำด ๕๐ 
กิโลวัตต์ ส ำหรับรถไฟฟ้ำ 

 ต้นแบบระบบขับเคลื่อนส ำหรับมอเตอร์สวิตซ์รีลัค
แตนซ์ขนำด ๕๐ กิโลวัตต์ 

 พิมพ์ เขียวส ำหรับกำรผลิตมอรเตอร์เพ่ือใช้กับ
รถไฟฟ้ำ 

 ต้นแบบมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ำ 
 

๔. แผนงำนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีกำรผลิตในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
(เกษตรและอำหำร ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยำนยนต์) สู่รูปแบบ Smart Factory Automation 

พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตในอุตสำหกรรม ได้แก่ 

 กระบวนกำรผลิต (Process Improvement 
and Optimization) 

 ระบบวิเครำะห์ควบคุมคุณภำพจำกภำพด้วย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( Computer Vision for 
Quality Inspection) 

 ระบบควบคุมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำ 
( Inventory control & Logistics 
Management) 

 ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก ำ ร ใช้ พ ลั ง ง ำน อ ย่ ำ ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  ( Energy Control & 
Optimization) 

 กำรป้ องกันและบ ำรุ งรักษำ (Preventive 
Machine Maintenance) 

 ระ บ บ ค วบ คุ ม แ ล ะต รว จ ส อ บ ท ำง ไก ล 
( Remote, Real-time Performance 
Monitoring) 

 องค์ควำมรู้ของตัวอย่ำง/แนวทำงในกำรยกระดับ
เทคโนโลยีกำรผลิตแบบอัตโนมัติตำมแนวคิด 
Industry 4.0 
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๒๕ 
 

(๒) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting 
Technology Program) เป้ำหมำย กำรน ำเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำมำแล้วระดับหนึ่งและพร้อมน ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลำยคลัสเตอร์ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีตลอด
ห่วงโซ่กำรผลิต และสร้ำงผลกระทบได้สูง ประกอบด้วย ๒ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนนวัตกรรมข้อมูลและ
บริกำร และ (๒) เซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 

 
แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. แผนงำนนวัตกรรมข้อมูลและกำรบริกำร เกิดนวัตกรรมข้อมูลเพ่ือกำรบริกำร ช่วยเพ่ิมศักยภำพในกำร
แข่งขันแก่ ภำคอุตสำหกรรมเกษตร สำธำรณสุข และอุตสำหกรรมที่มี ICT เป็นฐำน 

 พัฒนำนวัตกรรมข้อมูลและกำรบริกำรด้ำน
Smart city 

 แก้ปัญหำงำนวิจัยที่สำเร็จแล้วและไปต่อไม่ได้
ให้สำมำรถนำไปขยำยผลสู่กำรใช้งำนจริงเชิง
พำณิชย์หรือสำธำรณะประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ และองค์
ควำมรู้ ในด้ำนนวัตกรรมบริกำร 

 นวัตกรรมบริกำรด้ำน Smart Mobility บำงส่วน 
ซึ่งน ำร่องในพ้ืนที่ (เชียงใหม่ ภูเก็ต) โดยอำศัย Data 
Analytics จำกข้อมูลต่ำงๆ และกำรท ำนวัตกรรม
บริกำรจำก Platform ทั้งของเดิมและที่สร้ำงขึ้น
ใหม ่

 นวัตกรรมบริกำรด้ำน Smart Living น ำร่องจังหวัด
ภูเก็ต และพ้ืนที่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 
ข น ำ ด เล็ ก โด ย อ ำศั ย  Platform ด้ ำ น  CCTV 
analytic และควำมร่วมมือกับ CCTV Consortium 
เป็นหลัก แต่ยังคง ส ำรวจควำมต้องกำรจำกคนใน
พ้ืนที่ (Co-creation) และสร้ำง Business model 
เพ่ือควำมยั่งยืน 

 ต้นแบบที่ใช้งำนได้จริง ในกำรพัฒนำต่อยอดจำก 
Open Service Platform ที่ได้จำกปี ๒๕๕๙ และ 
มีกำรพัฒนำต่อเนื่องแบบ Application เพ่ือกำรใช้
งำนในแต่ละประเภท ได้แก่ กำรพัฒนำต่อยอด
ควำมสำมำรถของ Mobile App TVIS, bSafe, 
SafeMate, Yaandyou, Mobile App ค ำนวณค่ำ
ปุ๋ยสั่งตัด, Intelligent Analytics เป็นต้น 
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 ขยำยผลกำรวิจัย พัฒนำทั้งในเชิงลึกและกว้ำง 
ได้แก่ ระบบล่ำมแปลภำษำ ในปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม
จำก ภำษำลำว อีก ๒ ภำษำ เป็นต้น 

 
๒. แผนงำนเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือ

ตรวจวัดวิเครำะห์ ติดตำมและแสดงผลแบบต่อเนื่อง กำรทำนำยผล หรือกำรควบคุมแบบอัตโนมัติ ในกลุ่ม
เกษตรและอำหำร สิ่งแวดล้อม และสุขภำพกำรแพทย์ 

 พั ฒ น ำ  Bio-electronics แ ล ะ  Chemical-
electronics sensor 

 พัฒนำ Sensor-Electronics devices (non-
Bio/Chemical) 

 พัฒนำฐำนข้อมูล  และเครือข่ ำยอุปกรณ์
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เช่น ระบบเชื่อมโยง หรือ 
ประมวลผล หรือควบคุมแบบอัตโนมัติ 

 กำรพัฒนำ Biosensor ในอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
หรืออำหำร  

 กำรพัฒนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ ใน
ก ำ รค วบ คุ ม  ป ระม วล  แ ล ะ รำย งำน ผ ล ใน
อุตสำหกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม  

 กำรพัฒนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์และชุดตรวจวิเครำะห์
ด้ำนกำรแพทย์ ที่มีผู้ใช้งำนที่ชัดเจน 

 

 
๖.๑.๒ กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐาน เป็นกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำตำม

ภำรกิจพื้นฐำนของ สวทช. เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรเตรียมควำมพร้อม และศึกษำควำมเป็นไป
ได้หรือแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยประกอบด้วย ๔ กลุ่มแผนงำน คือ (๑) กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีฐำนด้ำนพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ (๒) กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฐำนด้ำน
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (๓) กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฐำนด้ำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ และ (๔) กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฐำนด้ำนนำโนเทคโนโลยี 

 
(๑) กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประกอบด้วย ๒ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนเทคโนโลยีชีววิทยำสังเครำะห์ และ (๒) แผนงำนเทคโนโลยีชีวภำพ
เพ่ือกำรเกษตรสมัยใหม่ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน 
ดังนี้ 
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๑. แผนงำนเทคโนโลยีชีววิทยำสังเครำะห์ เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรท ำงำนของสิ่งมีชีวิตได้
อย่ำงจ ำเพำะและมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรขยำยขนำดกำรผลิตสำรที่ต้องกำร 

 พัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและ
วิเครำะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนำดใหญ่แบบ
บู รณ ำกำร (integrated omics) เพ่ื อ
ศึกษำระบบ/กลไกกำรท ำงำนของเซลล์ 
สร้ำงองค์ควำมรู้/ควำมเข้ำใจปฏิสัมพันธ์
ของชีววิทยำระบบ (systems biology) 
รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสำรสน
เทศ เพ่ื อกำรพัฒ นำเทคนิ ควิ ธีกำร
วิ เครำะห์ ข้อมูล โอมิกส์หลำยระดับ
ร่วมกัน 

 พัฒนำควำมสำมำรถเทคโนโลยี และ/
หรือ เครื่ อ งมื อ  เพ่ื อกำรดั ดแปล ง /
ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และ/หรือ
ปรับเปลี่ยนวิถีเมตำบอลิก (metabolic 
pathway ในเซลล์ เป้ ำหมำยได้อย่ำง
จ ำเพำะ เพ่ือให้เซลล์มีคุณสมบัติตำม
ต้องกำร และ/หรือผลิตสำรที่ต้องกำรใน
ระดับห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรต่อยอด
ส ร้ ำ งค ว ำม ส ำม ำ รถ  พั ฒ น ำแ ล ะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเลี้ยงเซลล์
ในระดับขยำยขนำด 

 ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำท หน้ำที่ กลไกควบคุมกำร
ท ำงำนจำกข้อมูลโอมิกส์ต่ำงๆ ที่สัมพันธ์กันและส่งผล
ต่อลักษณะทำงกำยภำพของสิ่งมีชีวิตในกำรตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมที่สนใจ อำทิ เครือข่ำยกำรท ำงำนของ
กลุ่มยีนในเซลล์เจ้ำบ้ำนที่ควบคุม/ส่งเสริมกำรเพ่ิม
จ ำนวนของไวรัสเด็งกี่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำรเมตำ-
โบไลท์จำกกลุ่มจุลินทรีย์/พืชที่ต้ำนทำนต่อกำรเข้ำ
ท ำลำยและกำรเจริญของเชื้อก่อโรค กำรศึกษำข้อมูล
จีโนมของกุ้งกุลำด ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ pathway 
บทบำทของยีนที่ เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์  กำร
เจริญเติบโต และกำรต้ำนทำนต่อโรคของกุ้ง เป็นต้น 

 ระบบกลำงข้อมูลโอมิกส์ เช่น genomics proteomics 
metabolomics interactome แ ล ะ ร ะ บ บ ก ำ ร
วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูล โอมิกส์ในระดับต่ำงๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย กำรวิเครำะห์
รวดเร็ว มีควำมผิดพลำดต่ ำ 

 Algorithm/software/program เ พ่ื อ ใ ช้ วิ เค ร ำ ะ ห์ 
ท ำนำยข้อมูลโอมิกส์ขนำดใหญ่ และใช้ตั้งสมมุติฐำนวิจัย
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนวิจัยของห้องปฏิบัติกำร 

 เทคนิควิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโอมิกส์หลำยระดับร่วมกัน
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรควบคุมกำรท ำงำนในระดับยีน 
โปรตีน และเมตำโบไลท์ต่ำงๆ ภำยในเซลล์ ที่เกี่ยวพัน
กับลักษณะกำรแสดงออกทำงกำยภำพ (phenotype) 
ของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองภำยใต้สิ่งเร้ำหรือสภำวะที่
ก ำหนด 

 ควำมสำมำรถในกำรปรับแต่ งกำรแสดงออกสำร
เป้ำหมำยในวิถีสังเครำะห์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัย
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องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำกระบวนกำรทำงชีวเคมีของ
สิ่งมีชีวิต อำทิ พัฒนำสำยพันธุ์ยีสต์ให้มีควำมสำมำรถใน
กำรผลิตสำรตั้งต้นในเซลล์สูง เพ่ือใช้เป็นสำรตั้งต้นใน
กระบวนกำรสังเครำะห์สำรมูลค่ำสูงอื่นๆ และพัฒนำสำย
พั น ธุ์ ร ำ ที่ ป รั บ อ งค์ ป ร ะก อ บ ข อ งก รด ไข มั น ใน 
ไตรกลีเซอไรด์ให้มีประสิทธิภำพกำรสะสมกรดไดโฮโม -
แกมม่ำลิโนเลนิคสูงขึ้น เป็นต้น 

 ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการปรับแต่ง
จีโนมในเซลล์จุลินทรีย์ รวมทั้งเอนไซม์ 

 ความสามารถในการก าหนดต าแหน่งยีนในวิถีสังเคราะห์
สารเป้าหมายให้แสดงออกในต าแหน่งที่ต้องการ เพ่ือให้
เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการเลี้ยงขยายจุลินทรีย์/เซลล์ที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนกลไกการสังเคราะห์สารในระดับ
ขยายขนาด 

 Downstream process ที่ เหมาะสมส าหรับการผลิต
โปรตีนรีคอมบิแนนท์ที่ต้องการ 

 วิธีการกระตุ้นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการบ าบัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสให้เพ่ิมมากขึ้น โดยการปรับ
สภาวะไร้อากาศและมีอากาศให้เหมาะสมกับการเจริญ
และเพ่ิมจ านวนจุลินทรีย์ 

 

๒. แผนงำนเทคโนโลยีชีวภำพกำรเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรของไทย โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีจีโนม 
เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพ 

 สร้ำงองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุน
อุตสำหกรรมเกษตรด้ำนพืช เช่น กำรใช้
เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนยีนอย่ำงจ ำเพำะ
เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ 

 องค์ความรู้กลไกการทนสภาพแห้งแล้งของพืช ได้แก่ 
- กลไกการท างานของไอออนแชลแนลของพืชด้วย

ระบบตรวจวัดด้วยสัญญาณแสง 
- กลไกการท างานของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการช่วย



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๒๙ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

 สร้ำงองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุน
อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์และอำหำร
สัตว์ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพ่ือ
สร้ำงควำมรู้/ควำมเข้ำใจในกลไกกำร
ท ำงำนของกลุ่ ม จุ ลิ นท รี ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่ งมีชีวิตเจ้ ำบ้ ำน เพ่ือต่อยอดให้ เป็น
ทำงเลือกใช้ทดแทนยำปฏิชีวนะ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิต ตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพภูมิอำกำศ ท ำให้พืชและสัตว์ปลอด
โรค มีสุขภำพแข็งแรง ส่งผลต่อกำรเพ่ิม
ปริมำณและคุณภำพให้กับอุตสำหกรรม
เกษตรและอำหำร 

ให้พืชปรับตัวต่อสภาวะแล้ง 

 องค ์ความรู ้ Intestinal Bacteria ที ่ส ัมพ ันธ ์ก ับการ
ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี 
- ชนิด/กลุ ่มจุลินทรีย์ที ่อยู ่ในระบบทางเดินอาหาร 

และการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ ที่
จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ความสามารถ
ของสารจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่เพิ่มอัตรารอดของสัตว์ 
(กุ้ง) และการน าเทคโนโลยี  โอมิกส์มาประยุกต์ใช้
เพ่ือวัดภูมิคุ้มกันและการส่งสัญญาณในเซลล์ 

- เทคโนโลยีใหม่ในการคัดเลือกโพรไบโอติก  และ 
พรีไบโอติก เพ่ือเป็นอาหารเสริมในสัตว์และทดแทน
การใช้ยาปฏิชีวนะ 

- ความสามารถในการคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อเป็น
อาหารเสริมในสุกร โดยค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีที่
ช ่วยรักษาสมดุล healthy intestinal microbial 
ในสุกร 

 

 
(๒) กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  ประกอบด้วย 

๒ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีฐำนกำรวิจัยและพัฒนำวัสดุ และ (๒) แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยี
ฐำนด้ำนวิศวกรรมและวิเครำะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

๑. แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีฐำนกำรวิจัยและพัฒนำวัสดุ มุ่งเน้นกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่กำรสังเครำะห์วัสดุ กำรขึ้นรูปชิ้นงำนวัสดุ กระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรน ำไปใช้งำน เพ่ื อเป็น
แหล่งควำมรู้ทำงด้ำนวัสดุศำสตร์ของประเทศ และกำรวิจัยพัฒนำวัสดุและกระบวนกำรผลิตรูปแบบใหม่ที่
มีสมบัติตำมควำมต้องกำร เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมคุณภำพ ประหยัดเวลำในกำรผลิต และสร้ำงควำมยั่งยืนใน
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรพัฒนำวัสดุเชิงประกอบและวัสดุ
เฉพำะทำง (เซรำมิก โพลิเมอร์ โลหะ) วัสดุชีวกำรแพทย์ วัสดุเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนสิ่งแวดล้อม 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๓๐ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

 วิจัยและพัฒนำวัสดุประเภทต่ำงๆ ได้แก่ 
๑) วัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพำะทำง 

ประกอบด้วย เซรำมิก โพลิ เมอร์  
(ไบโอโพลิเมอร์ และปิโตเลียมโพลิ
เมอร์) และ โลหะ  

๒) วัสดุและเทคโนโลยีส ำหรับพลังงำน 
และสิ่งแวดล้อม 

๓) วัสดุ ชี วกำรแพทย์  และอุปกรณ์
กำรแพทย์เฉพำะบุคคล 

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีวัสดุ 
มำช่วยในกำรพัฒนำรูปแบบ คุณภำพ
สินค้ำ กระบวนกำรผลิตมีสมบัติตรงตาม
ความต้องการ ลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และคงไว้ซึ่ง
ความยั่ งยืนในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม  

วัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง 

 ผลิตภัณฑ์อำหำรแบบกึ่งแข็งที่เค้ียวและกลืนง่ำย 

 องค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ประเภทเส้น 

 โพลิเมอร์ดูดซึมน้ ำที่สำมำรถรับแรงกดได้สูงและสำมำรถ
ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ 

 ฟิล์มมัลติฟังก์ชันที่มีสมบัติในกำรกรองรังสียูวี กำร
สะท้อนรังสีควำมร้อน NIR (Near-infrared radiation) 
และกำรกระจำยแสงที่ด ี

 สูตรส่วนผสมและกระบวนกำรเตรียมโฟมคอมพำวด์จำก
พลำสติกชีวภำพและถ่ำนกัมมันต์ 

 เทคโนโลยีกำรพิมพ์สกรีนผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหมด้วยสี
ธรรมชำติที่ถ่ำยทอดให้กับผู้ประกอบกำร SMEs หรือ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

 เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและเซลล์ตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจำกคำร์บอนที่ได้จำกชีวมวล 

 กระบวนกำรผลิตคำร์บอนจำกชีวมวลส ำหรับ เป็น
อิเล็กโทรดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและในตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวด 

 กระบวนกำรดัดแปลงและวิธีกำรทดสอบควำมเป็นไปได้
ในกำรใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ในเครื่องยนต์ดีเซล 

วัสดุชีวการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะบุคคล 

 วัสดุทดแทนกระดูกที่มีไฮดรอซีอะพาไทต์เป็นตัวพา
ส าหรับโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง 

 องค์ความรู้ในการขึ้นรูปวัสดุและต้นแบบโครงร่างรองรับ
เซลล์สามมิติที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่ง
ส าหรับการใช้งานทางด้านการฟื้นฟูกระดูกหรือข้อกระดูก 
(กระดูกอ่อน) 
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๓๑ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

 สูตรและเทคโนโลยีการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์ที่
มีรูพรุนเชื่อมต่อเพ่ือการซ่อมแซมกระดูก 

 วัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์คอลลาเจนส าหรับ
ใช้เป็นวัสดุกระดูกปลูกถ่ายที่มีความยืดหยุ่นตัวและมีรู
พรุนเพื่อการฝังรากฟันเทียม 

เทคโนโลยีด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ 

 เครื่องมือตรวจวัดการกัดกร่อนส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้
ฉนวนหุ้มท่อ 

 

๒. แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีฐำนด้ำนวิศวกรรมและวิเครำะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นกำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรออกแบบ วิศวกรรม กำรผลิต และวิเครำะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
กระบวนกำรผลิต และสนับสนุนกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต ช่วยยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของภำคอุตสำหกรรม 

 พัฒ นาความสามารถการออกแบบ
วิศวกรรม และ วิศวกรรมการผลิตที่
เกี่ยวข้อง 

 พัฒนา และประยุกต์ใช้ Enabling tools 
เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
การผลิตต้นแบบรวดเร็วการพิมพ์สามมิติ 
(3D Printing) เป็นต้น 

 พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบ
วัสดุและผลิตภัณฑ์ 

 

 ต ้นแบบซอฟต ์แวร ์เพื ่อช ่วยว ิเคราะห ์ป ัญหาทาง
วิศวกรรม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีเอฟดีส าหรับ
วิเคราะห์ปัญหากลศาสตร์ของไหลในสามมิติ เป็นต้น 

 เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของฟิล์ม
บางของโลหะออกไซด์ 

 เทคนิคการวิเคราะห์พื ้นที ่ผิว ขนาดของรูพรุน และ
ขนาดอนุภาคส าหรับวัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อน 

 เทคนิคใหม่ในการทดสอบและวิเคราะห์ชุดข้อมูลถ่าน
ชีวภาพ 

 
(๓) กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ๒ แผนงำน คือ (๑) แผนงำนอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) แผนงำน
วิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละ
แผนงำน ดังนี้ 
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๓๒ 
 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 
๑. แผนงำนอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำชิ้นส่วน อุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ส ำหรับกำรตรวจวัดทำงด้ำนกำรเกษตร อำหำร และกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุขที่ใช้งำนง่ำย 
สะดวก ทนทำน ประหยัด และเหมำะสมกับกำรใช้งำนของประเทศไทย ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกของ
คนในบ้ำน โดยเฉพำะกำรลดกำรพ่ึงพำผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ส ำหรับเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
พลังงงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม ส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเป็น
อุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
แผนการด าเนินงานใน ๓ กลุ่มหลัก  คือ  

 เทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมสมรรถนะของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ เทคโนโลยี
เซนเซอร์ (sensor) ที่ผสมวัสดุกรำฟีน 
(graphene) ที่น ำไปผลิตอุปกรณ์ตรวจวัด
สำรเคมี แก๊ส ควำมชื้นในสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ภำคกำรเกษตร เซนเซอร์ และเทคโนโลยี
กำรอ่ำนที่มีรูปชิ้นงำนกำรพิมพ์สำมมิติ 
(3D printing) และเซนเซอร์ทำงชีวภำค 
เทค โน โลยี  Internet of Things (IoT) 
เพ่ือกำรเกษตร 

 เทคโนโลยีของกำรสร้ำงและควบคุมแสง 
(Photonics) อำทิ เทคโนโลยีแสงอำทิตย์
ที่มีประสิทธิภำพสูง  

 กลุ่มเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมสมรรถนะ
ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
กำรผลิตอุปกรณ์ก ำลัง ระบบจ่ำยพลังงำน
และควบคุม อุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยที่
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ช่วย
ให้อุปกรณ์สื่อสำรมีประสิทธิภำพสูง 

 

 ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบมอเตอร์ไร้แปลงถ่านแบบใช้
แม่เหล็กถาวร 

 เครื่องอ่านชุดตรวจไมโครอะเรย์ 

 ชิปพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามานส าหรับตรวจพิสูจน์หมึก
ปากกาบนเอกสาร 

 อีสเฟตเซนเซอร์ส าหรับตรวจวัดไนเตรทและแอมโมเนียม
ในดิน 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

๒. แผนงำนวิทยำกำรสำรสนเทศอัจฉริยะ มุ่งเน้นเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เน้นควำมเป็นอัจฉริยะ ได้แก่ ๑) 
Smart Technology ด้ำนควำมสัมพันธ์ในรูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human 
Computer Interface) ๒ ) Smart Service เป็ นกำรป ระยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี  เช่ น  Big Data and 
Analytics เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์/บริกำร ที่ตอบประเด็นมุ่งเน้น และ ๓) Smart Platform ส่งเสริม
เทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิด ผลิตภัณฑ์/บริกำร ทั้งในปัจจุบันและในอนำคตให้อยู่ในรูปของแพลตฟอร์ม
บริกำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
เป็นอัจฉริยะ โดยมีแผนการด าเนินงานใน ๓ 
กลุ่มหลัก คือ  

 ความสัม พันธ์ ในรูปแบบการสื่ อสาร
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human 
Computer Interface) อาทิ เทคโนโลยี
กำรประมวลผลค ำพูดส ำหรับด้ำนภำษำ 
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ  กำร
ประมวลผลภำพ ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบ
กำรสื่อสำรระหว่ำงสมองกับคอมพิวเตอร์ 

 เทคโนโลยีกำรวิ เครำะห์และบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data & 
Analytics) เพ่ือประยุกต์ในด้ำนอำหำร
และกำรเกษตร สุขภำพและกำรแพทย์ 
เมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 
กำรจรำจร กำรเงิน 

 ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ควำมรู้  (Software Service Platform) 
อาทิ  แพลตฟอร์มบริกำรส ำหรับกำร
สื่อสำรและเชื่อมต่อของ Internet of 
Things (IOL) ส ำหรับกำรระบุต ำแหน่ง
ภำยในอำคำร และส ำหรับกำรใช้บริกำร
ด้ำนกำรแพทย์ทำงไกล 

Big Data and Analytics 

 แพลตฟอร์มสนับสนุนการสร้างชุดข้อมูลและประยุกต์ใช้
งานชุดข้อมูลแบบเปิด (Open Data dataset) ในแบบ 
Linked Open Data 

 อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) เ พ่ื อ ป ระ เมิ น ค ว าม
ปลอดภัยของกายภาพถนน 

Software Service Platform 

 แพลตฟอร์มระบบระบุต าแหน่งแบบเวลาจริงภายใน
อาคารโดยใช้สัญญาณอัลตราไวด์แบนด์และเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สาย ที่มีความแม่นย าในการระบุต าแหน่ง
มากกว่า ๙๕% ความผิดพลาดไม่เกิน ๑ เมตร 

 ระบบน าทางข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาล (EasyHos) ที่
ให้บริการผ่าน Tablet และโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 
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๓๔ 
 

(๔) กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๓ 
แผนงำน คือ (๑) แผนงำนเทคโนโลยีกำรสังเครำะห์และออกแบบวัสดุนำโน (๒) แผนงำนเทคโนโลยีการผลิตขั้น
สูงและระบบวิศวกรรมนาโน และ (๓) แผนงานเทคโนโลยีการวัดวิเคราะห์และมาตรวิทยาในระดับนาโน โดยมี
แผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ในแต่ละแผนงำน ดังนี้ 

 
แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 

๑. แผนงำนเทคโนโลยีกำรสังเครำะห์และออกแบบวัสดุนำโน มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
นำโนในกำรออกแบบและสังเครำะห์สำรหรือวัสดุใหม่ระดับนำโน กำรใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้ำง
โมเลกุล (in silico) เพ่ือลดระยะเวลำในกำรทดสองเชิงปฏิบัติกำร ไปจนถึงกำรสังเครำะห์โครงสร้ำงนำโน
จำกกำรขึ้นรูปหรือจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลให้มีสมบัติตำมที่ต้องกำร 

วิจัยและพัฒนำกำรออกแบบและสังเครำะห์
ส ำ รห รื อ วั ส ดุ ให ม่ ร ะ ดั บ น ำ โน  ก ำร ใช้
คอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้ำงโมเลกุล (in 
silico) เพ่ือลดระยะเวลำในกำรทดสองเชิง
ปฏิบัติกำร ไปจนถึงกำรสังเครำะห์โครงสร้ำง
นำโนจำกกำรขึ้นรูปหรือจัดเรียงอะตอมหรือ
โมเลกุลให้มีสมบัติตำมที่ต้องกำร ซึ่งอำจเป็น
วัสดุนำโนประเภท ๐ มิติ เช่น ควอนตัมคอท 
อนุภำคนำโน และผลึกนำโน วัสดุนำโน ๑ มิติ 
เช่น แท่งนำโน (nanorods) คำร์บอนนำโน 
(carbon nanotube) แ ล ะ เส้ น ใ ย น ำ โ น 
(nanofiber) เป็นต้น วัสดุนำโนประเภท ๒ 
มิติ เช่น กรำฟีน หรือฟิล์มบำงนำโน เป็นต้น 
วัสดุนำโน ๓ มิติ เช่น วัสดุนำโนคอมโพสิต 
หรือวัสดุรูพรุนนำโน เป็นต้น 
 

 เกิดองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการ
สังเคราะหแ์ละออกแบบวัสดุนาโนของประเทศไทย 

 เกิดเครือข่ายวิจัยด้านการสังเคราะห์และออกแบบวัสดุ 
นาโน 

 เกิดเทคโนโลยี  ผลงานวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ
สังเคราะห์วัสดุนาโน อาทิ วัสดุนาโนคอมโพสิตเพ่ือใช้เป็น
ขั้วไฟฟ้าและประดิษฐ์แบตเตอรี่ชนิดลิ เทียมไอออน
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง  วั ส ดุ น าโน ส าห รับ ท าขั้ ว ไฟ ฟ้ า
ประสิทธิภาพสูง ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนาโนและวัสดุผสม
โลหะนาโนคอมโพสิตเพ่ือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและ
เคมีไฟฟ้า เป็นต้น 

๒. แผนงำนเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบวิศวกรรมนาโน มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
การผลิต การประกอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การประกอบ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนใหม้ีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัย อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ์ 

 เกิดผลงานวิจัยและพัฒนา เช่น อนุภาคนาโนของแม่เหล็ก
ในการตรวจวัดและแยกโลหะตะกั่วออกจากน้ าโดยใช้การ
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๓๕ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 
๓ มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีการพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronic) เทคโนโลยี 
Lithography เทคโนโลยีจักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว 
(Micro Electroncechanical System : MEMS) 
การพัฒนา Lab-on-a-chip การพัฒนานาโน
เซนเซอร์ (nanosensor) ซึ่งสามารถตรวจวัด
อนุภาคนาโนที่ เป็นไอระเหย หรือตรวจวัด
แรงสั่นสะเทือนในระดับนาโน  

สร้างคอมพอสิตของอนุภาคนาโนแม่เหล็กกับพอลิเมอร์
และวัสดุกลุ่มซิลิกาที่มีรูพรุนสูง เซนเซอร์ อิเล็กโตรเคมี
ส าหรับประยุกต์ใช้ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
รวมทั้งฟิล์มท่อนาโนคาร์บอน ฟิล์มกราฟีน และฟิล์ม  
พอลิเมอร์นาโนไฟฟ้าเพ่ือเป็นขั้วเคาน์เตอร์ของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 

 เซรามิกนาโนซิลเวอร์และเครนาโนซิลเวอร์ เพ่ือใช้เป็นฟิว
เตอร์ระบบกรองน้ านาโน 

 เกิดระบบน าส่งยาแบบมุ่งเป้า  

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่ายุงหรือไล่ยุง เช่น โลชั่น
กันยุง มุ้งฆ่ายุง สิ่งทอไลยุ่ง เป็นต้น  

 เวชส าอางจากสมุนไพรไทยและไหมไทย  

 พัฒนาสิ่งทอนาโน อาทิ เทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโน
แบบมัลติฟังก์ชันในเส้นด้าย สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย 
เป็นต้น 

 

๓. แผนงำนเทคโนโลยีกำรวัดวิเครำะห์และมำตรวิทยำในระดับนำโน มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยีด้ำนการตรวจวัดวิเคราะห์ และวิธีการทดสอบมาตรฐานในระดับนาโน 

 พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดวิเคราะห์
ระดับนาโน ครอบคลุมการวัดมิติของวัตถุ
หรืออนุภาคในระดับนาโนทั้งการวัดเชิง
กายภาพ เช่น ขนาดอนุภาค ความยาว 
ความหนา ความแข็ง มุมสัมผัส ทั้งในเชิง
เคมี และเชิงชีวภาพ  
- การวัดเชิงเคมี เช่น วิเคราะห์ความ

เข้ ม ข้ น ข อ งส าร  วิ เค ร าะห์ ธ าตุ 
การศึกษาโครงสร้างโมเลกุล และการ
น าไฟฟ้า เป็นต้น 

- การวัดเชิงชีวภาพ เช่น การตรวจวัด

 เกิดงานวิจัยด้านการพัฒนาการวัดวิเคราะห์ทางเคมีและ
กายภาพระดับนาโน อาทิ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ส่วนประกอบวิศวกรรมวัสดุนาโน  คุณลักษณะด้าน
เทคโนโลยีซิงโครตรอนขั้นสูงและวิธีการทางมาตรวิทยา
ทางการวัดระยะ แรงก าลัง และเคม ีเป็นต้น 

 เกิดงานวิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัย
ทางด้านนาโนเทคโนโลยี อาทิ การสร้างวิธีการทดสอบที่
เหมาะสมในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในคนหรือ
สัตว์ทดลอง ผลทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยากับการ
เชื่อมโยงด้านการแสดงออกทางวัสดุ และการพัฒนาโมโดล
สามมิติ ในการทดสอบเนื้อเยื่อส าหรับการทดสอบทาง
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๓๖ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบ 
ระดับความเป็นพิษของอนุมภาค 
นาโน และการยับยั้งเชื้อ 

 พั ฒ น า วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น 
(Standard Protocol) เพ่ือให้ผลทดสอบ
ที่สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในทุกแขนง 

 

พิษวิทยา เป็นต้น 

 
๖.๑.๓ กลุ่มภารกิจตามพันธกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มแผนงำน (๑) กลุ่มแผนงำนด้ำน

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (๒) กลุ่มแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน ว และ ท และ (๓) กลุ่มแผนงำนด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำน ว และ ท  

 
(๑) กลุ่มแผนงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/การตลาด 

เกิ ดแผนกำรตลำด ประชำสัม พันธ์  เชิ งรุกที่
เฉพำะเจำะจงตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย ตอบสนอง / 
สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร อย่ำง
ครบถ้วน มีประสิทธิภ ำพ ใน เชิ งต้นทุนสู งสุ ด 
ครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตลำด 
ประชำสัมพันธ์สินค้ำ บริกำร ผลงำน รวมถึงกำร
สื่อสำรภำพลักษณ์ สวทช. เพ่ือให้ สวทช. บรรลุ
เป้ำหมำย 
 

 มูลค่าสื่อ (PR Value) สื่อสิ่งพิมพ์/โทรทัศน์ และ
สื่ออ่ืนๆ (ไม่ได้ซื้อ) ไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ ล้านบาท 

 สื่อโทรทัศน์ (Media Value) ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ล้าน
บาท 

 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างน้อยปีละ ๓ 
ครั้ง 

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคเอกชนในการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 ผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน ๓๐ 
ผลงาน 
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๓๗ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการ
บริห ารจั ดการทรั พ ย์ สิ นท างปั ญ ญ าอย่ างมี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  ส่ ง เส ริม ให้ เกิ ด การถ่ ายทอด
เทคโนโลยี (Lab to Market) กระตุ้นให้เกิดการน า
งานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมถึงเผยแพร่
องค์ความรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยและพัฒนาให้กับ
สาธารณชน 
 
๓. การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ 
เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค 
ซึ่ งมี ส่ วนช่วยยกระดับขีดความสามารถด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการ
ผลิตและบริการของประเทศไทย ผลักดัน ส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
ใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและ
บริการ น าเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือ
เตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ และเตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงโจทย์
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เสริมสร้างพ้ืนฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
มุ่งใช้ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศ เพ่ือปรับให้ เข้ากับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างม่ันใจ 
 
 

 ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จ านวน ๒,๙๐๐ คน 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๓๘ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๔. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( Innovation and Technology Assistance 

Program : ITAP) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ข อ ง
อุตสาหกรรมฮาลาลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นบน
พ้ื น ฐานของการวิ จั ย แล ะ พั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลใหม่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกของสินค้าอุปโภคและบริโภคฮาลาล
ให ม่ ๆ  ให้ กั บ ช า ว มุ ส ลิ ม  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร /
อุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานฮาลาลเพ่ิมขึ้น  และสามารถพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์ต่ อยอดเพ่ิมเติม ได้ เอง สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมให้มีการขยาย
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น สามารถมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาลโลกได้ 
 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล 
จ านวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 

 จ านวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านฮาลาล จ านวน ๑๐๐ คน 

 

 
(๒) กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาก าลังคนด้าน ว และ ท โดยประกอบด้วย ๓ โครงกำรภำยใต้ 

Agenda based ของ วท. ซ่ึงมีแผนกำรด ำเนินงำน และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Agenda based ของ วท.) 
คัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-ปริญญา
โท -ปริญญาเอก อาจารย์  นั กวิจัย  และ/หรือ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือเป็นผู้แทนประเทศไทย 

 เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ
นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นที่
เกี่ ยวข้องกับการทดลองสาขาฟิสิกส์ของ
อนุภาคมูลฐาน การทดลองที่ใช้แสงซินโครต

 พั ฒ นาเยาวชน และนั กวิ ทยาศาสตร์ รุ่ น ใหม่ 
ระดับประเทศ จ านวน ๑๕ คน 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๓๙ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
รอน งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ทฤษฎี
ของอนุภาคมูลฐาน และงานเกี่ยวกับการค านวณ 
ในช่วงภาคฤดูร้อน  ณ ห้องปฏิบัติการของ
สถาบันเดซี  ณ  เมืองแฮมบวร์ก หรือเมือง 
ซอยเธย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น โดยคัดเลือก
นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพและ
คุณสมบัติเหมาะสม 

 
๒. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 

(Agenda based ของ วท.) 
สนับสนุนทุนการศึกษาทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ทุนระดับอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยของ 
สวทช.  
- ทุน Young Scientist and Technologist 

Programme : YSTP (ปริญญาตรี) 
สนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาตรีปี ๔ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เข้ามาท าวิจัยกับนักวิจัย สวทช. ภายใต้
โครงการวิจัยของนักวิจัยพี่เลี้ยง 

- ทุน Thailand Graduate Institute of 
Science and Technology : TGIST 
(ปริญญาโท-เอก) สร้างบัณฑิตวิจัยที่มี
ศักยภาพสูง ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช. 
และเป็นกลไกสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
และร่วมผลิตบัณฑิตวิจัย 

- ทุน Thailand Advanced Institute of 
Science and Technology and Tokyo 

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ๒๐๐ คน 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๐ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
Institute of Technology : TAIST-Tokyo 
Tech (ปริญญาโท) สร้างบัณฑิตวิจัยในสาขา
เฉพาะทาง  ๓ สาขา (หลักสูตรนานาชาติ ) 
ได้แก่ (๑) วิศวกรรมยานยนต์ (๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือระบบสมองกล
ฝังตัว และ (๓) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
และยั่งยืน และ อีก ๑ สาขา ซึ่งก าลังหารือ คือ 
วิศวกรรมระบบราง ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
โตเกียว (ญี่ปุ่น)  

- การผลิตก าลังคนขั้นสูงภายใต้ความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ ร่วมผลิตบัณฑิต
วิจัยภายใต้หลักสูตรความร่วมมือ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยกิจกรรมวิชาการ
และการผลิตก าลังคน 

 ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างก าลังคนทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ให้ประเทศ 
- ทุน Junior Science Talent Project : JSTP 

(มัธยมศึกษา – ปริญญาเอก) เพ่ือสร้าง “หัวรถ
จักร” ให้กับประเทศ โดยส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้
เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพวิจัย ภายใต้การดูแลของ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

- ทุน Bioinformatics and Systems 
Biology Program : BIF (ปริญญาโท-เอก) 
สร้างก าลังคนในสาขาเฉพาะทางด้าน 
Bioinformatics ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๑ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
- ทุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (ปริญญา

โท-เอก) เป็นทุนภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ทุนสร้างนักวิจัยอาชีพ: ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
(post doctoral) เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพด้าน
วิจัยในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของศูนย์
แห่งชาติ โดยมีนักวิจัย สวทช. เป็นพ่ีเลี้ยง 

 
๓. ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Agenda based ของ วท.) 
บ ริ ห า ร ส ถ า น ที่  สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้  ด้วยบริการที่ ได้
มาตรฐาน เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา 
เข้ามาท ากิจกรรม พัฒนาชิ้นงาน-โครงงาน เพ่ิมพูน
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพบปะ
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ภายใต้แนวคิดของ 
“Student Center” 

 ส่งเสริมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยสามารถรองรับเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อ
ปี 

 
(๓) กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ว และ ท โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน 

และผลงำนส่งมอบ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. การบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ให้บริกำรพ้ืนที่เช่ำคุณภำพสูงเพ่ือด ำเนินกิจกรรม
วิจัยและพัฒนำของภำครัฐและเอกชน ที่สำมำรถ
เชื่อมโยง กับ สวทช. และ/หรือ มหำวิทยำลัย
ใกล้เคียงให้เกิดเป็นเครือข่ำยวิจัยและพัฒนำ จัด
กิจกรรมให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เช่ำ ลูกค้ำ 
ผู้บริหำร นักวิจัย สวทช. เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรท ำงำน
ร่วมกัน และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ 
 

 จ ำนวนผู้มำใช้บริกำรในอุทยำนวิทยำศำสตร์ (ผู้เช่ำ) 
๑๔๐ รำย 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๒ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๒. การบริการวิชาการและทดสอบ 
ให้บริการด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือเอ้ือให้ เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์  ตลอดจน
การพัฒนามาตรฐานและการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบที่จ าเป็นต่อประเทศ เชื่อมโยงปัญหา/โจทย์ 
กลับไปที่หน่วยวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ รายการ 

 โครงการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกทั้ งภาครัฐ
และเอกชน  เพ่ื อสนั บสนุ นด้ านการผลิ ตและ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตให้ แก่ภาคอุตสาหกรรม  อย่างน้อย ๒๐๐ 
โครงการ 
 

๓. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ว และ ท 
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ และ สวทช. 

 ฐ าน ข้ อ มู ล วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ใน ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ๑๓ ฐาน และกลุ่มไหม
หัตถกรรม ๑๕ ฐาน 

 ฐานข้อมูลจีโนม ๑ ฐาน ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล 
จีโนม ๗๐,๐๐๐ ครั้ง 

 สายพันธุ์ที่ผ่านการปรับรุงพันธุ์รุ่นที่ ๘ จ านวน ๑ 
ครอบครัว 

 จุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพที่เก็บรักษาใน TBRC และ 
BCC สะสม ๘๒,๐๐๐ ตัวอย่าง 

 ให้บริการคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง ๘ ล้านชั่วโมง 
/CPU 

 จ านวนหน่วยงานที่ใช้บริการสาธารณะบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ๓๐ หน่วยงาน 
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๔๓ 
 

๖.๒ แผนงานบูรณาการตามนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ แผนงำน ดังนี้ (๑) แผนงำนบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ (๒) แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (๓) แผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข็มแข็ง (๔) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย (๖) แผนงำนบูรณำ
กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ และ (๗) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 
โดยภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ มีโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ Agenda based ของ วท. จ ำนวน ๑๐ โครงกำร 
 

๖.๒.๑ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๑๒ โครงกำร โดยเป็น
โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ Agenda based ของ วท. จ ำนวน ๕ โครงกำร ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. โครงกำรพัฒนำระบบบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย (Agenda based ของ วท.) 
บัญชีนวัตกรรมไทย 

 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ท ะ เบี ย น บั ญ ชี น วั ต ก ร ร ม ไท ย  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  

 จัดท าระบบบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทย 

 จัดท าระบบสนับสนุนการจับคู่ความต้องการ
ภาครัฐและเอกชนกับผลงานนวัตกรรมไทย  

 จัดท าระบบสนับสนุนการพยากรณ์แนวโน้ม
ความต้องการนวัตกรรม 

 
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
พัฒนาต้นแบบที่อยู่ในรายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
เพ่ือรองรับการน าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
ของภาครัฐ 
 
 

 

 จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองและ
ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ๖๗ รายการ 

 ต้นแบบระบบบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทย ๑ ระบบ 

 ต้นแบบระบบสนับสนุนการจับคู่ความต้องการภาครัฐ
และเอกชนกับผลงานนวัตกรรมไทย ๑ ระบบ 

 ต้นแบบระบบสนับสนุนการพยากรณ์แนวโน้มความ
ต้องการนวัตกรรม ๑ ระบบ 

 
 
 
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
จ านวนผลงานวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ๔๐ รายการ 
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๔๔ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ 
เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลมาตรฐาน และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ โดย
เป็นการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากภาครัฐ 
(จ านวน ๑๐ กระทรวง) ภาครัฐ เอกชน และ
ภาควิชาการในสถาบันการศึกษาในภาพรวมทั้ง
ระบบ และจัดท าเป็นเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการใช้งาน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ 
 
เว็บไซต์ฐานข้อมูลมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในภาพรวมของประเทศ จ านวน ๑ เว็บไซต์ 
 

๒. โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสำหกรรม (Agenda based ของ วท.) 
พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
อุตสาหกรรมต้องการ โดยเป็นผลงานจากแผนการ
วิจัยและพัฒนาใน ๖ กลุ่มย่อย คือ 
๑) การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ช่วยในการจัดเก็บ

น าเข้าและน าออกวัตถุดิบและ/หรือผลิตภัณฑ์
จากชั้นวางในคลังเก็บ  

๒) การพัฒนาต้นแบบระบบหุ่นยนต์ช่วยล าเลียง
ขนส่งวัตถุดิบในพ้ืนที่การผลิต  

๓) การพัฒนาต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่  ๖ 
- ๗  แกน  ที่ แ ข่ งขั น ได้ ทั้ งด้ าน ราค าและ
ประสิทธิภาพ  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน (รวมถึงการพัฒนาต้นแบบของ
ชุดฝึกปฏิบัติ/ชุดฝึกสอนการออกแบบหุ่นยนต์) 

๔) การพัฒนาต้นแบบของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
หรือ  เครื่องมือสนับสนุนต่ างๆ ที่ จะช่วย
สนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยแขนกลหุ่นยนต์        
(ในข้อ ๓) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๕) การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็กส าหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

๖) การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เฉพาะทาง ส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ 

ต้นแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ/หรือแอปพลิเคชัน 
(Application) สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้งานที่มี
คุณสมบัติตามที่อุตสาหกรรมต้องการ ๒ ต้นแบบ 
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๔๕ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๓. โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Agenda based ของ วท.) 
สร้างความสามารถด้าน วทน. และก าลังคนด้าน
การวิจัยพัฒนา เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ใน ๓ อุตสาหกรรม 
ได้แก่ 
๑) อุ ตส าห กรรม เกษ ตร ได้ แก่  ก าร พั ฒ น า

เทคโนโลยีการปรับปรุงและการคัดเลือกพันธุ์
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 

๒) อุตสาหกรรมสนับสนุนการเกษตร ได้แก่          
การสร้างความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือ
ตรวจติดตาม พยากรณ์ ตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อน การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร 

๓) อุ ต ส าห กรรม เท ค โน โลยี ชี ว ภ าพ  ได้ แ ก่ 
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนสัตว์ การผลิตเอนไซม์
เพ่ือใช้ประโยชน์ในวัตถุดิบตั้งต้นและเอนไซม์
เพ่ืออุตสาหกรรม (ประเทศไทยยังไม่มีการผลิต
เอน ไซม์ ใน เชิ งพ าณิ ชย์  ต้ อ งน า เข้ าจ าก
ต่างประเทศ) การพัฒนาเพ่ือผลิตยาชีววัตถุ
และสารมูลค่าสูง 

 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  ๒ 
เรื่อง 

 ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ือ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ๕ ต้นแบบ  

 

๔. โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Agenda based ของ วท.) 

 การจัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตร ด้วยการเชื่อมโยงกับหน่วย
สร้างพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี  และน า
ความรู้/เทคโนโลยีมาจัดท าเป็ นสื่ อ/ระบบ
ฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ทันสมัย และ

 ชุดความรู้ สื่อในรูปแบบต่างๆ ๑๐ เรื่อง 

 พัฒนาความสามารถของผู้น าชุมชน เกษตรกรแกน
น า ๕๐๐ คน 

 องค์ความรู้และชุดเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ ๕ ชุด
เทคโนโลยี 
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๔๖ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
เข้าถึงได้สะดวก 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในวงกว้างด้วย
การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ
พันธมิตร เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนและ
เกษตรกร  

 สนับสนุนให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีไปปรับใช้
ในวงกว้าง การต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงการ
จัดตั้งธุรกิจ (SMEs) หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) ด้ านนวัตกรรมเกษตร
ด้วยการสนับสนุนและประสานให้เกิดความ
ร่วมมือกับพันธมิตรในการเข้าถึงตลาด เงินทุน 
และเทคโนโลยีใหม่ 

 พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคลากรตลอดห่วงโซ่  โดยเน้นการปฏิบัติจริง          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และ
การท างานร่วมระหว่ างนั กวิช าการและ
เกษตรกร 

 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ๑๐๐ ชุมชน/ปี 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM) 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (Agenda based ของ วท.) 

สนับสนุนทุนการศึกษา (โท เอก) ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน โดยเน้นการใช้โจทย์จากภาคเอกชน
เป็นโจทย์ในการท าวิจัยของนักศึกษา ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
ส าหรับสาขาที่จะให้การสนับสนุนจะเน้นสาขา
เฉพาะทางที่ประเทศไทยมีศักยภาพหรือฐาน
ทรัพยากร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช -เมล็ดพันธุ์ 

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม ๒๐๐ คน 
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๔๗ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน และอาหารและการแปรรูป 
เป็นต้น 
 

๖. โครงกำรพัฒนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรไทย ระยะที่ ๓ 

 ขยำยผลกำรใช้งำนระบบขึ้นทะเบียนและ
ระบบที่เก่ียวข้องกับกำรขึ้นทะเบียน 

 เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตกรปศุสัตว์ จำก
กรมปศุสัตว์ มำยังระบบคลำวด์ภำครัฐ 

 เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรส ำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (สกย.) มำยัง
ระบบคลำวด์ภำครัฐ 

 ปรับแต่งระบบ ให้มีควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนมำก
ยิ่งขึ้น 

 หำรือร่วมกับกรมที่ดินเชื่อมโยงเซอร์วิสบริกำร
เอกสำรสิทธิ์ใช้งำนร่วมกับกำรขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 

 น ำเสนอจัดตั้ ง “ศูนย์ข้อมูลกลำงทะเบียน
เกษตรกรแห่งชำติ” 

 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

ระบบทะเบียนกลางเกษตรกร ๑ ระบบ 

๗. โครงกำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตร ระยะที่ ๓ 

 การพัฒนาแบบจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านการเกษตร 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรกรด้วยข้อมูลจากพ้ืนที่เพาะปลูก 

 การพัฒนาคลั งทรัพยากรสารสนเทศของ
เกษตรกร โดยประสานกับหน่วยงานเจ้าขององค์
ความรู้ เพ่ือรวบรวมฐานองค์ความรู้ ของงานด้าน

ขยายผลแบบจ าลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ๒๐ จังหวัด 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๘ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
การเกษตร 

 การบูรณาการข้อมูล ด าเนินการประสานงานกับ
จังหวัด ๒๐ จังหวัด เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง Mobile 
Applications ส าหรับงาน Precision Farming 

 
๘. โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

 พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิต
โครงสร้างตัวถังและชิ้นส่วนยานยนต์น้ าหนัก
เบาที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเหมาะสมในการ
ใช้งานและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

 สร้างเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
มอเตอร์และไดรฟ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งเน้น
การต่อยอดอุตสาหกรรมมอเตอร์ในประเทศ 

 สร้างองค์ความรู้ ในการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงานภายในรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่ 
supercapactor และ เซลล์เชื้อเพลิง รวมถึง
องค์ความรู้ในการออกแบบน าระบบกักเก็บ
พลังงานไปใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึง
ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในรถยนต์
เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย 

 พัฒนาและถ่ายถอดเทคโนโลยี ในการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุประเภทโลหะและ
อลูมิเนียมเพ่ือลดการใช้พลังงานและการปล่อย
ของเสียในการผลิต เช่น กระบวนการหล่อ 
กระบวนการทุบขึ้นรูป เป็นต้น รวมถึงการ
สร้างองค์ความรู้และต้นแบบในการเปลี่ยนวัสดุ

ต้นแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ๓ ต้นแบบ  
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๔๙ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
ที่ใช้ท าจากชิ้นส่วนยานยนต์จากโลหะเป็น
พลาสติกคอมโพสิต 

 
๙. โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมดิจิทัล 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและปรับปรุง
คุณภาพแม่พิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ CAE ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานพลาสติก และกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานอลูมิเนียม 

 การพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบงานวิศวกรรม
ดิจิทัลด้านระบบอัตโนมัติ ส าหรับอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจไทยด้านชิ้นส่วนและแปรรูป
เกษตรและอาหาร 

 

ต้นแบบเครื่องอัตโนมัติ ๒ ต้นแบบ 

๑๐. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งทางราง 

 การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทางราง 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง  
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงในความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชนจีน และประเทศ
ญี่ปุ่น 

- การถ่ ายทอด เทคโน โลยี รถไฟ ฟ้ าสาย        
สีน้ าเงินส่วนต่อขยาย และรถไฟฟ้าสาย    
สีเขียวส่วนต่อขยาย 

 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้เรื่องการจัดการ
และควบคุมการเดินรถไฟ โดยพัฒนาต้นแบบ
รถไฟและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการเดิน
รถไฟฟ้า (Test Track) ได้แก่ ระบบรางและ
โครงสร้างทางระบบจ่ายไฟรถไฟฟ้า และระบบ

 บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบ
ขนส่งทางรางแบบเข้มข้น ๔๕ คน 

 ต้นแบบระดับปฏิบัติการระบบจ าลองเสมือนจริง
ส าหรับการศึกษาวิจัยระบบรถไฟความเร็วสู ง          
๑ ระบบ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๐ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
อาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถ เพ่ือเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย  การ
ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาชิ้นส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมระบบราง 

 
๑๑. โครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒ นาในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  

 เพ่ือพัฒนาให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท าความเย็นภายในประเทศ มี
ความสามารถในการพัฒนาชิ้นส่วนหลัก เช่น 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบควบคุมการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์ 
แ ล ะ มี เท ค โ น โล ยี ส า ห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศเฉพาะ 
 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมีการน าไปใช้เพ่ือการอ้างอิง
และ/หรือต่อยอด ร้อยละ ๕๐ 

๑๒. โครงการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
การจูงใจให้ภาคเอกชนท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจ านวนมากขึ้น 
กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีนวัตกรรมทั้งในรูปผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

โครงการของภาคเอกชนที่ได้รับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี  จ านวน ๒๐๐ โครงการ 
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๕๑ 
 

๖.๒.๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย ๓ โครงกำร 
ซึ่งเป็นโครงกำรภำยใต้ Agenda base ของ วท. ดังนี้  
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย ( Innovation and Technology 

Assistance Program : ITAP) (Agenda base ของ วท.) 
เพ่ื อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น า
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือผลิต
สินค้าใหม่ การด าเนินงานโครงการประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ  
(๑) การขยายผล เทค โน โลยีพ ร้ อม ใช้ งาน สู่

อุตสาหกรรม โดยการวิจัยพัฒนาต่อยอด
เทค โน โลยี  ตลอดจนการขยายผล ไป สู่
อุตสาหกรรม 

(๒) การพัฒนาเทคโนโลยีรายบริษัท โดยการ
ส ารวจความต้องการในการวิจัยและพัฒนา 
วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น วินิจฉัยปัญหาทาง
เทคนิคและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และจัดท า
โครงการร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการสร้างความเข้มแข็ งของ  SMEs ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับมาตรการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑ ของ
รายได้ประชาชาติ 
 
 
  

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน ๑,๐๐๐ 
ราย 
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๕๒ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๒. โครงกำรบ่มเพำะและสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Agenda base ของ วท.) 
สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ในการ
เข้าถึงและขยายตลาด ทั้งในและต่างประเทศ   

 ผู้ประกอบการพร้อมเข้าสู่ตลาด สามารถขยายช่องทาง
การตลาดทั้ งในป ระเทศและตลาดสากล  จน
ผู้ประกอบการมีผลประกอบการดีขึ้นสามารถน าพาธุรกิจ
เข้าสู่กระบวนการเจริญเติบโต จ านวน ๑๖๐ ราย 

 

๓. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยด้วย
ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำร (Agenda base ของ วท.) 

     เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการ ICT ไทย ด้วยความรู้ทั้งทางด้าน
การตลาดและการใช้ซอฟต์แวร์  ผ่ านการให้
ค าปรึกษาแนะน าและถ่ายทอดการใช้ซอฟต์แวร์
จากผู้ เชี่ ยวชาญ เฉพาะทาง รวมถึ งการสร้าง
เครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และบูรณาการให้ 
SME ที่เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต่างๆ  
 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้ าน  และได้รับการถ่ายทอดการใช้
ซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
จนผู้ประกอบการ SME สามารถน าซอฟต์แวร์ไปใช้
บริหารจัดการธุรกิจได้จริง จ านวน ๑๐๐ ราย 

 
 

๖.๒.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด้วย ๒ โครงกำร ซึ่งเป็น
โครงกำรภำยใต้ Agenda base ของ วท. ดังนี้  

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. โครงการการเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) (Agenda base ของ วท.) 

 การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานนวัตกรรมของเอกชน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

 เร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีราย
ใหม่ให้มีอัตราเพ่ิมของรายได้ระดับสูงในสาขาที่
สนับสนุนนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ เป็นนวัตกรรม  ๒๐ 
กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ประกอบการใหม ่๑๐ ราย 

 โครงการร่วม/ รับจ้างวิจัย/ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ๔ 
รายการ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๓ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

 การสนับสนุนการท างานร่วมกับ เอกชน 
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ
วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้บริการภาคเอกชนใน
เมอืงนวัตกรรมอาหาร 

 พัฒ นาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

 

 รายการวิ เคราะห์ทดสอบให้ภาคเอกชน ๑๐๐ 
รายการ 

๒. โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Agenda base ของ วท.) 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความ
พร้อมและศักยภาพที่สูงขึ้นในการแข่งขันในตลาด
ปัจจุบันและตลาดใหม่ในอนาคต โดยบูรณาการงาน
ด้ าน การส่ ง เส ริ มออกแบ บ  ผ่ าน การ เรี ยน รู้
ก ร ะ บ ว น ก า รคิ ด เชิ ง อ อ ก แ บ บ  ก า ร ส ร้ า ง
แนวความคิด และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
 

ผู้ประกอบการมีความรู้การออกแบบทางอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ จ านวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

 

 
๖.๒.๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง ประกอบด้วย ๑ โครงกำร 

ดังนี้  
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท 
มุ่ ง เน้ น ก ารถ่ าย ท อด เท ค โน โล ยี  โด ยส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงร่วมกับ
นั กวิ ช าการสนั บ สนุ น ให้ ชุ มชน เข้ มแข็ งด้ วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐๐ ชุมชน 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๔ 
 

๖.๒.๕ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๒ โครงกำร ดังนี้  

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำน 

 ศึกษาการเพ่ิมศักยภาพ (ปริมาณและความ
เหมาะสม) ของชีวมวลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพ่ือผลิตความร้อนและไฟฟ้า 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหิน และ
เพ่ิมปริมาณการใช้ชีวมวลเพ่ือความมั่นคงทาง
วัตถุดิบของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 ต้นแบบกระบวนการ pretreat เพ่ือปรับปรุงวัตถุดิบ
ชีวมวลให้พร้อมใช้งาน ส าหรับไปผลิตเป็นพลังงาน
ระดับห้องปฏิบัติการ 

 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ ในการน าชีวมวลไปใช้
ร่วมกับถ่านหินไปใช้ในโรงผลิตไฟฟ้าขนาดย่อยและ
ขนาดใหญ ่

 แนวทางการใช้ชีวมวลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ฟางข้าว 
เพ่ือเป็นเชื่อเพลิง 

 เอน ไซม์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ย่ อย ชี วม วล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าเอนไซม์ทางการค้าในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 ต้นแบบกระบวนการในการเปลี่ยนชีวมวลเป็นสาร
มูลค่าสูง ระดับห้องปฏิบัติการ 

 
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรและ
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของ
เสียอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตพลังงาน 

 ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้ งมัน
ส าปะหลังเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๕% (ปัจจุบันประมาณ ๘๐%) 

 เทคโนโลยีและแนวทางในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมเพ่ือผลิตพลังงาน 

 

 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๕ 
 

๖.๒.๖ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประกอบด้วย ๒ โครงกำร ดังนี้  
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 

๑. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนพิกำรด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
ครูและนักเรียนพิการ/บกพร่องทางการเรียนรู้
เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน         
เสริมทักษะและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของ
พิการ/บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ เทียบเท่า
นักเรียนปกติ 

 จัดตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ พิจารณา
การด าเนินงาน และติดตามการประเมินผล 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้แก่ครูแกนน าเพ่ือให้มีองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในการบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนเหล่านี้สามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ติดตามผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกในโรงเรียนที่เข้ารับการถ่ายทอด
ทุก ๓ เดือนโดยศึกษานิเทศก์ประจ าจังหวัด  

 

 จ าน วนครั้ งการดาวน์ โห ลดหนั งสื อ /เอกสาร
อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ที่ เข้ า ถึ งแ ล ะ ใช้ ป ระ โยช น์ ได้         
๒,๐๐๐ ครั้ง 

 จ านวนครูและนั ก เรียนที่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จาก
โปรแกรมช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ๑,๕๔๐ คน 
 

๒. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดตาม เฝ้าระวัง สุขภาพเด็ก 

 รวบรวมและศึกษาความต้องการการใช้งาน
เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง และแนะน าจัดการ
สุขภาพและพัฒนาการเด็กให้สมวัย 

 พัฒนาเครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง และแนะน า
การจัดการด้านสุขภาพและพัฒนาการเด็กให้

เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง และแนะน าการจัดการด้าน
สุขภาพและพัฒนาการเด็กให้สมวัย ๑ ระบบ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๖ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
สมวัย 

 ทดสอบการน าเข้าข้อมูลและเชื่อมโยงกับสถาน
บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

 ถ่ายทอดการใช้เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง และ
แนะน าจัดการสุขภาพและพัฒนาการเด็กให้
สมวัยให้แก่ผู้ ใช้ งาน (ผู้ปกครอง โรงเรียน 
โรงพยาบาล) 

 รายงานประเมินผลการใช้งาน 
 

 
๖.๒.๗ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย ๑ 

โครงกำร ดังนี้  
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๐ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการ
ดู แล  เฝ้ าระวั ง และอ านวยความสะดวก ใน
ชีวิตประจ าวันผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตัวเองได้ 
ลดภาวะพ่ึงพิง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามดูแล 
และอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุที่มีการทดสอบ/
ให้บริการ/ขยายผลการใช้งานจริงไปสู่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ เรื่อง  
๑) อุปกรณ์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถนะการเคลื่อนไหว

ของผู้สู งอายุ  บริเวณข้อมือ  ท่อนแขน และ
ข้อศอก 

๒) เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ 
๓) รองเท้าสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๗ 
 

๗. แผนทรัพยากรประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

     ๗.๑)  บุคลากร   
 สวทช. ได้เสนอขออนุมัติจำก กวทช. ในกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่  ๖  (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไว้ที่จ ำนวน ๓ ,๕๑๓ คน โดย ณ สิ้น
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ สวทช. มีกรอบอัตรำก ำลังคนรวมทั้งสิ้นแล้ว ๒,๙๒๑ คน  และในปี ๒๕๖๐ สวทช. จะมี
นักเรียนทุนกลับมำอีก ๑๑ คน และมีแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังใหม่เพ่ือด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
อีกจ ำนวน ๗๘ คน ดังนั้น คำดหมำยว่ำในปี ๒๕๖๐ สวทช. มีกรอบอัตรำก ำลังคนรวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๐ คน 
 

๗.๒)  งบประมาณ 
๗.๒.๑) แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

สวทช. มีแผนงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระหว่ำงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แยกตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ สวทช. ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑  แผนกำรใช้จ่ำยเงินล่วงหน้ำ ของ สวทช. (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ล าดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ รำยจ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน ๕,๙๑๕ ๖,๙๓๒ ๘,๒๐๑ ๑๐,๒๖๔ ๑๒,๙๙๙ 

  ๑.๑ รำยจ่ำยประจ ำ ๒,๘๙๙ ๓,๒๑๗ ๓,๕๓๗ ๓,๘๘๓ ๔,๒๕๗ 

  ๑.๑.๑ เงินเดือน ๑,๗๒๔ ๑,๙๐๓ ๒,๐๙๖ ๒,๓๐๓ ๒,๕๒๖ 

  ๑.๑.๒ สวัสดิกำร ๓๒๐ ๓๗๔ ๔๐๖ ๔๔๒ ๔๗๙ 

  ๑.๑.๓ ค่ำสำธำรณูปโภค ๑๙๔ ๒๑๓ ๒๓๕ ๒๕๘ ๒๘๔ 

  ๑.๑.๔ ค่ำบริหำรจัดกำร ๖๖๑ ๗๒๗ ๘๐๐ ๘๘๐ ๙๖๘ 

  ๑.๒ แผนงำนพื้นฐำนตำมพันธกิจ  ๒,๒๖๐ ๓,๔๑๓ ๔,๖๖๔ ๖,๓๘๑ ๘,๗๔๒ 

  ๑.๓ แผนงำนตำมนโยบำยภำครัฐ  ๗๕๖ ๓๐๒       

๒ รำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงและอุดหนุนเฉพำะกิจ ๓๗๗ ๓๕๒ ๓๒๕ ๓๐๐ ๒๗๕ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๖,๒๙๒ ๗,๒๘๔ ๘,๕๒๖ ๑๐,๕๖๔ ๑๓,๒๗๔ 

๓ รำยจ่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริกำร และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

๔ รำยจ่ำยส ำรองฉุกเฉิน ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

๕ รำยจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ ๒๖๖         

รวมทั้งหมด ๗,๔๕๘ ๘,๑๘๔ ๙,๔๒๖ ๑๑,๔๖๔ ๑๔,๑๗๔ 
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๕๘ 
 

๗.๒.๒)  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
สวทช. มีแผนงบประมำณรำยจ่ำยรวมปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๖,๒๙๒ ล้ำนบำท รำยจ่ำยลงทุน

ในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริกำร และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ จ ำนวน ๓๐๐ ล้ำน รำยจ่ำยส ำรองฉุกเฉิน ๖๐๐ ล้ำนบำท 
บำท และรำยจ่ำยเงินเพ่ิมพิเศษ ปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๒๖๖ ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น ๗,๔๕๘ ล้ำนบำท รำยละเอียด 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒  แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 

รายการ 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

รำยจ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน     ๕,๙๑๕ 

รำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงและอุดหนุนเฉพำะกิจ       ๓๗๗ 
รวม ๖,๒๙๒ 

รำยจ่ำยเงินลงทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ       ๓๐๐  

รำยจ่ำยส ำรองฉุกเฉิน ๖๐๐ 
รำยจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ ปี ๒๕๖๐* ๒๖๖ 

รวมทั้งหมด   ๗,๔๕๘ 
* หำกได้รับกำรอนุมัตจิำก กวทช. และ กพร. 

  
  

 รายจ่ายเพื่อการด าเนินงาน จ ำนวน ๕,๙๑๕ ล้ำนบำท แยกตำมหมวดรำยจ่ำยตำม
ตำรำงที่ ๓ 

 รายจ่ายค่าก่อสร้างและอุดหนุนเฉพาะกิจ ตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน ๓๗๗  
ล้ำนบำท รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๔ 

 รายจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมำยต่อเนื่องให้ด ำเนินงำน โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สวทช. มีแผน
รำยจ่ำยเงินลงทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ ที่ส ำรองในกำรลงทุนไว้ ๓๐๐ ล้ำนบำท 

 รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน จ ำนวน ๖๐๐ ล้ำนบำท 

 รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๐) หำกได้รับกำรอนุมัติจำก กวทช. และ 
กพร. จ ำนวน ๒๖๖ ล้ำนบำท 
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๕๙ 
 

ตารางท่ี ๓   แผนงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่ำจ้ำง          ๒,๐๔๔ 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          ๒,๒๘๒ 

ค่ำสำธำรณูปโภค             ๑๙๔ 
เงินอุดหนุน ๙๑๕ 

รำยจ่ำยอื่น             ๔๘๐ 
รวมทั้งหมด    ๕,๙๑๕ 

ตารางท่ี ๔   แผนรำยจ่ำยลงทุน (ที่ดิน/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง) ของ สวทช. ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

รายการแผนรายจ่ายลงทุน (ที่ดิน/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบอุดหนุนเฉพำะกิจปี ๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) ๒๗๗ 

- อำคำรนิทรรศน์วิทยำคำร เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมวิจัยระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน 

๒๔๔ 

- ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อขยำยกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรและ
บุคลำกรวิจัยในอำคำรนวัตกรรม ๒ 

๓๓ 

งบอุดหนุนเฉพำะกิจปี ๒๕๖๐ (ใหม่) ๔๗ 

- ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนและครุภัณฑ์เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนเมืองนวัตกรรม
อำหำร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย (Food Innopolis) 

๓๗ 

- ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และยำนยนต์ ๑๐ 
งบลงทุนก่อสร้ำงผูกพันยกมำ ๓๓ 

- กำรก่อสร้ำงเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของศูนย์/หน่วยปฏิบัติกำร
วิจัย/หน่วยวิเครำะห์ทดสอบ 

๓๓ 

งบลงทุนก่อสร้ำงใหม่  ๒๐ 
- กำรก่อสร้ำงเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงควำมสำมำรถของศูนย์/หน่วยปฏิบัติกำร

วิจัย/หน่วยวิเครำะห์ทดสอบ 
๒๐ 

รวมทั้งหมด ๓๗๗ 
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๖๐ 
 

๗.๒.๓) แหล่งงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

 เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี สวทช. ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกรอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณปี ๒๕๖๐ จำกคณะกรรมธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คำดว่ำจะได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๐๔ ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปจ ำนวน ๓,๑๘๑ ล้ำนบำท และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ (งบลงทุน) จ ำนวน ๒๒๓ 
ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ ๕ 

 เงินรายได้จากการด าเนินงาน  ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สวทช. ตั้งเป้ำหมำยที่จะมี
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๑,๗๕๐ ล้ำนบำท โดยคำดว่ำเงินรำยได้ส่วนใหญ่จะ
ได้จำกเงินอุดหนุนงำนวิจัย เงินสนับสนุนกำรกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรพัฒนำทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองลงมำจะเป็นรำยได้จำกรับจ้ำงวิจัย ร่วม
วิจัย โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๖ 

 เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส ำหรับด ำเนินกำรในปี ๒๕๕๙ 
จ ำนวน ๒,๓๐๔ ล้ำนบำท รำยละเอียดตำรำงที่ ๗ 

 
ตารางท่ี ๕  งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณ 
 

รายการงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๗ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๘ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๙ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๖๐ 
(ล้านบาท) 

๑. อุดหนุนทั่วไป ๒,๐๑๕ ๒,๗๐๘ ๒,๘๘๓ ๓,๑๘๑ 
๑.๑ เงินเดือน ๘๙๖  

(ฐาน ๑,๔๘๑ คน)   
๙๗๓  

(ฐาน ๒,๗๓๙ คน) 
๑,๐๓๐ 

(ฐาน ๒,๖๙๒ คน)    
๑,๐๘๘  

(ฐาน ๒,๗๑๙ คน) 
๑.๒ สวัสดิกำร และสำธำรณูปโภค ๑๕๗  ๑๕๙  ๑๖๑  ๑๖๐  

๑.๓ อุดหนุนส่วนที่เหลือ ๙๖๒  ๑,๖๒๖  ๑,๖๙๒ ๑,๙๓๓  
๒. อุดหนุนเฉพาะกิจ ๔๑๔  ๒๔๕               ๑๙๘  ๒๒๓  

รวม ๒,๔๒๙  ๒,๙๕๓  ๓,๐๘๑  ๓,๔๐๔ 
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๖๑ 
 

ตารางท่ี ๖  ประมำณกำรรำยรับจำกกำรด ำเนินงำน ในปี ๒๕๖๐ 
   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายรับแยกตามประเภท 
แผน 

ปี ๒๕๕๘ 
ผล 

ปี ๒๕๕๘ 
แผน 

ปี ๒๕๕๙ 

ผล ณ  
ไตรมาส ๓ 
ปี ๒๕๕๙ 

ประมาณการ
ผลปลายปี 

๒๕๕๙ 

แผน  
ปี ๒๕๖๐ 

อุดหนุนงำนวิจัย + เงินสนับสนนุกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  

๗๖๐ ๗๗๙.๔๙ ๘๐๐ ๗๑๗.๐๓ ๘๕๐ ๙๐๐ 

รับจ้ำง/ร่วมวิจยั ๒๐๐ ๑๗๗.๔๒ ๒๒๐ ๒๔๕.๘๗ ๒๘๒ ๒๒๐ 
รำยได้จำกผลงำนวจิัยและองค์ควำมรู ้ ๔๐ ๓๗.๔๓ ๔๐ ๒๘.๔๒ ๔๐ ๔๐ 

บริกำรเทคนิค/วิชำกำร ๙๕ ๗๔.๙๖ ๑๒๐ ๗๐.๕๙ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ฝึกอบรม/สัมมนำ/นทิรรศกำร ๑๑๐ ๑๘๑.๓๑ ๒๐๐ ๑๔๐.๔๙ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ค่ำเช่ำและบริกำรสถำนที่ ๑๓๐ ๑๔๓.๙๔ ๑๕๐ ๑๑๘.๑๕ ๑๕๐ ๑๕๐ 
รวมรายได้จากความสามารถ ๑,๓๓๕ ๑,๓๙๔.๕๔ ๑,๕๓๐ ๑,๓๒๐.๕๔ ๑,๖๔๒ ๑,๖๓๐ 

โครงกำรพิเศษใช้ทุนประเดิม ๒๐ ๑๗.๗๗ - - - - 
อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่ำปรบั เบ็ดเตล็ด ๑๐๐ ๑๔๑.๗๘ ๑๒๐ ๕๖.๒๘ ๑๐๐ ๑๒๐ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๑,๔๕๕ ๑,๕๓๖.๓๒ ๑,๖๕๐ ๑,๓๗๖.๘๒ ๑,๗๔๒.๐๐ ๑,๗๕๐ 
 
 

ตารางท่ี ๗  สถำนภำพของเงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

รายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประมำณกำร  
ณ สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

๓,๐๘๖ 

เงินที่มีภำระผูกพันใช้จ่ำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๑,๖๑๒ 

เงินที่น ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ๒,๓๐๔ 
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๖๒ 
 

๘. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๖๐ 
 

 ๘.๑   ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard  
  สวทช. ได้ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard เพ่ือให้
เห็นผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนแบบสมดุล โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๐  สวทช. ได้มีกำรจัดท ำตัวชี้วัดผล
กำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมหลักกำร Balanced Scorecard ดังแสดงในตำรำงที่ ๘ 
 
ตารางที่ ๘  ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนของ สวทช. ตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
เป้าหมาย น้ าหนัก 

ผลปี ๕๙ 
(๙ เดือน) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1 มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เกิดจำกกำร
น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๔ เท่ำของค่ำใช้จ่ำย ปี ๒๕๖๐  
(ประเด็นมุ่งเน้น (๕+๓)* 

ไม่น้อยกว่ำ ๑๒,๐๐๐ ล้ำนบำท) 

๓๐ ๑.๓๖ 

พันธมิตร/ลูกค้ำ/
กำรเงิน 

KS2 รำยได้จำกควำมสำมำรถ ๑,๖๓๐ ล้ำนบำท ๒๐ ๑,๓๒๑ 

KS3 กำรน ำผลงำนวิจัยและองค์
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในภำคกำรผลิต 
ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและ
ภำคสังคมชุมชน 

๒๔๐ รำยกำร ๒๐ ๑๑๓ 

กระบวนกำร
ภำยใน 

KS4 กำรปรับปรุงระบบกำรวัดควำม
พึงพอใจ 

ปรับระบบกำรวัดควำมพึงพอใจ
ของบริกำรรับจ้ำงวิจัย บริกำรที่
ปรึกษำ และบริกำรเทคนิค/
วิชำกำรให้เป็น process-
based survey ให้แล้วเสร็จ 

๑๕ - 

ควำมสำมำรถของ
องค์กร 

KS5 กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำเร็จตำมแผนปฏบิัติกำรด้ำน
กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
สวทช. ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕ - 

หมายเหต:ุ *ประเดน็มุ่งเนน้ทีจ่ะด ำเนินกำรในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๖ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบดว้ย ๕ เรือ่งหลัก คอื (๑) 
เกษตรสมัยใหม่ (๒) อุตสำหกรรมเชื้อเพลงิชีวภำพและเคมีชวีภำพ (๓) อำหำรเพือ่อนำคต (๔) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและคณุภำพชีวิต และ (๕) 
อุตสำหกรรมยำนยนต์และขนส่งสมัยใหม่ รว่มกับ ๓ เรื่องย่อย คอื (๑) ดิจทิัล (๒) อเิลก็ทรอนิกส ์หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิและ (๓) อุตสำหกรรม
บริกำรและกำรท่องเที่ยวระดับบน 
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๖๓ 
 

 ๘.๒   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับ
หน่วยงานภายนอก 

สวทช. มีเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติการ ราชการต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท .) และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านัก
งบประมาณ (สงป.) และกรมบัญชีกลาง (บก.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ ๙ 

 
ตารางท่ี ๙  ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส านักงบประมาณ (สงป.)  

และกรมบัญชีกลาง (บก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

๑. แผนงำนกำรส่งเสริมกำรวิจยัและพฒันำ 

 ๑.๑ ผลผลิตกำรวจิัยและพัฒนำ 

จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ (บทควำม) 

- ๕๐๐ - ๑๘๖  ๕๕๐  

จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติต่อบุคลำกรวิจยั (บทควำม/คน) 

๐.๓๑ - ๐.๓๖ ๐.๑๑๘๙ 
 

๐.๓๕   

จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำทีย่ื่นขอรับควำมคุ้มครอง (ค ำขอ) - ๒๐๐ - ๑๐๒  ๒๕๐  

จ ำนวนผลงำนวจิัย พัฒนำและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปยื่นขอจด
สิทธิบัตรต่อบุคลำกรวจิัย (เรื่อง/คน) 

๐.๑๐ - - ๐.๐๐๒๔ 
 

๐.๑๐   

สัดส่วนทรัพย์สินทำงปัญญำตอ่บุคลำกรวิจัย (เรื่อง/คน) - - ๐.๑๖ ๐.๐๘๑๔    

สัดส่วนผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับค่ำใช้จ่ำยรวม
ของ สวทช. ปีบญัชี ๒๕๕๙ (เท่ำ) 

- ๓.๐๐ - ๑.๓๖    

สัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำ (รัฐต่อ
เอกชน)  

๘.๐๓ - - ๕.๒๖ 
 

   

๑.๒ ผลผลิตกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

จ ำนวนผลงำนวจิัย พัฒนำและนวัตกรรมที่ตอบสนองภำคกำรผลิต
เกษตร บริกำรและภำคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 

๑๘๐ ๑๘๐ ๒๐๐ ๑๐๑    

จ ำนวนสถำนประกอบกำร/ชุมชนที่น ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์ (รำย) 

๒๐๐ ๒๐๐ - ๑๒๒ 
 

๒๐๐   

จ ำนวนผลงำนวจิัยพัฒนำและนวัตกรรมที่ทดแทนกำรน ำเข้ำ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในรำชกำร/เชิงพำณิชย์ 

- - -  ๓๐   

มูลค่ำกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภำคกำรผลิต 
ภำคบริกำร  และภำคเกษตรกรรม (ลำ้นบำท) 

- ๙,๐๐๐ - ๖,๐๙๔.๕๖    

สัดส่วนกำรน ำผลกำรวิจยั พัฒนำและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพำณิชย์
และเชิงสังคม (จ ำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อโครงกำรวิจยัที่แลว้
เสร็จสะสมย้อนหลัง ๓ ปีงบประมำณ)  

๐.๑๘ - - ๐.๐๙๑ 
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๖๔ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

๑.๓ ผลผลิตกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวนก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ที่
ได้รับกำรส่งเสริมให้ท ำวิจัยและพัฒนำ (คน) 

๑๕๐ ๑๕๐ - ๑๓ ๒๐๐   

จ ำนวนกิจกรรม/หลักสูตรกำรบ่มเพำะ และ/หรือพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกำรวิจยั 
พัฒนำและนวัตกรรม กำรปฏิบัติงำนหรอืกำรน ำไปพัฒนำต่อยอด 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

๒๕๐ - - ๒๐๖ ๒๕๐   

จ ำนวนก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน) 

๑๕,๐๐๐ - - ๙,๓๐๓ 
 

๑๕,๐๐๐   

จ ำนวนเยำวชนที่เขำ้ค่ำยวิทยำศำสตร์ (คน)  ๒,๐๐๐ - ๑,๕๓๙    

จ ำนวนผลงำนที่เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเยำวชน (ผลงำน) ๒๕๐ - - ๒๗ ๒๕๐   

อบรมใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกช่วยในกำร
เขียนให้กับครูและนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (รำย) 

- ๑๐,๖๔๐ - ๘๗๖ 
 

   

ระบบบูรณำกำรขอ้มูลส ำหรับกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (ระบบ) - ๑ - ๐    

๑.๔ ผลผลิตกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) 

จ ำนวนกำรให้บริกำรวิเครำะห ์ทดสอบ  สอบเทียบ  และบริกำร
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร  ์และเทคโนโลย (รำยกำร) 

๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ - ๒๖,๔๘๒ 
 

๑๕๐,๐๐๐   

จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ใช้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร (รำย) 

๑๓๐ ๑๓๐ - ๑๔๖ 
 

๑๔๐   

จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้น วทน. ระหวำ่งประเทศที่มี
กิจกรรมต่อเนื่องอยำ่งเป็นรูปธรรมโดยมแีผนปฏิบัติกำรรองรับและ
มีกำรติดตำมประเมินผล (โครงกำร) 

๙ - - ๕ ๙   

๒. แผนงำน กำรเร่งรัดประยุกต์ใช้งำนวจิัยและพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 

จ ำนวนผลงำนวจิัย พัฒนำ และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จสำมำรถ
แก้ปัญหำส ำคัญเร่งด่วนของประเทศและน ำไปใช้ประโยชน์ในภำค
กำรผลิตและบริกำร (เร่ือง) 

๒ - - ๒    

๒.๑ โครงกำรกำรขยำยผลงำนวิจยัเชิงบูรณำกำรสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหำเร่ืองข้ำวอย่ำงเร่งด่วนและยั่งยืน 

อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบพกพำให้กับเจำ้หนำ้ที่
กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมกำรขำ้ว (รำย)  

- ๗๗ - ๒๕๐    

โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล (หนว่ยงำน)  - ๔ - ๓    

อบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กบัเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวอินทรีย์ (รำย)  - ๓๕๐ - ๕๐๐    

๒.๒ โครงกำรบูรณำกำรขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ดำ้นกำรเกษตร 

ขยำยผลกำรใช้งำนแบบจ ำลองกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินด้ำนกำรเกษตร (จังหวัด)  

- ๑๖ - ๑๖    

๒.๓ โครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ 

จ ำนวนผลงำนวจิัย พัฒนำและนวัตกรรมที่ทดแทนกำรน ำเข้ำที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในรำชกำรหรือเชิงพำณิชย์ (เรื่อง) 

๑๐ - - ๗    
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๖๕ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ทดสอบกำรใช้งำนจริง 
(ต้นแบบ) 

๗ ๗ - ๗    

๓. ด้ำนงำนสนับสนุน 

๓.๑. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 

ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยรวมต่อรำยได้รวม - - ๑๐๕ ๙๙.๖๒ - -  

๓.๒ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ลูกค้ำเดิม (กลุ่มยุทธศำสตร์) ที่กลับมำใช้บริกำร สวทช. - - ๗๓ ๗๙.๕๙ - -  

มูลค่ำกำรลงทุนด้ำน ว และ ท ในภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และ
ภำคเกษตรกรรม  

- - ๑.๗ ๑.๓๓ - -  

๓.๓ ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนปฏบิัติกำร 

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล/กระทรวงกำรคลัง - - ๓ รำยงำน 
ไตรมำส ๔ 

- - ๓ 

๓.๔ กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวยีน 

บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน - - ๓ 

รำยงำน 
ไตรมำส ๔ 

- - ๓ 

กำรบริหำรควำมเส่ียง - - ๓ - - ๓ 

กำรควบคุมภำยใน - - ๓ - - ๓ 

กำรตรวจสอบภำยใน - - ๓ - - ๓ 

กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ - - ๓ - - ๓ 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล - - ๓ - - ๓ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรวิจยัและพัฒนำ (บูรณำกำร) 

จ ำนวนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ได้รับกำรรับรองและขึ้นทะเบียนใน
บัญชีนวัตกรรมไทย (รำยกำร) 

- - - -  ๖๗ 
 

ต้นแบบระบบบริหำรจัดกำรบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย - - - -  ๑  

ต้นแบบระบบสนับสนุนกำรจับคู่ควำมตอ้งกำรภำครัฐและเอกชน
กับผลงำนนวัตกรรมไทย (ระบบ) 

- - - -  ๑ 
 

ต้นแบบระบบสนับสนุนกำรพยำกรณ์แนวโน้มควำมตอ้งกำร
นวัตกรรม (ระบบ) 

- - - -  ๑ 
 

จ ำนวนผลงำนวจิัยที่ได้รับกำรพัฒนำและทดสอบภำคสนำม 
(ผลงำน) 

- - - -  ๔ 
 

จ ำนวนผลงำนวจิัยในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยที่เข้ำสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย (รำยกำร) 

- - - -  ๕ 
 

จับคู่ทำงธุรกิจ (รำย) - - - -  ๑๕  

จัดท ำเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ (Version 1.0) ของฐำนข้อมูลมำตรฐำน
และห้องปฏบิัติกำรทดสอบ (เว็บไซต์) 

- - - -  ๑ 
 

ต้นแบบหุ่นยนตอ์ุตสำหกรรมและ/หรือ Application สนับสนุน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนที่มีคุณสมบัติตำมที่อุตสำหกรรมต้องกำร 

- - - -  ๒ 
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๖๖ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

(ต้นแบบ) 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ (เร่ือง) - - - -  ๒  

ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนกำรเพื่ออุตสำหกรรมฐำน
ชีวภำพ 

- - - -  ๕ 
 

ต้นแบบชิ้นส่วนยำนยนต ์(ต้นแบบ) - - - -  ๓  

ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) - - - -  ๒  

ขยำยผลแบบจ ำลองกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้ำนกำรเกษตร (จังหวัด) 

- - - -  ๒๐ 
 

ระบบทะเบียนกลำงเกษตรกร (ระบบ) - - - -  ๑  

ชุดควำมรู้ สื่อในรูปแบบต่ำงๆ  (เร่ือง/ปี) - - - -  ๑๐  

องค์ควำมรู้และชุดเทคโนโลยีที่พร้อมใช ้ (ชุดเทคโนโลยี) - - - -  ๕  

พัฒนำควำมสำมำรถของผู้น ำชุมชน เกษตรกรแกนน ำ  (คน/ปี) - - - -  ๕๐๐  

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ชุมชน/ปี) - - - -  ๑๐๐  

ต้นแบบระดับปฏบิัติกำรระบบจ ำลองเสมือนจริงส ำหรับกำร
ศึกษำวิจยัระบบรถไฟควำมเร็วสูง 

- - - -  ๑ 
 

บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนระบบขนส่งทำงรำงแบบเข้มเข้น 
(คน) 

- - - -  ๔๕ 
 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยมกีำรน ำไปใช้เพื่อกำรอำ้งอิงและ/หรือ
ต่อยอด (ร้อยละ) 

- - - -  ๕๐ 
 

ก ำลังคนด้ำน STEM ที่ได้รับกำรพัฒนำ (คน) - - - -  ๒๐๐  

สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรวิจยั พัฒนำและ
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (รัฐต่อเอกชน) 

- - - - ๙๓:๐๗ 
 

 
 

สัดส่วนกำรน ำผลกำรวิจยั พัฒนำและนวัตกรรมไปใช้ใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

- - - - ๐.๐๘  
 

จ ำนวนผลงำนวจิัย พัฒนำและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (เรื่อง) 

- - - - ๑๙๐  
 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

พัฒนำบัณฑิตและนักวิจัย (ทุนใหม่) - - - -  ๒๐๐  

พัฒนำเยำวชนและนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ - - - -  ๑๕  

พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำชีพของครวูิทยำศำสตร์ - - - -  ๑,๐๐๐  

ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล (ผลิตภัณฑ์) - - - -  ๕๐  

จ ำนวนบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน 
ฮำลำล 

- - - -  ๑๐๐ 
 

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (บูรณำกำร) 

พัฒนำเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ SMEs (โครงกำรใหม่) - - - -  ๑,๐๐๐  

จ ำนวนผู้ประกอบกำร SME ไทยที่น ำไปใช้ได้จริง (รำย) - - - -  ๑๐๐  

ธุรกิจที่เข้ำสูก่ระบวนกำรเร่งกำรเจริญเติบโต (รำย) - - - -  ๑๖๐  
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๖๗ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

เกิดกำรจัดตั้งธุรกิจใหม่เทคโนโลย ี(ธุรกจิ) - - - -  ๕๐  

จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ที่ได้รับกำรพฒันำและสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (รำย) 

- - - - ๑๖๐  
 

จ ำนวน SMEs ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รำย)     ๑,๐๐๐   

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ (บูรณำกำร) 

กำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรมีกำรวจิยัและพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนกำรที่เป็นนวัตกรรม (กระบวนกำร/ผลิตภัณฑ์) 

     ๒๐ 
 

ผู้ประกอบกำรใหม ่(รำย)      ๑๐  

โครงกำรร่วม/รับจ้ำงวิจยั/ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (โครงกำร)      ๔  

กำรให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบภำคเอกชน (รำยกำร)      ๑๐๐  

ผู้ประกอบกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกอบรมมำด ำเนินกำรต่อยอดจน
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผลิตภัณฑ์) 

     ๒๐ 
 

โครงกำรที่ให้ค ำปรึกษำเชิงลึก (โครงกำร)      ๒๐  

จ ำนวนรำยกำรที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรม
ศักยภำพ 

    ๑๐๐  
 

ร้อยละโครงกำรที่มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในสำขำอุตสำหกรรม
ศักยภำพ  

    ๑๐๐  
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคนตำมชว่งวยั (บูรณำกำร) 

เครื่องมือติดตำม เฝ้ำระวัง และแนะน ำกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพและ
พัฒนำกำรเด็กให้สมวัย (ระบบ) 

     ๑ 
 

จ ำนวนครั้งกำรดำวน์โหลดหนังสือ/เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ได ้

     ๒,๐๐๐ 
 

จ ำนวนครูและนกัเรียนได้รับกำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนำ
ทักษะกำรเขียน (คน) 

     ๑,๕๔๐ 
 

จ ำนวนผู้ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี/ซอฟแวร์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับครูและนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (รำย) 

    ๓,๐๐๐  
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเจริญเติบโตจำกภำยใน 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณำกำร) 

ชุมชนที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี(ชุมชน)      ๑๐๐  

จ ำนวนชุมชน/ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (รำย) 

    ๑๐๐  
 

แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ (บูรณำกำร) 

เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อเฝ้ำระวัง ติดตำมดูแล และ
อ ำนวยควำมสะดวกผู้สูงอำยุที่มีกำรทดสอบ/ให้บริกำร/ขยำยผล
กำรใช้งำนจริงไปสู่ผู้สูงอำยุ ผู้ดูแล และเจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่วข้อง 
(เทคโนโลยี) 

     ๓ 
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๖๘ 
 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๕๙ ผลกำร
ด ำเนินงำน 
๙ เดือน 

ค่ำเป้ำหมำยปี ๒๕๖๐ 

วท. สงป. กบช.(ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 
คะแนน ๓) 

จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดแูลผู้สูงอำยุ (รำยกำร)     ๓   

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 

แผนงำนยุทธศำสตร์อ ำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ (บูรณำกำร) 

ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแป้งมันส ำปะหลังเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

     ๕ 
 

จ ำนวนต้นแบบ และเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เร่ือง) 

    ๑ ๑ 
 

หมายเหตุ :  * ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วท. และ สงป. อยู่ระหวา่งการพจิารณาทบทวนเป้าหมาย และตัวชีว้ัดร่วมกบักระทรวง สงป. สศช. และ กพร. 
** ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดของกรมบัญชกีลาง (บก.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ก าลังอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 
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๖๙ 
 

ภาคผนวก 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับควำม
ต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ควบคู่กับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของ
รัฐบำลให้ประสบผลส ำเร็จ เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำ
ตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตำมร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยยึดหลักกำรน้อมน ำยุทธศำสตร์ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” และ “ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณและกำร
ขับเคลื่อนประเทศอย่ำงสมเหตุสมผลและสมดุลในทุกมิติ และด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลที่ได้
แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในกำรพัฒนำประเทศควบคู่กับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) รวมทั้งกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรที่สอดคล้องตำมร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ 
ปี จ ำนวน ๒๕ เรื่อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและไม่ซ้ ำซ้อน โดยจุดเน้นของนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเป้ำหมำยเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สังคม ขยำยโอกำสให้แก่ประชำชน ยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ ก่อให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุล ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควำมมั่นคง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ หน่วยงำนได้น ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำ
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเป็นกำรวำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวต่อไป โดย
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของ สวทช. มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแผนภำพ 
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