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ÊÓนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ปรับระบบ
การวางแผน และบริหารงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2549  โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ใน สวทช. บูรณาการร่วมกัน และใช้ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
ซ่ึงเรียกว่า Strategic Planning Alliance (SPA) มาเป็นกลไกควบคุม และติดตามความคืบหน้า
และผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่างๆ ในคลัสเตอร์

ในปีงบประมาณ 2550 สวทช. ได้มีการนำ Balanced Scorecard : BSC  มาเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อช่วยให้การวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กรมากขึ้น โดยการแปลงกลยุทธ์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ที่สามารถวัดผลได้ และจากกระบวนการดังกล่าว สวทช. ได้ทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์
และพันธกิจใหม่ รวมท้ังได้กำหนดค่านิยม และกลยุทธ์หลักเพ่ือใช้บริหารจัดการ และขับเคล่ือน
การดำเนินงานของ สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถส่ือสารให้ทุกภาค
ส่วนขององค์กรทราบถึงกิจกรรมท่ีต้องมุ่งเน้น และการเปล่ียนแปลงท่ีจำเป็นในการนำพาองค์กร
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีต้ังไว้

แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป ี2551 ฉบับน้ี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) แล้ว ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี
26 พฤศจิกายน 2550 เป้าหมายสำคัญตามแผนครอบคลุมท้ังมิติภาพรวมขององค์กร ซ่ึงกำหนด
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ BSC มิติโปรแกรมภายใต้คลัสเตอร์กลุ่มพันธกิจและเทคโนโลยี
ฐาน โดยมีกรอบงบประมาณดำเนินการ 4,484 ล้านบาท

เพื่อให้ สวทช. สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แผนฯ ฉบับนี้นับเป็นเครื่องมือ
ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังระดับนโยบาย
ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงบุคลากรภายใน สวทช. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีกำหนดไว้ได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด
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1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา
1.1 แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 4

ในปีงบประมาณ 2549 สวทช. ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4  ซึ่งถือเป็นการจัดทำ
แผนกลยุทธ์แนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช.
ศูนย์แห่งชาติท้ัง 4 ศูนย์ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงาน
แบบบูรณาการนี้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบ
ต่อประเทศชาติสูงสุด โดยมีนโยบายมุ่งเน้นใน 8 คลัสเตอร์ ดังน้ี

คลัสเตอร์ 1 : อาหารและการเกษตร
คลัสเตอร์ 2 : การแพทย์และสาธารณสุข
คลัสเตอร์ 3 : ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์
คลัสเตอร์ 4 : ยานยนต์และการขนส่ง
คลัสเตอร์ 5 : พลังงานทดแทน
คลัสเตอร์ 6 : ส่ิงแวดล้อม
คลัสเตอร์ 7 : ส่ิงทอและเคมีภัณฑ์
คลัสเตอร์ 8 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส

ในแผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 4 สวทช. จะดำเนินงานในลักษณะโปรแกรมหลัก (Program Based)
โดยได้มีการแบ่งกลุ่มโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

กลุ่ม A (Strategic Sub Clusters) หมายถึง งานกลุ่มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม
เฉพาะด้านที่ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายในเวลาของ
แผนกลยุทธ์ (5 ปี) โดยได้ประเมินศักยภาพและความสามารถของ สวทช. แล้วว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ด้วยทั้งการดำเนินการเอง สนับสนุน ส่งเสริม หรือแม้แต่นำเข้าก็ตาม ซึ่งใน
การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถระบุห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อุปสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งที่ สวทช. จะสามารถส่งมอบได้อย่างชัดเจนโดยโปรแกรมกลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองปัญหาท่ีเร่งด่วน มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) ที่มีส่วนร่วมในการทำงานที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงวิกฤติหากโครงการไม่ได้
ดำเนินงานหรือดำเนินงานไม่สำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด
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กลุ่ม B (National Clusters) หมายถึง งานท่ี สวทช. ดำเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของประเทศใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเป็นทั้งการวิจัยเชิงกลยุทธ์
มุ่งเป้า (strategic research) การวิจัยประยุกต์ (applied research) ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำ
ผลงานไปประยุกต์ใช้ และการวิจัยพื้นฐานเพื่อปรับปรุงหรือดำรงไว้ซึ่งฐานเทคโนโลยีเดิมหรือ
สร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ท่ีจำเป็น เพ่ือสร้างความม่ันคง หรือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ันๆ
ในอนาคตอันใกล้ (2-3 ปี) สวทช. ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโปรแกรมในกลุ่มน้ีเพ่ือนำเข้าสู่กลุ่ม
A แต่ในขณะท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B

กลุ่ม C (Essential Programs) หมายถึง งานที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการ
ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานสำหรับความสำเร็จของงานในอนาคตของ สวทช. รวมไปถึงงานซึ่งไม่จัดอยู่
ในคลัสเตอร์ใดคลัสเตอร์หนึ่ง แต่เป็นงานที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ สวทช. ท้ังน้ีจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มโปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีฐาน
(Platform Technology) มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิทยาการ
หลักภายใต้ศูนย์แห่งชาติ และกลุ่มโปรแกรมพันธกิจที่ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจอื่นของ สวทช.
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม A และ B อาทิ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี งานพัฒนา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ

กลุ่ม D (Internal Management) หมายถึง งานบริหารจัดการภายในที่เป็นงาน
ในลักษณะสนับสนุนท่ัวๆ ไป เพ่ืออำนวยความสะดวกในภาพรวมให้กับการดำเนินงานของกลุ่ม A
B และ C  โดยไม่รวมถึงกิจกรรมท่ีสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงโดยเฉพาะ

1.2 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ
ในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลมีนโยบายการบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของคน การใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเน้นความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ียังให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาชนบท การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล  โดยเป้าหมายและกิจกรรมของ
สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ดังภาพที่ 1
และภาพท่ี 2
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ภาพที่ 1 ความสอดคล้องของการดำเนินงานของ สวทช. ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารเชิงโปรแกรม (Program-based)
โดยภายใต้กลุ่มโปรแกรมต่างๆ ที่สอดคล้องนโยบายของประเทศ
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1.3 การเช่ือมโยงพันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์แนวใหม่ พบว่ายังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน ในช่วงการจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
ได้มีการนำวิธีการ Balanced Scorecard มาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และติดตามการดำเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น โดยการแปลงกลยุทธ์ที่อาจเป็นนามธรรมมาเป็นแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถ
วัดผลได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารให้ทุกภาคส่วนขององค์กรทราบถึงกิจกรรมที่ต้องมุ่งเน้นและ
การเปล่ียนแปลงท่ีจำเป็นในการนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยการนำหลักการ Balanced
Scorecard ประยุกต์ใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ มีการดำเนินงานใน 5 มุมมอง ดังน้ี

• ผู้มีส่วนได้เสีย/ลูกค้า (stakeholders/customers) อันได้แก่ ผู้ที ่ได้รับผลกระทบจาก
ผลงานและบริการของ สวทช. ได้แก่ หน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงาน
ของ สวทช. พันธมิตร ลูกค้า และบุคลากรของ สวทช.

• พันธมิตร (partners) ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังในและนอกประเทศ ท่ีจะร่วมมือกันวิจัยพัฒนา และท่ีจะนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดสู่ผู้ใช้

• กระบวนการภายใน (internal process) ได้แก่ การบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาทั้ง
กระบวนการ ต้ังแต่การหาโจทย์วิจัยจากความต้องการจริง การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และการ-
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ รวมท้ังกระบวนการบริหารท่ีสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นและการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันภายในองค์กร และต่อบุคคลภายนอกองค์กร
กระบวนการภายในน้ีจะส่งเสริมให้การทำงานของพนักงาน สวทช. และพันธมิตรมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับชาติกับเป้าหมายและกิจกรรมของ สวทช. ปีงบประมาณ 2551
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• ความสามารถขององค์กร (learning and growth) งานจะสำเร็จได้ก็ด้วยความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร แต่ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีบทบาทมากในการเสริมสร้าง
ผลิตภาพของปัจเจกบุคคลและองค์กรโดยรวม

• การเงิน (finance) เงินเป็นปัจจัยที่จะทำให้งานเดินได้ แต่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีพันธกิจ ในการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้ประเทศ สวทช. ไม่มีความจำเปน็
ท่ีจะหารายได้และทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน แต่รายได้ท่ีได้จากบริการก็เป็นตัว
บ่งชี้ถึงคุณค่าของงานที่ สวทช. ส่งเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจ ดังนั้น สวทช. จึงต้องแสดงให้ผู้ที่
จัดสรรงบประมาณให้เห็นว่า ได้มีการบริหารการเงินและสินทรัพย์ท้ังท่ีจับต้องได้ (tangible)
และท่ีจับต้องไม่ได้ (intangible) อย่างมีประสิทธิผล

จากการท่ี สวทช. ได้ใช้ Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์มิติการดำเนินงาน
ท่ีสำคัญท้ัง 5 ด้านข้างต้น ทำให้สามารถจัดทำแผนท่ีกลยุทธ์ของ สวทช. (NSTDA’s Strategy Map) ซ่ึงจะ
แสดงมุมมองในมิติต่างๆ ท่ีจะนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ภาพที ่3 แผนท่ีกลยุทธ์ของ สวทช.

จากการนำหลักการ BSC มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ทำให้ สวทช. สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและชัดเจนข้ึน และ สวทช. ได้มีการปรับปรุงคำจำกัดความเพ่ือให้ตัวช้ีวัดผลการดำเนินการเป็นการแสดงถึงการดำเนิน
การเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน (แสดงในตารางท่ี 14)
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2. แผนการดำเนินงานและงบประมาณปี 2551

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ
1.) วิสัยทัศน์

2.) พันธกิจ

3.) ค่านิยมหลัก

Nation First คำนึงถึงประโยชนข์องชาติเปน็หลัก
Science and Technology Excellence สร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ
Teamwork ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
Deliverability มุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ
Accountability เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ

4.) แนวนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ
ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. จะดำเนินงานในลักษณะโปรแกรมหลัก แต่อีกด้าน

หนึ่งก็จะมีมุมมองทางด้านพันธกิจ 4 ด้าน คือ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงงานด้านการสนับสนุน โดยมีแนวนโยบายในแต่ละพันธกิจ ดังน้ี

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างย่ังยืนของประเทศ พร้อมท้ังดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด
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นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายสูงสุด คือ การนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

แต่เน่ืองจากสภาพปัญหาตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว
ดังน้ัน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาของ สวทช. จึงต้องให้ความสำคัญต่อความทันเหตุการณ์และความย่ังยืน
โดยมีประเด็นนโยบายด้านวิจัยและพัฒนาท่ีสำคัญ อันได้แก่
1.) นโยบายการให้ความสำคัญก่อนหลังและเน้นความสำคัญ (prioritization and focus) งานวิจัยและ

พัฒนาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร การเงิน และเวลาอย่างสูง ขณะเดียวกัน
ก็มีความเส่ียงในการล้มเหลว หรือไม่ทันเวลา และไม่ทันเหตุการณ์  ดังน้ัน นโยบายสำคัญประการหน่ีง
ของการดำเนินกิจกรรมด้านนี้ คือ ต้องมีการกำหนดความสำคัญก่อนหลังของโปรแกรมต่างๆ
โดยพิจารณาทั้งในแง่ศักยภาพที่จะส่งมอบงาน ศักยภาพด้านผลกระทบ เป็นต้น โดยอาจจะต้อง
ชะลอหรือยุติบางโปรแกรม เพื่อระดมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนา
ให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามข้อผูกพัน

2.) นโยบายเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ประโยชน์ (customer-focus policy) งานวิจัยและพัฒนา
เป็นกิจกรรมท่ีต้องลงทุนด้วยทรัพยากรสาธารณะ ท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และเวลา ดังน้ัน
ในการดำเนินงานของโปรแกรมวิจัยและพัฒนา จำเป็นต้องมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ใน
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ เพื่อสร้างหลักประกันให้ผลผลิตจากการดำเนินงานเหล่านี้
สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณภาพและ
เวลาท่ีส่งมอบท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีต้องจัดให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ดังกล่าว มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนา
ต้ังแต่ระยะแรกๆ ของการดำเนินงาน

3.) นโยบายการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบูรณาการกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมการวิจัยและพัฒนา โดยจัดให้ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา (ลูกค้า) มี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ต้น เช่น กำหนดโจทย์ กำหนดเป้าหมาย รวมถึงการรับทราบ
ความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งให้ลูกค้ามีความผูกพัน (commitment) และมีส่วนได้ส่วน
เสียระดับหน่ึงต้ังแต่เร่ิมดำเนินการ ท้ังน้ีด้วยความคาดหวังว่าเม่ืองานวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
จะมีลูกค้าซึ่งมีส่วนร่วมแต่ต้น นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้ทันที
และสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่ีสาธารณะสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ชัดเจนข้ึน

4.) นโยบายการสร้างฐานเทคโนโลยี ประเทศไทยยังมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี
ที่เป็นฐานการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็น derivative or secondary technology ซึ่ง
อาจจะเป็น enabling หรือ primary technology ที่สำคัญอย่างแท้จริง และเป็นการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศและอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งมีกลไกการถ่ายทอด
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีสัดส่วนการดำเนินการอย่างเป็นนัยสำคัญในการวิจัยและพัฒนาของ สวทช.
และควรมุ่งเน้นเทคโนโลยีท่ีจะต้องใช้ในระยะกลางหรือระยะยาวต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป

5.) นโยบายการส่งมอบงาน สวทช. จะมุ่งเน้นการส่งมอบผลงานระยะสั้นและระยะกลางมากขึ้น
เน่ืองจากความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั้น
โปรแกรมการวิจัยต่างๆ จึงต้องพิจารณาให้มีผลงานส่งมอบในระยะส้ัน (ผลงานท่ีส่งมอบภายใน 1 ปี)
ประสานกับผลงานในระยะกลาง (ไม่เกิน 3 ปี) อย่างสมดุล กับทั้งเพื่อให้สามารถสร้างผลงาน
นำหน้าปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
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นโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. มุ่งให้เกิดกลไกและความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ท่ีจะนำเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ (Lab to Market) ในทางกลับกัน
สวทช. ต้องมีกลไกท่ีจะรับ “โจทย์” การวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนในเวลาเดยีวกัน (Market to
lab)

2. มุ่งให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นขั้นตอน “planned TT” โดยตั้งต้นจากการหาโจทย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมก่อนด้วยกลไกคลัสเตอร์ และการจัดต้ัง consortium ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูล
รวมผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. สร้างแรงจูงใจในรูปผลตอบแทนพิเศษ หรือ คะแนนประเมินผล เพื่อดึงดูดนักวิจัยและบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมและเห็นความสำคัญของกิจกรรมส่วนน้ี

4. มุ่งเพิ่มจำนวนลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยกระดับคุณภาพการถ่ายทอด
อย่างต่อเน่ือง

5. มุ่งให้สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) มีความเข้มแข็ง
สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. เน้นการดำเนินงานท่ีมีผลสนับสนุน RDDE โดยตรง เช่น โครงการ TGIST และทุนปริญญาโท-เอก

ท่ีมีการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในงานวิจัย นอกจากน้ี
สวทช. ก็ได้รับประโยชน์จากกำลังคนท่ีเพ่ิมข้ึนในการทำวิจัย

2. งานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานค่ายวิทยาศาสตร์ ให้ดำเนินการต่อไป และรวมงานในลักษณะเดียวกัน
ของศูนย์ไว้ด้วยกัน แต่วางแผนแยกตัวเป็นหน่วยงานอิสระในอนาคต

3. งานท่ีสามารถหารายได้เล้ียงตัวเองและใช้ทรัพยากรของ สวทช. (เช่น การฝึกอบรมท่ัวไป) ให้ลดหรือเลิก
หรือให้หน่วยงานภายนอก (ซ่ึง สวทช. อาจจัดต้ังข้ึน) หรือหน่วยงานกลางดำเนินการ

4. งานในพันธกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแม้มีประโยชน์ แต่เก่ียวข้องกับ RDDE น้อย ให้ลดปริมาณลง
เพ่ือยกเลิกในอนาคต

5. เป็นงานที่สอดคล้องกับโปรแกรมวิจัยและพัฒนาของ สวทช. หรือก่อให้เกิดการสร้างพันธมิตร
เพ่ือนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา

6. กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานให้ชัดเจน เก่ียวกับนโยบายในการให้บริการ และนโยบายในการยกเลิก
บริการ (entry and exit policy) เพ่ือใช้ประเมิน เร่ิม หรือเลิกโครงการต่างๆ
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นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. มุ่งให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการ การประเมินราคางาน การรับงาน และระยะเวลาในการให้บริการ
2. มุ่งให้ห้องปฏิบัติการท่ีให้บริการทุกห้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ท้ังด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อม
3. กำหนดแนวปฏิบัติให้ยกเลิกการให้บริการแข่งขันกับภาคเอกชน และพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชน

ให้บริการในงานท่ีมีลักษณะประจำและภาระงานสูง
4. มุ่งเช่ือมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนา ท้ังภายในและภายนอกโดยกำหนดลำดบัความสำคัญ

ให้ชัดเจน และคงไว้ซ่ึงการบริการท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้ันสูงเท่าน้ัน
5. มุ่งให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างเป็นระบบ
6. กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานให้ชัดเจนเก่ียวกับนโยบายในการให้บริการ และนโยบายในการยกเลิก

บริการ (entry and exit policy) เพ่ือใช้ประเมินการเร่ิมหรือยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ

นโยบายด้านงานสนับสนุนนโยบายด้านงานสนับสนุนนโยบายด้านงานสนับสนุนนโยบายด้านงานสนับสนุนนโยบายด้านงานสนับสนุน
1. งานด้านบริการสนับสนุน เป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้พันธกิจสำคัญของ

สวทช. ดังกล่าวข้างต้น ลุล่วงไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล การพัฒนาระบบบริการสนับสนุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเร่ืองจำเป็นต่อการดำเนินงานของ สวทช.

2. บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององค์กร ทรัพยากรบุคคลต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
ท้ังด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข้าครองตำแหน่ง โดยให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
(competency) ท่ีองค์กรต้องมี ในการท่ีจะปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้

3. แผนกลยุทธ์และแผนงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ใน
ขณะเดียวกัน ก็ดำเนินการจัดสรรทรัพยากรของ สวทช. ในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม เพ่ือดำเนินงาน
ตามพันธกิจ และสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (stakeholders) ของ สวทช.

4. ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมีความจำเป็นในการจัดเก็บ ประมวลผล ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ
เพ่ือความรวดเร็ว ในการติดตาม ประเมินผล และวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับพิจารณาในการปรับแผนตามสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา

5. สวทช. กำลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับแผน
กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม และความเข้าใจ ยอมรับ และเชื่อมั่นในแผนกลยุทธ์นั้นของบุคลากรทั่ว
ท้ังองค์กร การส่ือสารจึงมีความสำคัญอย่างย่ิง ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรของ
สวทช. เข้าใจและเข้าร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ ในขณะเดียวกันการสื่อสารยังมีความสำคัญ
ในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนท่ัวไปอีกด้วย

6. ระบบงานในสำนักงาน ต้ังแต่กระบวนการจัดซ้ือ จัดหา และ จัดจ้าง ไปจนถึงกระบวนการทางการเงิน
มีผลกระทบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ ในพันธกิจข้างต้น การปรับปรุง คุณภาพ
ด้านบริการจึงมีความจำเป็น

7. การสร้างงานบริการสนับสนุนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติต่างๆ จะช่วยในการลดงานที่ซ้ำซ้อน
ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพบริการให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้
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2.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
2.2.1 แผนงบประมาณ
       1) แผนรายรับ

- เงินงบประมาณปี 2551
 ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,606 ล้านบาท

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2550 ท่ีได้รับจัดสรรจำนวน 3,496 ล้านบาท เป็นจำนวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
3.05 ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 งบประมาณในลักษณะแผนงานท่ีได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ลำดับ รายการ ปี 2550 ปี 2551 เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
จากปี 2550

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ร้อยละ
1 ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา 1,913 1,910 (3) (0.16)
2 ผลผลติการถ่ายทอดเทคโนโลยี 406 299 (107) (35.79)
3 ผลผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 377 486 109 22.43
4 ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ว และ ท 212 332 120 36.14
5 ผลผลิตการให้ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายและแผน 105 108 3 2.78
6 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 417 233 (184) (78.97)
7 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ว และ ท สำหรับเด็ก 66 238 172 72.27

และเยาวชน
รวม 3,496 3,606 110 3.05

- เงินกันเหล่ือมปี จากปีงบประมาณ 2550
ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. ได้ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการท่ีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
2550 รวม 378 ล้านบาท

ตารางท่ี 2 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1 ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร 3
2 ค่าออกแบบอาคารนวัตกรรม 2 3
3 ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม 2 372

รวม 378
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- เงินรายได้จากการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2551 ประมาณการว่า สวทช. จะมีเงินรายได้จากการดำเนินงานจำนวน

850 ล้านบาท  โดยเงินรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากโครงการพิเศษใช้ทุนประเดิม รองลงมา
จะเป็นรายได้ท่ีได้จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ
ซึ่งเป็นการให้บริการพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ บริการข้อมูล และเครือข่าย รองลงมาเป็น
รายได้จากการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามลำดับโดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

ลำดับ พันธกิจ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1 การวิจัยและพัฒนา 100
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 100
3 การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100
4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130
5 การบริหารจัดการ 50
6 โครงการพิเศษใช้ทุนประเดิม 370

รวม 850

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2551  สวทช. คาดว่าจะมีรายรับท้ังจากเงินงบประมาณ
และจากเงินรายได้เป็นจำนวนท้ังส้ิน 4,968 ล้านบาท โดยมีเงินรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 17.11
ของประมาณการรายได้รวม โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับรวมปี 2551
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) ร้อยละ

1 เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 3,606 72.58
2 เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 378 7.61
3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน 850 17.11
4 รับชำระเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำ (CD) 134 2.70

รวม 4,968 100.00

2) แผนรายจ่าย
 - แผนรายจ่ายตามกลุ่มโปรแกรม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 สวทช. ได้มีการปรับระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ

เป็นลักษณะโปรแกรมหลัก และกลุ่มโปรแกรม โดยจำแนกกลุ่มโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่มหลัก โดย
มีแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นไปตามตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 5 งบประมาณแยกตามคลัสเตอร์และกลุ่มพันธกิจ

ลำดับ รายการ ผูกพันยกมา ประมาณการ รวม ร้อยละ
ปี 2550 ปี 2551  (ล้านบาท)

(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1 คลัสเตอร์ (cluster) 219 1,376 1,595 35.57
2 กลุ่มเทคโนโลยีฐาน (platform technology) 266 456 722 16.10
3 กลุ่มพันธกิจ (mission) 144 956 1,100 24.53
4 กลุ่มบริหารจัดการ (internal management) 87 980 1,067 23.80

รวมทั้งสิ้น 716 3,768 4,484 100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 863 ล้านบาท

- แผนรายจ่ายตามกลุ่มพันธกิจ
สวทช. ได้มีการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน โดยมีแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 แยกตามพันธกิจ

เป็นไปตามตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 งบประมาณแบ่งตามกลุ่มพันธกิจ
ลำดับ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ

1 การวิจัยและพัฒนา 1,621 36.15
2 การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 528 11.78
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 335 7.47
4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 979 21.83
5 การบริหารจัดการ 1,021 22.77

รวม 4,484 100.00
หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 863 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
ลำดับ หมวดรายจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)

1 เงินเดือนและค่าจ้าง 895
2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1,325
3 ค่าสาธารณูปโภค 124
4 เงินอุดหนุน 877
5 รายจ่ายอ่ืน 180
6 ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง 1,946

รวมทั้งสิ้น 5,347
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     - แผนรายจ่ายรวม
นอกจากแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานแล้ว ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. ยังมีแผนรายจ่าย

เพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย/ต่อเน่ือง (ตารางท่ี 8) แผนรายจ่ายเพ่ือการลงทุน (ตารางท่ี
9) และแผนรายจ่ายรวม (ตารางท่ี 10)

ตารางท่ี 8 ประมาณการรายจ่ายเพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย/ต่อเน่ือง
ลำดับ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท)

1 โครงการทุนการศึกษากระทรวงวิทย์ฯ (ทุน วท.) 85
2 โครงการสมองไหลกลับ (RBD) 27

รวม 112

ตารางท่ี 9 ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม
ลำดับ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท)

1 เงินให้กู้ดอกเบ้ียต่ำเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (CD) 212
2 โครงการพิเศษทุนประเดิม และการลงทุน (NIC) 116

รวม 328

ตารางท่ี 10 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2551
ลำดับ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท)

1 รายจ่ายเพ่ือการดำเนินงาน 4,484
2 รายจ่ายค่าก่อสร้าง 863
3 รายจ่ายเพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย/ต่อเน่ือง 112
4 รายจ่ายทุนประเดิม 328

รวม 5,787
หมายเหตุ : ข้อมูลจากตารางท่ี 6, 8 และ 9

     - สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย
จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น ทำให้สามารถสรุปแผนรายรับเม่ือเทียบกับแผน

รายจ่าย ดังรายละเอียดในตาราง 11

ตารางท่ี 11 ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2551
ลำดับ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ

1 ประมาณการรายรับรวม 4,968 100.00
2 ประมาณการรายจ่ายรวม (5,787) (116.49)

ประมาณการรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (819) (16.49)
3 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมาจากปี 2550 3,405 68.54

เงินท่ีมีภาระผูกพันและสำรอง 2,586 52.05
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ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2551 แม้ว่าแผนรายจ่ายจะสูงกว่าแผนรายได้ แต่ สวทช. ยังมีเงินสด
และเงินฝากธนาคารคงเหลือท่ียกมาจากปีงบประมาณ 2550 ทำให้คาดว่าจะมีเงินคงเหลือสุทธิประมาณ
2,586 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นเงินคงเหลือท่ีมีภาระผูกพัน เช่น การสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเน่ือง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สวทช. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่มีลักษณะการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง สวทช. จึงจำเป็นต้องมีเงินคงเหลืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีท่ีไม่รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.2.2 แผนการดำเนินงานปี 2551
สวทช. จะดำเนินงานตามกลุ่มคลัสเตอร์ 8 กลุ่มหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โดยแต่ละคลัสเตอร์ต่างก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ี
1.) คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร
คลัสเตอร์อาหารและการเกษตรเป็นคลัสเตอร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีและสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็นประเทศ
ท่ีผลิตสินค้าการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปผลผลิตการเกษตร อันได้แก่ ผลผลิตจากพืช
ปศุสัตว์ และประมง ซ่ึงนับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรม
อาหารและการเกษตรของประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)
และความสามารถในการแข่งขันสูง การขยายตัวของการค้าทางด้านอาหาร จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันของ
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตผลทางอาหารและการเกษตรสูงข้ึน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการเร่งรัดพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ
ท่ีเพ่ิมข้ึน

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรยังเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนากระบวนการ
ผลิตในภาคการเกษตรนับต้ังแต่การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว จนถึงการนำผลผลิต ซ่ึงได้แก่ ผลผลิตจากพืช
ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง มาแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมี
อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น และสะดวกต่อการอุปโภค บริโภค ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรและภาคการผลิต เพราะนอกจากการที่ผลผลิตทางการเกษตร
จะเป็นแหล่งทรัพยากรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแล้ว  ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ช่วยดึงแรงงานบางส่วนไม่ให้อพยพเข้าสู่เมืองซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง
และยังเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศด้วย

เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญต่อประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาล มีนโยบาย
ในการสนับสนุนเพ่ือให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” และการประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร รวมทั้งทิศทางที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีการจัดการที่ดี
สร้างและพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ความปลอดภัย และสร้างมูลค่า (value creation)
ให้กับสินค้าการเกษตรและอาหารไทยอย่างย่ังยืน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการผลิตมี
ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง เกิดการสูญเสียของผลผลิตในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
การบรรจุ และการขนส่ง นอกจากน้ีการเปิดเสรีทางการค้า (free trade agreement) กับประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้การแข่งขันในสินค้าเกษตรรุนแรงมากขึ้น คือ นอกจากมีการแข่งขัน
ด้านราคาแลว้ การแข่งขันด้านคุณภาพมคีวามเข้มข้นมากข้ึน มีการใช้มาตรการทางด้านคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารมาเป็นข้อกำหนด ในทางการค้า
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ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้รับผลกระทบมาอย่าง ต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากการขาดความรู้และวิทยาการการยืดอายุและการเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เหมาะสม
กอปรกับข้อจำกัดด้านวัสดุและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการระหว่างการเก็บรักษา และ
การขนส่งท่ีด้อยประสิทธิภาพ ผลจากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไข จะทำให้การส่งออก
ของอุตสาหกรรมอาหารไทยลดลง จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีกลยุทธ์ท่ีสำคัญในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยอย่างย่ังยืน (sustainable competitive advantage)

คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร ประกอบด้วย 6 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม A จำนวน 3 โปรแกรม
คือ โปรแกรมกุ้ง โปรแกรมยาง โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ และอยู่ในกลุ่ม B จำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่
โปรแกรมการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ โปรแกรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรกล
เพ่ือการเกษตรและอาหาร และโปรแกรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2.) คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นอีกด้านหน่ึงท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะในแต่ละปี

ประเทศไทยจะมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ค่อนข้างมาก ทำให้มีการนำเข้าจากต่าง
ประเทศในมูลค่าท่ีสูง อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีศักยภาพในการผลิตเพ่ือใช้เองได้และเพ่ือการส่งออก
ในระดับภูมิภาค ซ่ึงถ้าหากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมท้ังยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน ก็สามารถจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
ต่างประเทศ ทำให้มีการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศมากข้ึน

เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ควรพัฒนามีหลายประเภท อาทิ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ตอบสนองต่อห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ การป้องกัน (prevention)
การดูแลก่อนจะเข้ารับการรักษา (pre-hospital care) การวินิจฉัยและรักษา (hospital care and treat-
ment) การดูแลและการฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล (post-hospital and rehabilitation) และ
การจัดการระบบสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีการตรวจวัดหรือการตรวจ วินิจฉัย
ท่ีช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องในการตัดสินใจ และวางแผนการจัดการในด้านต่างๆ ได้ เช่น ในด้าน การแพทย์
ได้แก่ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ในด้านการเกษตรและอาหาร ได้แก่ การตรวจสอบการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ก่อโรค หรือการตรวจวัดการปนเปื้อนสารเคมี ในวัตถุดิบและในผลิตภัณฑ์ การตรวจพ่อแม่
พันธุ์ปลอดโรค เป็นต้น ในด้านอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดมาควบคุมปริมาณสารต่างๆ ใน
ระหว่างกระบวนการผลิต ในด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีการติดตามความเข้มข้นของสารพิษหรือสารปนเปื้อน
ในส่ิงแวดล้อม หรือการวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย เป็นต้น

การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำให้มีการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงานวิจัย ในลักษณะเป็นสหสาขา ดังน้ัน สวทช.
จึงอาศัยความเชี ่ยวชาญในเทคโนโลยีแต่ละสาขาเทคโนโลยีหลักที ่สำคัญคือ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และนาโนเทคโนโลยมีาบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เกษตรและส่ิงแวดล้อม พัฒนาวัสดุ
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การแพทย์ ท้ังเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยรักษา และดูแลฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ซ่ึงนอกจาก
จะลดมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้ในประเทศ จากการ
พ่ึงพาตนเอง และยังอาจเป็นประโยชน์ในการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงได้ต่อไป

คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม A จำนวน 1
โปรแกรม คือ โปรแกรมโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ และอยู่ในกลุ่ม B จำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม
การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย โปรแกรมการวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะ โปรแกรม
วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการซ่อมแซมแก้ไขและฟื้นฟูสภาพร่างกาย และโปรแกรมการวิจัยและ
พัฒนาด้านการแพทย์ระดับจีโนม
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3.) คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์เป็นคลัสเตอร์ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากแนว

เศรษฐกิจแบบใหม่ที่พึ่งพาฐานความรู้มากขึ้นหรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based
economy : KBE) น้ัน ทำให้การบริหารจัดการความรู้ กลายเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิง เร่ิมต้นจากการสร้างฐาน
ความรู้หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการความรู้ (knowledge management) เช่น ระบบ
e-Learning ระบบ content management แล้วนำความรู้หรือข้อมูลดังกล่าวผ่านไปยังผู้ใช้งาน โดย
ผ่านระบบ network ซึ่งผู้ใช้งานจะมีอิสระในการใช้งาน ไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลา ได้โดยอุปกรณ์
ที่เคลื่อนที่ได้ (mobile device) และการใช้งานจะเรียกผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โดยที่โปรแกรม
ประยุกต์เหล่านี้จะมีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใส่เข้าไปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด

นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์การผลักดันให้ประเทศไทยเป็น e-Thailand โดยเฉพาะสาขา
e-commerce และการท่ีสถาบันการศึกษามีแนวโน้มท่ีจะเข้าสู่ระบบ e-learning และพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย
ในการเรียนการสอน รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ไอทีในอนาคตที่จะเป็นยุควงจรสมอง
กลฝังตัว แต่ประเทศไทยอยู่ในระดับเริ ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ยังต้องนำเข้าเทคโนโลยี
ช้ันสูงจากต่างประเทศ แต่ละปีไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพือ่ซ้ือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมาบริโภคในประเทศไทย นอกจากนี้ระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และบุคลากร
ของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ สวทช. เห็นความจำเป็นในการต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี ด้านซอฟต์แวร์
ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์

คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม A
จำนวน 3 โปรแกรม คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
โปรแกรมอาร์เอฟไอดี และอยู่ในกลุ่ม B จำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือสารสนเทศและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และโปรแกรมเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคง

4.) คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสำคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ท้ังด้านการผลติ การตลาด การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลย ี และ
ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยผลิตรถยนต์
เกือบท้ังหมดเพ่ือจําหน่ายในประเทศ มีการส่งออกน้อยมาก แต่ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537)
มีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากรัฐบาลได้ปรับนโยบาย ให้มีความเสรีมากข้ึน
พร้อมกับเปลี่ยนนโยบายจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้า มาเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมุ่ง
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเกิดการปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมการลงทุน นโยบายด้านภาษี และด้านอ่ืนๆ ของภาครัฐ จนกระท่ังก่อให้เกิดการย้ายฐาน
การผลิตของบริษัทต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยเกือบจะมีสถานะเป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตยานยนต์ท่ัวโลก อันเน่ืองมาจาก
การลงทุนข้ามชาติของค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ หลายยี่ห้อที่ประกาศ
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
การขยายตัวที่ดี มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เพราะมีมูลค่าทางการตลาดสูง
มีการจ้างงาน และเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอ่ืนๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยมีการสร้างรายได้ถึงร้อยละ 16 ของ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีปริมาณการจ้างงานรวมที่มากถึงร้อยละ 8 ของปริมาณการจ้างงาน
ท้ังประเทศ อีกท้ังยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถเป็นตัวเช่ือมให้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน
และขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศได้วางเป้าหมายทางการตลาดและภาพลักษณ์ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็น
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“ดีทรอยท์แห่งเอเชีย (Detroit of Asia)”  ภายในปี พ.ศ. 2553 และถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของชาติ แต่สิ่งที่ท้าทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือ การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนการผลิต เช่น บุคลากร
มาตรฐานการผลิต ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเคร่ืองมือ ทดสอบต่างๆ สวทช.
ได้จัดโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อที่จะสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศอย่าง
แท้จริง

นอกจากน้ีปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีประเทศไทยประสบอยู่
ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาอุบัติเหตุ และระบบขนส่งสาธารณะ
ที่ไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ สวทช. ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ผ่านโปรแกรมระบบขนส่งจราจร
อัจฉริยะ

คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง ประกอบด้วย 2 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม B ทั้งหมด คือ
โปรแกรมเทคโนโลยียานยนต์เพ่ือการแข่งขันท่ีย่ังยืน และโปรแกรมระบบขนส่งจราจรอัจฉริยะ

5.) คลัสเตอร์พลังงานทดแทน
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาท่ีสำคัญ เน่ืองจากในปัจจุบันโลกพ่ึงพาพลังงานฟอสซิล

ถึงร้อยละ 80 แต่ใช้พลังงานทดแทนเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น นอกจากนี้กำลังการผลิตน้ำมันของโลก
ใกล้ถึงจุดสูงสุด ในขณะที่ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน
ประเทศไทยต้องพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนโดยการพึ่งพาพลังงานทดแทนมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัย จึงเน้น
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อ
เป็นทางเลือก ซ่ึงได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีใช้แล้วไม่หมดไป ได้แก่ พลังงานชีวภาพ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ จากลม จากคลื่น จากน้ำขึ้น-น้ำลง และพลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่พลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เซลล์เช้ือเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น

ประเทศไทยมีทำเลและภูมิอากาศท่ีเหมาะกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนท่ีมีแหล่งพลังงานจาก
ธรรมชาติ ประกอบกับการมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาระดับหนึ่งที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตร
ที่เป็นรากฐานเดิมของประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกได้
หลากหลาย

คลัสเตอร์พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 2 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม A 1 โปรแกรม คือ
โปรแกรมเซลล์แสงอาทิตย์ และอยู่ในกลุ่ม B 1 โปรแกรม คือ โปรแกรมพลังงานทางเลือก

6.) คลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม
ปัจจุบันประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากปัญหา

ทางด้านส่ิงแวดล้อมส่งผลกระทบท่ีชัดเจนต่อมนุษย์ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ
ปัญหาขยะภายในประเทศ ปัญหาโลกร้อน การเสื่อมสลายของชั้นโอโซน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว
การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในประเทศจึงได้ถูกหยิบยกเป็นประเด็นหน่ึงท่ีต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน
ตั้งแต่การใช้พลังงานและทรัพยากรในประเทศที่มีอย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การแปรสภาพ
ของเสียให้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากของเสียหรือของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร รวมทั้ง
การบำบัดและการจัดการขยะ การจัดการส่ิงแวดล้อมยังช่วยให้ผู้ประกอบการเพ่ิมศักยภาพการผลิต อาทิ
สามารถลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีข้ึนทัดเทียมกับสากลอีกด้วย

นอกจากประเด็นภายในประเทศแล้ว ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อมยังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญ
ในตลาดการค้าโลก และถูกผนวกเข้าไปอยู่ในกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าหลักของไทย อาทิ
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ระเบียบว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and
Electronic Equipment Directive: WEEE) นโยบายสินค้าครบวงจรของสหภาพยุโรป (Integrated Product
Policy: IPP) ข้อจำกัดในการใช้วัสดุในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment: RoHS) เป็นต้น การเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถเผชิญกับมาตรการเหล่านั้น
สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเป็นประเทศ
ผู้ผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (หรือสินค้าท่ีให้ความสำคัญด้านส่ิงแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์แบบ
win-win) อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการสูญเสียขีดความสามารถของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาด
สำคัญที่มีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับ
สินค้าจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถ
ของประเทศยังไม่อำนวย ผู้ประกอบการไทยจึงยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจในไทยมีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน การพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวข้องเป็นหนทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมไทยปรับตัวได้ทันต่อบริบทของการเปล่ียนแปลง
ในตลาดโลกได้อย่างย่ังยืน

คลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โปรแกรม โดยอยู่ในกลุ่ม B ท้ังหมด ได้แก่ โปรแกรม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และโปรแกรมการจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

7.) คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นอุตสาหกรรมด้ังเดิมของไทย สามารถแบ่งได้เป็น อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันต้น

(การผลิตเส้นใยประดิษฐ์) อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันกลาง (การป่ันด้าย ทอผ้าและถักผ้า การฟอก ย้อม พิมพ์
และแต่งสำเร็จ) และอุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันปลาย (การผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและเส้ือผ้าสำเร็จรูป) ในช่วงปี พ.ศ.
2535-2538 การผลิตและการส่งออกสิ่งทอของไทยขยายตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปี พ.ศ. 2539
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเริ่มประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ในขณะที่
ประสิทธิภาพของแรงงานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตสิ่งทอ
จำนวนมากยังไม่ปรับปรุงเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ความสามารถในการแข่งขันของ
ส่ิงทอไทยจึงลดลงเม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญอีกหลายประการ อาทิ ความต้องการในประเทศ
ที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ความผันผวนของต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อันเนื่องมาจากอัตรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาท ต้นทุนวัตถุดิบท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนค่าแรงงาน การบริหารจัดการต่างๆ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และปิดกิจการไป สวทช. ได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอดังกล่าว จึงได้จัดตั ้งโปรแกรมการวิจัย
พัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้เทคโนโลยีใหม่หรือ
องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมส่ิงทอ สร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึนในการแข่งขัน

คลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ประกอบด้วย 1 โปรแกรม ซึ่งอยู่ในกลุ่ม B คือ การวิจัยและ
พัฒนาส่ิงทอท่ีมีสมบัติพิเศษเฉพาะทาง

8.) คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
ชนบทเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตและ

เป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ชนบทจึงเป็น
รากฐานแห่งความเจริญและความมั่นคงของชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนบทจึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบ
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โยงใยถึงทุกส่วนของสังคม การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ในสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงประสบอุปสรรคและข้อขัดข้อง
ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงลงได้โดยง่าย

ในปี พ.ศ. 2546 มีประชากรประมาณ 36 ล้านคนท่ีประกอบอาชีพในภาคการเกษตร  และมากกว่า
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรอยู่ในชนบท และอีกจำนวนมากเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านกายภาพ เช่น
กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ผู้เจ็บป่วยเร้ือรัง เป็นต้น และเป็นกลุ่มการด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ
กลุ่มชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ กลุ่มผู้ต้องขัง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มชุมชนชนบท ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้แก่ ความยากจน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และการขาดความรู้ที่จะช่วยยกระดับความสามารถของตนเอง และ
ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (science learning process) และขาดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science in
knowledge)

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนชนบท เพื่อให้มีขีดความสามารถรวมตัวกันทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม จัดการกับองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจร เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล และ
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างจะมีปัญหาสลับซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ
จึงพัฒนากลไกการขับเคลื่อนดุลยภาพการพัฒนาในชุมชน โดยการเชื่อมโยงแผนและนโยบายทุกระดับ
ใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการเงินการคลัง ควบคู่กับมาตรการทางสังคมเสริมหนุน
ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสมดุล

สวทช. เห็นว่าการสร้างให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์จะทำให้สามารถเลือกรับและ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนชนบทได้อย่างย่ังยืนและสมดุลในท่ีสุด

คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม B ได้แก่ โปรแกรมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบทในถิ่นทุรกันดาร โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ และโปรแกรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

9.) กลุ่มโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน
การดำเนินงานเพ่ือส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดน้ัน ต้องอาศัยการบรูณาการ

จากการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังใน และนอก สวทช. ดังน้ันศูนย์แห่งชาติท้ัง 4 ศูนย์ ได้
ดำเนินการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในรูปผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ในคลัสเตอร์ต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมในอนาคตได้ ซึ่ง สวทช. ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ศูนย์แห่งชาติ
สร้างเทคโนโลยีฐานเพ่ือสนับสนุนใน 8 คลัสเตอร์ ดังน้ันเทคโนโลยีฐาน (platform technology) ท่ี สวทช.
ดำเนินการพัฒนาประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีนาโนที่ต้องสามารถสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันและ/หรือ
สามารถสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถพัฒนา และประยุกต์ให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยี (technology roadmap)
ให้แสดงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยเทคโนโลยีที่แสดงนั้นมีตำแหน่งยืนในเวทีโลก
และเป็นระดับชั้นนำ (state of the art) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
และให้มีทิศทางการใช้เทคโนโลยีท่ีผลิตข้ึนเองภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้
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เทคโนโลยีฐาน (platform technology) ดำเนินการในลักษณะโปรแกรมภายใต้ศูนย์แห่งชาติ
โดยให้สัดส่วนการบริหารงานวิจัยกลุ่มโปรแกรมเทคโนโลยีฐานที่เป็นการสนับสนุนภายนอกต่อภายใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ 50 ซึ่งการดำเนินงานวิจัยเองหรือสนับสนุนการวิจัยภายนอกนั้น สามารถ
ดำเนินการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีหลายสาขาหรือใช้เทคโนโลยีข้ามศูนย์แห่งชาติได้ โดยสนับสนุนให้
นำแผนที่เทคโนโลยี (technology roadmap) มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยเอง
และให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าหรือผู้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นการสร้างโจทย์วิจัยร่วมกัน
โดยคำนึงว่าเทคโนโลยีท่ีวิจัยเป็นทางแก้ปัญหา (solutions) ให้กับกลุ่มคลัสเตอร์ และลูกค้าในอนาคตได้
ด้วยแนวคิดและวิธีการที่แตกต่าง (differentiation) ทั้งนี้งานวิจัยเทคโนโลยีฐานของ สวทช. ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการร่วม
พัฒนาเทคโนโลยีข้ึน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ภายในวงจรชีวิตของเทคโนโลยีน้ีได้

ในปัจจุบันการตอบสนองลูกค้า และอุตสาหกรรม น้ันต้องอาศัยการทำงานลักษณะสหสาขาวิชา
(interdisciplinary) ดังน้ันงานวิจัยท่ีเป็นเชิงประยุกต์ (application) จะดำเนินการวิจัยภายใต้โปรแกรม
ในคลัสเตอร์  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ศูนย์แห่งชาติพัฒนางานวิจัยเป็นฐานสะสมไว้ อาทิเช่น งานวิจัย
ประยุกต์หนึ่งๆ สามารถทำวิจัยโดยมีองค์ประกอบมาจากเทคโนโลยีฐานของศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้
ดังนั้นงานวิจัย ในปัจจุบันในแต่ละสาขาวิชาต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทำงานร่วมกัน
เพ่ือสามารถส่งมอบ ผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถแข่งขันอย่างย่ังยืนได้ สำหรับในปีงบประมาณ
2551 สวทช. มีการดำเนินงานทั้งหมด 9 โปรแกรม ประกอบไปด้วย (1.) เทคโนโลยีจีโนมิกส์ (2.)
เทคโนโลยีการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต (3.) เทคโนโลยีพื ้นฐานการจำลองแบบและการออกแบบ
สำหรับวัสดุและการผลิต (4.) เทคโนโลยีพื้นฐานของวัสดุที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน (5.)
เทคโนโลยีเซนเซอร์ (6.) เทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ (7.) Nanocoating (8.) Nanoencapsulation และ
(9.) Functional Nanostructure

โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. จะดำเนินการตามโปรแกรม ซ่ึงจะอยู่ในคลัสเตอร์ท้ัง 8
คลัสเตอร ์ และอยู่ในกลุ่มพันธกิจหลักของ สวทช. โปรแกรมท่ีเป็นเทคโนโลยีฐาน ซ่ึงนับเป็นโปรแกรม
หลักจำนวนท้ังส้ิน 44 โปรแกรม และโปรแกรมการบริหาร จัดการภายในอีก 7 โปรแกรม รวมท้ังส้ิน 51
โปรแกรม ดังแสดงในตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12 รายช่ือโปรแกรมในปีงบประมาณ 2551

รหัสโปรแกรม ช่ือโปรแกรม
คลัสเตอร์ท่ี 1 คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร

A1 กุ้ง (Shrimp)
A7 ยาง (Rubber)
A8 เมล็ดพันธ์ุ (Seed)

B1-1 การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
B1-2 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตรและอาหาร
B1-3 การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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รหัสโปรแกรม ช่ือโปรแกรม
คลัสเตอร์ท่ี 2 คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข

A2 โรคติดเช้ืออุบัติใหม่ (Emerging Diseases)
B2-1 การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย
B2-2 การวิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์อัจฉริยะ
B2-3 วิศวกรรมชีวการแพทย์เพ่ือการซ่อมแซมแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย
B2-4 การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ระดับจีโนม

คลัสเตอร์ท่ี 3 คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์
A3 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive)
A4 อาร์เอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification)
A11 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
B3-1 ระบบสมองกลฝังตัว
B3-2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือสารสนเทศและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
B3-3 เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคง

คลัสเตอร์ท่ี 4 คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง
B4-1 เทคโนโลยียานยนต์เพ่ือการแข่งขันท่ีย่ังยืน
B4-2 ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

คลัสเตอร์ท่ี 5 คลัสเตอร์พลังงานทดแทน
A5 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

B5-1 พลังงานทางเลือก
คลัสเตอร์ท่ี 6 คลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม

B8-1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม
B8-2 การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

คลัสเตอร์ท่ี 7 คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคมีภัณฑ์
B6-1 การวิจัยและพัฒนาส่ิงทอท่ีมีสมบัติพิเศษเฉพาะทาง
คลัสเตอร์ท่ี 8 คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส

B7-1 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและชนบทในถ่ินทุรกันดาร
B7-2 เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
B7-3 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและ

ผู้ด้อยโอกาส
โปรแกรมตามกลุ่มพันธกิจ

C2-1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
C2-2 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
C2-3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
C2-4 การบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ
C2-5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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รหัสโปรแกรม ช่ือโปรแกรม
C2-6 การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
C2-7 การจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)
กลุ่มพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

C1-7 เทคโนโลยีจีโนมิกส์
C1-21 เทคโนโลยีการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต

กลุ่มเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
C1-9 เทคโนโลยีพ้ืนฐานการจำลองแบบและการออกแบบสำหรับวัสดุและการผลิต
C1-22 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของวัสดุท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
C1-13 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
C1-15 เทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้

กลุ่มเทคโนโลยีนาโน
C1-17 Nano-coating
C1-18 Nano-encapsulation
C1-19 Functional Nanostructure

Internal Management
D1 Fixed Cost and Operating Cost

D2-1 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
D2-2 การพัฒนาระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ
D2-4 การส่ือสารองค์กร
D2-5 เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT
D2-6 เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
D2-7 การพัฒนาองค์กร

อื่นๆ
A10 สถาบันเทคโนโลยีเซรามิก

หมายเหตุ : รหัสโปรแกรมกำหนดโดยระบบบริหารจัดการโครงการ

     ในแต่ละคลัสเตอร์มีเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี และผลลัพธ์ ดังตารางท่ี 13
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คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร

 กุ้ง • เทคโนโลยีการเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุ
• ฐานประชากร และแนวทางท่ีเหมาะสมในการคัดเลือก และจับคู่ผสมพันธ์ุ
• องค์ความรู้เก่ียวกับกลไกการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมระบบสืบพันธ์ุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธ์ุ
• องค์ความรู้เก่ียวกับกลไกการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมฮอร์โมน เพ่ือหลีกเล่ียงการตัดตา
• กระบวนการผลิตอาหารท่ีคงรักษาส่วนผสมฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญพันธ์ุ
• พัฒนาแนวทางการใช้องค์ความรู้ด้านพันธุกรรม และจีโนมมาใช้ในการปรับปรุงสายพันธ์ุอย่างเป็นรูปธรรม
• ผลิตพ่อแม่พันธ์ุ 1,000 ตัว/ปี และลูกพันธ์ุ 15 ล้านตัว/ปี ให้เครือข่ายทดสอบพันธ์ุ
• ขยายเครือข่ายเกษตรกรทดสอบลูกกุ้งอีก 10 ราย
• พัฒนาระบบ Bio-secure ในศูนย์ฯ ต่างๆ ให้สมบูรณ์
• จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
• องค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน
• พัฒนาต้นแบบวัคซีนสำหรับป้องกันการเป็นโรคไวรัส และป้องกันการตายของกุ้ง จากการ challenge test

ระดับห้องปฏิบัติการ
• พัฒนาศักยภาพ SBBU ให้สามารถผลิต strip test ได้เอง
• องค์ความรู้เก่ียวกับ microbial population ในลำไส้กุ้งด้วย metagenomics เพ่ือใช้หาจุลชีพและการทำงานของ

เอนไซม์ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพของกุ้งเล้ียง
• ร่วมมือกับกรมประมงในการนำองค์ความรู้เดิมของกรมประมงท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในระดับ SME

มาพัฒนาต่อยอด เช่น สูตรอาหารต้นทุนต่ำ สูตรอาหารกุ้งอินทรีย์
• ระบบเล้ียงหัวเช้ือสาหร่ายแบบเก็บเก่ียวต่อเน่ือง
• ระบบการเล้ียงโรติเฟอร์แบบต่อเน่ือง
• การทดสอบระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดในภาคสนาม
• ลดต้นทุนพลังงานท่ีใช้เล้ียง เช่น พัฒนาอุปกรณ์การเพาะเล้ียงกุ้งท่ีใช้เซลล์แสงอาทิตย์
• Implement ระบบ traceability ท่ีติดต้ังอยู่ท่ีเครือข่ายวิจัยสายพันธ์ุของ ศช. ท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือกับเครือข่าย

ทดสอบสายพันธ์ุ(เกษตรกร) ท่ีมีระบบ traceability อยู่แล้ว
• การประเมินความเส่ียงของเช้ือก่อโรคทางเดินอาหารในการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
•  องค์ความรู้เก่ียวกับ risk assessment  ในกระบวนการผลิตแปรรูปกุ้ง
• พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
• เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ความสด
• ผลิตนักศึกษาภายใต้หลักสูตรทักษะวิศวกรรมอาหาร ปีละ 12 คน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเคมีและกายภาพ

เข้าสู่การนำไปใช้จริงในโรงงานแปรรูป
• ทำให้เกิดการดำเนินการกำหนดมาตรฐานสินค้ากุ้งของกรมประมง
• ดัชนีช้ีวัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรายปี
• ทำให้เกิดการทำงานในภาพคลัสเตอร์ท่ีกรมประมงมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
• ทำให้เกิดแผนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมในระยะปานกลาง 3-5 ปี

 ยาง • เคร่ืองจับตัวน้ำยางแบบต่อเน่ือง (ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• เคร่ืองทำให้ยางแห้งแบบต่อเน่ือง(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• ยางแห้งแปรรูปง่ายคุณภาพสม่ำเสมอ(ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ)
• น้ำยางข้นไร้แอมโมเนีย(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
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เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์
• สารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• สารจับตัวน้ำยางสกิมชนิดใหม่(ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม)
• ยางแห้งแปรรูปง่ายคุณภาพสม่ำเสมอ(ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ)
• ยางธรรมชาติทนน้ำมัน(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• ยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• ยางธรรมชาติท่ีมีการซึมผ่านของก๊าซต่ำ(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก(ต้นแบบระดับภาคสนาม)
• เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยลำอิเล็กตรอน
• จัดสร้างโรงงานนำร่องน้ำยางวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน
• หลักสูตรฝึกอบรมด้านการออกแบบและทดสอบยางล้อรถระดับ 2
• ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ (เปิดให้บริการได้)
• เทคโนโลยีการผลิตถุงมือยางโปรตีนต่ำ (ระดับห้องปฏิบัติการ)

 เมล็ดพันธ์ุ • ฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมพริก มะเขือเทศ แตงกวา ข้าวโพด มีข้อมูลจากการประเมินลักษณะท่ีสำคัญ
และสามารถให้บริการเช้ือพันธุกรรม

• เช้ือพันธุกรรมท่ีมีลักษณะดีและต้านทานโรคประมาณ 20 พันธ์ุ (ถ่ายทอด)
• เทคนิค Double haploid ในการสร้างแตงกวาสายพันธ์ุแท้ และสายพันธ์ุแตงกวาท่ีต้านทานราน้ำค้างและไวรัส

(ถ่ายทอด)
• พันธ์ุพริกข้ีหนูผลใหญ่ท่ีต้านทานแอนแทรกโนสและเกสรตัวผู้เป็นหมัน
• พันธ์ุข้าวโพดหวานลูกผสมฝักเล็กและประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน ท่ีมีลักษณะดี

สำหรับให้ภาคเอกชนนำไปพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้า
• พันธ์ุมะเขือเทศต้านทานโรคใบไหม้ (ได้ผลการทดสอบร่วมกับภาคเอกชน)
• ต้นแบบชุดตรวจโรคพืชแบบง่าย
• ข้อมูลความหลากหลายของโรคใบไหม้แผลใหญ่และราสนิม ในข้าวโพด ไวรัสในแตง และพริก
• เทคนิคการ screen โรคพืชอย่างง่ายท่ีนักปรับปรุงพันธ์ุสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
• ต้นแบบแผ่นฟิล์มพลาสติกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชในกลุ่มมะเขือเทศและพริก
• ต้นแบบรูปแบบโรงเรือนท่ีเหมาะสมต่อสภาพการผลิตพืชเป้าหมายในแหล่งผลิตในประเทศไทย
• ต้นแบบของอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ท่ีมีราคาถูกและเหมาะสมต่อการใช้ในระบบโรงเรือนของประเทศไทย

 พืชและสัตว์ • สายพันธ์ุข้าวใหม่จำนวน 3 สาย
 เศรษฐกิจ • สายพันธ์ุข้าวท่ีจะย่ืนขอจดคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ จำนวน 2 สายพันธ์ุ

• สายพันธ์ุข้าวท่ีเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกร จำนวน 2 สายพันธ์ุ
• พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน Functional Genomics เพ่ือใช้ในการค้นหาและศึกษาการแสดงออกของยีน

และสร้างโมเลกุลเคร่ืองหมายท่ีควบคุมลักษณะท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจบนจีโนมข้าว
• พัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายฝากยีน พัฒนาชุดยีน และพัฒนา Promoter และ selectable marker

มุ่งเน้นกลุ่มพืชท่ีมีความสำคัญ เช่น กลุ่มพืชไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชพลังงาน กลุ่มพืชเพ่ือส่ิงแวดล้อม (ดูดโลหะหนัก)
• จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการและศึกษานโยบายเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
• สร้างความสามารถในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพระดับไร่นา โดยจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะใน

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
• เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอาหารสัตว์
• เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธ์ุและสรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ เช่น เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนในระดับฟาร์ม

เน้นอัตราการผสมติดเพ่ิมข้ึน ลดต้นทุนการผลิตลง
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เทคโนโลยี • เทคโนโลยีฟิล์มพลาสติกสำหรับการปลูกผลิตผลเกษตร
บรรจุภัณฑ์ • เทคโนโลยีและสารเคลือบผลิตผลสด
อุปกรณ์และ • องค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของผลไม้เศรษฐกิจ (เช่น มะม่วง/สับปะรด เป็นต้น)
เคร่ืองจักรกล • องค์ความรู้กลไกการเปล่ียนแปลงสีของผลิตภัณฑ์เน้ือกุ้ง
เพ่ือการเกษตร • องค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของเน้ือสัตว์หลังการตาย และระหว่างการเก็บรักษา
และอาหาร • ฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน

• ฐานข้อมูลด้านระบบการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
• เทคโนโลยีและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ยืดอายุรักษาความสดผลิตผลการเกษตร
• เทคโนโลยีและต้นแบบบรรจุภัณฑ์บ่งช้ีคุณภาพอาหารเพ่ือความปลอดภัย
• เทคโนโลยีและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้
• เทคโนโลยีและต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง
• พัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูก
• พัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลสำหรับเก็บเก่ียวผลิตผล
• พัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การวิจัย • ข้อมูลการประเมินความเส่ียงของซัลโมเนลลาในการผลิตไก่
พัฒนาและ • ต้นแบบการประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงด้านจุลชีววิทยา
นวัตกรรมเพ่ือ • เทคโนโลยีการประเมินความเส่ียงด้านจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม • เทคโนโลยีการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ
เกษตรและ • เทคนิค Predictive modeling
อาหาร • ห้องปฏิบัติการท่ีเช่ียวชาญด้านการประเมินความเส่ียงจุลชีววิทยา

• ฐานข้อมูลการได้รับสัมผัส
• เทคโนโลยีการลดระยะ เวลาการหมักน้ำปลา (กล้าเช้ือและเอนไซม์)
• เทคโนโลยีเอนไซม์ตรึงรูปในการผลิตโปรตีนไฮโรไลเสต
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์สารก่อเจลจากแป้งถ่ัวเขียว
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์สารอิมัลซิไฟเออร์จากปลาทะเล
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากเศษเหลืออุตสาหกรรมน้ำผลไม้
• เทคโนโลยีการผลิตสารปรุงรสและน้ำปลา (ถ่ายทอด)
• องค์ความรู้เก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสำคัญในชา(ทางการค้าและชาพ้ืนเมือง)
• เทคนิคในการทดสอบพิษของสารออกฤทธ์ิ และข้อมูลความปลอดภัยของสารออกฤทธ์ิ
• เทคนิคการศึกษาการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับเซลล์
• เทคโนโลยี encapsulation รักษาความคงตัวของสารออกฤทธ์ิ

คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข
โรคอุบัติใหม่ • การวิจัยพัฒนาด้านไข้หวัดนก
และอุบัติซ้ำ    พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย

พัฒนาวัคซีนไข้หวัดนก สำหรับคน และ สัตว์
พัฒนายาต้านไวรัสไข้หวัดนก
ศึกษาระบาดวิทยา
องค์ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพยาธิกำเนิดของการติดเช้ือไข้หวัดนก

• พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก

สร้างวัคซีนตัวเลือกโดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม
การประเมินคุณลักษณะของวัคซีนตัวเลือกโดยใช้เกณฑ์ทางชีววิทยาต่างๆ
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ผลิตวัคซีนในระดับต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Pilot scale production)
• พัฒนายาต้านมาลาเรีย
• พัฒนายาต้านวัณโรค

การวิจัยและ • ชุดตรวจโรคใบขาวในน้ำอ้อย
พัฒนาการ • เคร่ืองวัดน้ำตาลซูโครสด้วยเทคนิคการวัดแบบพัลส์แอมเพอโรเมตรี
ตรวจวินิจฉัย • เทคโนโลยีการตรวจเช้ือ Salmonella ด้วยวิธี PCR

• เทคโนโลยีการตรวจหาและจำแนกชนิดของเช้ือไวรัส Human Papilloma Virus (HPV)
• พัฒนา DNA probe ท่ีจำเพาะต่อเช้ือ Bacillus cereus
• พัฒนาแอนต้ีบอด้ี หรือ DNA probe หรือโปรตีนท่ีจำเพาะต่อเช้ือ E. coli , S. aureus และ Salmonella
• พัฒนาแอนต้ีบอด้ี หรือโปรตีน ท่ีจำเพาะต่อเช้ือโรคไข้สมองอักเสบ (JE/Nippa) และโรคมือปากเท้า
• พัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยเช้ือโรคไข้สมองอักเสบ (JE/Nippa) และโรคมือปากเท้า
• ต้นแบบไบโอเซ็นเซอร์ (Microcantiliver) แบบ immunosensor สำหรับตรวจหาเช้ือ Vibrio cholerae
• องค์ความรู้และเทคโนโลยี Microcantiliver สำหรับการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์แบบ DNA sensor สำหรับตรวจหาเช้ือ

Vibrio cholerae
• ต้นแบบไบโอเซ็นเซอร์ QCM สำหรับระบบวัดสำหรับเพียโซอิเล็คทริก และทดลองประยุกต์ใช้แอนติบอดีต่อ

เดงก่ีไวรัส
• องค์ความรู้เก่ียวกับวิธีการเตรียมพ้ืนผิวของ sensor chip ชนิดคล่ืนผิวพลาสมอน
• ต้นแบบไบโอเซ็นเซอร์ชนิด แอมเพอโรเมตริกสำหรับการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์แบบ DNA sensor สำหรับตรวจหาเช้ือ

E. coli

การวิจัยและ • ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนในการรักษาด้านอุบัติเหตุ ศัลยกรรมและกระดูก และทันตกรรม
พัฒนาระบบ • เทคโนโลยีการประมวลผลภาพและพฒันาอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม (dental image processing and devices
การแพทย์ for orthodontics) เช่น โปรแกรมประมวลผลภาพทางทันตกรรมผ่าน PACS  โปรแกรมวางแผน
อัจฉริยะ ทันตกรรมสามมิติ

• พัฒนาระบบระเบียนผู้ป่วยผ่านระบบ web service, ระบบประมวลผลภาพทางการแพทย์ผ่าน web service
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบการวางแผนรักษาสำหรับให้บริการแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท้ังของ
ภาครัฐและเอกชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• ระบบช่วยผู้ป่วยหลังการรักษา ผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่ีบ้านซ่ึงสามารถเช่ือมโยงสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับ
ระบบสารสนเทศทางการแพทย์

• อุปกรณ์การแพทย์คุณภาพดี ราคาถูกเพ่ือทดแทนการนำเข้าและกระจายการใช้งานไปสู่ต่างจังหวัด
• ระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ท่ีประกอบด้วย เครือข่าย เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ การติดต่อกับผู้ใช้

เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้าน Medical Informatics for Emerging Technology

วิศวกรรม • พัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุสำหรับข้ึนรูปด้วย RP
ชีวการแพทย์ • จัดต้ังเครือข่ายทางเทคโนโลยี RP และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการ • การสร้าง/ออกแบบอุปกรณ์สำหรับการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยและช่วยเหลือคนพิการ (เช่น
ซ่อมแซม Phacoemulsification Handpiece และเคร่ืองยกผู้ป่วยใช้สำหรับยกผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้สะดวก)
แก้ไข และ • พัฒนาวัสดุ/อุปกรณ์ซ่อมแซม/ทดแทนกระดูก
ฟ้ืนฟูสภาพ • เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุฝังในทางการแพทย์ท่ีทำจากไทเทเนียมแบบใหม่
ร่างกาย • พัฒนาวัสดุ/อุปกรณ์ซ่อมแซม/ทดแทนฟัน

• วัสดุรักษาแผล
• วัสดุห้ามเลือด
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การวิจัยและ • องค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยเส่ียงทางพันธุกรรมท่ีทำให้โรคธาลัสซีเมียมีระดับความรุนแรงสูง
พัฒนาด้าน • องค์ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับโรค SLE
การแพทย์ • การทำนายความรุนแรงของโรคไต ท่ีมีสาเหตุจากการเป็นโรค SLE โดยใช้วิธีการ real time PCR และ immuno
ระดับจีโนม histochemistry

• วิธีการวินิจฉัยไตอักเสบลูปัสแบบรุนแรงโดยตรวจปริมาณสาร cytokines
• องค์ความรู้เก่ียวกับชีววิทยาและกลไกการเปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลล์
• ศึกษาพันธุกรรมของคนไทยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของการใช้ยาชนิดต่างๆ

คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน • การพัฒนาเทคโนโลยี GIS-MIS
สารสนเทศ • ระบบบัญชีข้อมูลและคลังข้อมูล (data warehouse) และศูนย์บริการข้อมูล GIS-MIS
ทรัพยากรน้ำ • การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
และการเกษตร • การพัฒนาระบบ Lean Management เพ่ือพัฒนาการจัดการของชุมชน

• เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำ เกษตร และชุมชน
ฮาร์ดดิสก์ • เทคนิคการออพติไมลส์ชิปตัวอ่านสัญญาณฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ไดร์ฟ • การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำความสะอาดช้ินงานหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ท่ีใช้เทคโนโลยีคล่ืนอัลตร้าโซนิค

• การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเซอร์โวมอเตอร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาเซอร์โวฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
• การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานสำหรับห้องสะอาดท่ีประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
• การพัฒนาการควบคุมการเปล่ียนแปลงค่าการโก่งตัวของการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

อาร์เอฟไอดี • ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
• อุปกรณ์เก็บข้อมูลการเคล่ือนย้ายไก่เน้ือและฐานข้อมูลเน้ือไก่ในโรงงาน และรูปแบบวิธีการส่งข้อมูลไปให้

กรมปศุสัตว์
• ระบบย้อนกลับอาหารประเภทเน้ือไก่ในโรงงานแปรรูป
• ผลิตภัณฑ์วงจรรวม
• ผังภูมิวงจรรวม
• ต้นแบบป้าย RFID

ระบบ • ต้นแบบชุดควบคุมเคร่ืองวัดการร่ัวซึมของหม้อน้ำรถยนต์
สมองกลฝังตัว • วงจรควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงก๊าซโซลีน

• เคร่ืองสลับสัญญาณวิทยุส่ือสาร
• เซนเซอร์วัดความช้ืนดิน
• ซอฟต์แวร์ตรวจตราและเฝ้าระวังสำหรับการทำเกษตรกรรม

ซอฟต์แวร์ • ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือและทรัพยากรสำหรับการสังเคราะห์เสียงพูด
ประยุกต์เพ่ือ • ระบบฐานข้อมูลและบริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (database and service system for Open Source Soft
สารสนเทศ ware)
และอุปกรณ์ • ระบบคลังความรู้สำหรับองค์กร DPACE-Sansarn
เคล่ือนท่ี • ฐานข้อมูลขนาดรูปร่างและสรีระของประชากรไทย ซ่ึงประกอบด้วย ระบบแสดงตำแหน่งจุดวัดบนร่างกาย ระบบ

ข้อมูลสรีระออนไลน์  ระบบเหมืองข้อมูลการสำรวจขนาดรูปร่าง ระบบออกแบบตารางขนาดรูปร่างอัตโนมัติ (adap
tive size chart) โดยใช้เทคนิค Swarm Intelligence

เทคโนโลยีเพ่ือ • ระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS
ความม่ันคง • เคร่ืองบินเล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ

• อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองบินระยะไกลพร้อมซอฟต์แวร์



32 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์

• ซอฟต์แวร์สร้างแผนท่ีภาพโดยอาศัยข้อมูลภาพจากการสำรวจ
• หน่วยประสานงานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชน
• ชุดกำเนิดจำนวนสุ่มเชิงควอนตัม
• ระบบตรวจสอบผู้พูดผ่านโทรศัพท์แบบใช้ข้อความรหัส ผู้พูด 20 คนถูกต้องไม่ต่ำกว่า 80%
• ระบบการยืนยันตัวบุคคลจากลายน้ิวมือ
• ระบบบอร์ดแบนด์ไร้สายแบบ 1:1 (Point to point)
• ระบบลูกข่ายบรอดแบนด์ไร้สายความม่ันคงปลอดภัยระดับสูง
• ระบบเครือข่ายไร้สายแบบเมซ (Mesh Network)
• ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสูงบนเครือข่ายไร้สาย

คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง
เทคโนโลยี • สารเคลือบกระจกเพ่ือลดการเกาะตัวของหยดน้ำ
ยานยนต์เพ่ือ • เรซ่ินชีวภาพสำหรับช้ินส่วนยานยนต์
การแข่งขัน • เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางความร้อนสำหรับกระบวนการหล่อโลหะ
ท่ีย่ังยืน • กระบวนการข้ึนรูปช้ินส่วนยานยนต์คอมโพสิตแบบ RIM

• กระบวนการข้ึนรูปช้ินส่วนยานยนต์คอมโพสิตแบบ RTM
• กระบวนการเคลือบฟิล์มกระจกรถยนต์เพ่ือลดการเกาะตัวของหยดน้ำ
• กระบวนการกลึงเหล็กกล้าท่ีใช้สารหล่อเย็นน้อยท่ีสุด
• กระบวนการข้ึนรูปเบรคมือจากโลหะแผ่น
• ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิง NGV ในเคร่ืองยนต์ดีเซล
• ระบบตรวจวัดและระบุตำแหน่งของเสียงรบกวนด้วยภาพ

การวิจัยและ • ต้นแบบศูนย์ข้อมูลจราจร
พัฒนาระบบ • ร่างมาตรฐาน ITS ของประเทศ
การขนส่งและ • ต้นแบบการเก็บข้อมูลจราจรแบบเคล่ือนท่ี
จราจรอัจฉริยะ • ระบบตรวจจับการใช้งานเสาสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์และพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม GPS

ด้วยโทรศัพท์มือถือ
• ระบบสำรวจระดับความติดขัดของจราจรจากภาพเคล่ือนไหวแบบตอบสนองต่อเวลาและผู้ใช้ผ่าน web
• ระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรสญัญาณดาวเทียมนำร่อง GPS ด้วย PDA

คลัสเตอร์พลังงานทดแทน

เซลล์แสง • กระจกเคลือบข้ัว ZnO ขนาด 0.8 ตร.ม. ประสิทธิภาพ 10%
อาทิตย์ • ต้นแบบสายการผลิตและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดเชิงสาธิตขนาด 0.8 ตร.ม.ประสิทธิภาพ 12%

• เซลล์แสงอาทิตย์ (ขนาด 1 ตร.ซม.) ประสิทธิภาพ 16-17%
• ระบบ PVT Air ประสิทธิภาพสูง
• เคร่ืองรีดพลาสติกอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสง
• สูตรการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงท่ีเหมาะสมกับการผลิตเชิงพาณิชย์

พลังงาน • สายพันธ์ุอ้อยพลังงาน
ทางเลือก • ฐานพันธุกรรมปาล์ม

• ควิกเทสต์ตรวจสอบสายพันธ์ุปาล์ม
• ต้นแบบโรงงานผลิต biodiesel 20,000 LPD
• ต้นแบบเคร่ืองหีบน้ำมันสบู่ดำ (ระดับภาคอุตสาหกรรม)
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• ต้นแบบเคร่ืองอัดกากสบู่ดำ (ระดับภาคอุตสาหกรรม)
• ต้นแบบชุดทดสอบคุณภาพ BDF อย่างง่าย (ระดับภาคสนาม)
• ต้นแบบ Agricultural machine ท่ีเหมาะสมกับ B100 –FFE
• ต้นแบบเคร่ืองยนต์ท่ีเหมาะสมกับไบโอดีเซล B2, B5, B10 – FFV
• คู่มือการบริหารจัดการการผลิตไบโอดีเซลครบวงจร
• ต้นแบบ lignocellulosic alcohol production
• ต้นแบบ Flex Fuel Engine
• ต้นแบบการผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการแก๊ซซิฟิเคช่ันร่วมกับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอป (Pilot

Plant)
• ต้นแบบการผลิตเช้ือเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลโดยกระบวนการไพโลไรซิส (Bench Scale)
• ต้นแบบผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากก๊าซธรรมชาติโดยกระบวนการปฏิรูปก๊าซธรรมชาติ (Steam reforming)

ร่วมกับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอป (pilot scale)
• ต้นแบบระบบผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมขนาด 1 MW (ระดับภาคสนาม)
• ต้นแบบระบบผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากแกลบขนาด 1 MW (ระดับภาคสนาม)
• ต้นแบบ Wind Turbine 2 kW (Lab Scale)
• ต้นแบบหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาด 1-3 kW จาก Tubular SOFC (ระดับภาคสนาม)
• ต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิงขนาด 300 kW (ระดับภาคสนาม)

คลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม
วิจัยและ • ต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
พัฒนาเทค • ต้นแบบระบบการลดมลพิษของน้ำเสียในบ่อบำบัดของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
โนโลยีเพ่ือการ • ต้นแบบอุปกรณ์ลดและแปรสภาพขยะ
จัดการพลังงาน • ห้องปฏิบัติการพลาสติกย่อยสลายได้ ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
และส่ิงแวดล้อม

การจัดการ • ต้นเช้ือบริสุทธ์ิ สำหรับใช้เป็นต้นเช้ือแหนม ซีอ๊ิวเปร้ียว ม่ัม
และใช้ • โคลนสำหรับผลิตสารชีวภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ EPO, Insulin และ Albumin
ประโยชน์จาก • การปรับปรุงสายพันธ์ุของจุลินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต GLA และ Biomass
ทรัพยากร • วิธีการทดลองสารยับย้ังเห็บสุนัข
ชีวภาพ • เทคโนโลยีการแยกสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว (rapid throughput separation)

• คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ ทางด้านเทคนิค คุณภาพ ด้านกฎหมาย
• เครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคมีภัณฑ์
การวิจัยและ • กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิพรอพิลีน-เคลย์นาโนคอมพอสิท
พัฒนาส่ิงทอ • ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการหน้ากากสำหรับป้องกันมลพิษทางอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์
ท่ีมีสมบัติ • แคปซูลบรรจุสารเปล่ียนวัฏภาคระดับนาโนเมตรเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสำเร็จส่ิงทอ
พิเศษเฉพาะ • ระบบเส้นใยนำส่งสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรไทยเพ่ือประยุกต์ในทางการแพทย์
ทาง • ต้นแบบเส้นใยติดสีธรรมชาติและทนนาน

• ต้นแบบผ้าฝ้ายและไหมท่ีมีกล่ินหอม
• ต้นแบบการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ิงทอท่ีมีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ
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คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
การวิจัย • แก้ปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบท
พัฒนาและ • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน ในกลุ่มชุมชนชนบทให้สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างย่ังยืน
ถ่ายทอดเทค • เกิดเครือข่ายชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการเสริมพลัง (synergy) และบูรณาการ (integrate) เทคโนโลยีต่างๆ
โนโลยีเพ่ือ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พัฒนาชุมชน • ย่ืนจดสิทธิบัตรท่ีเป็นผลงานด้านการพัฒนาชุมชน
และชนบทใน • ชุมชนตัวอย่างเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชนอ่ืนๆ
ถ่ินทุรกันดาร

เทคโนโลยีส่ิง • เทคโนโลยี/ต้นแบบ/กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ ท่ีจะเป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ด้อยโอกาส
อำนวยความ • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ด้อยโอกาส
สะดวกสำหรับ • ต้นแบบเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ
การสนับสนุน • ความร่วมมือต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ
การดำเนินงาน • ต้นแบบระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
โครงการวิทยา • หน่วยงานท่ีให้บริการปรึกษาด้านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศ
ศาสตร์ เพ่ือ • สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม นำไปประยุกต์
พัฒนาชุมชน พัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพ่ือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีด้อยโอกาสโดยเฉพาะ
ชนบทและ ในท้องถ่ินห่างไกล
ผู้ด้อยโอกาส
เทคโนโลยีฐาน (Platform)
กลุ่มพันธุวิศว เทคโนโลยีจีโนมิกส์
กรรมและ • ข้อมูล draft ของจีโนม Spirulina platensis
เทคโนโลยี • เทคโนโลยี finishing technology สำหรับ prokaryotes
ชีวภาพ • เทคนิคการสร้าง full length cDNA ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

• เทคนิคเตรียมตัวอย่างโปรตีน (Prefractionation)
• เทคนิค Peptide Mass Fingerprint
• ระบบ annotation สำหรับ prokaryotes

เทคโนโลยีการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต
• กระบวนการทำ metagenomic library ท่ีรองรับช้ินส่วน DNA ได้ถึง 40 kb ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (inserts

approaching)
• genomic library จากจุลินทรีย์ระบบทางเดินอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง ในการเจริญวัยระยะต่างๆ หรือ ภายใต้สภาวะ

stress หรือ ผลของอาหาร feed
• ระบบการแสดงออก  Vector ท่ีควบคุมจำนวน copy ของยีนได้ตามท่ีต้องการ
• ราเจ้าบ้าน 1 ชนิดสำหรับการแสดงออกโปรตีน (ไม่ติดสิทธิบัตร)
• ระบบการเล้ียง liquid fermentation ในระดับ  pre pilot scale  รวมท้ังความพร้อมของอาคารสถานท่ี
ห้องปฏิบัติการต้นแบบเคร่ืองมือสำหรับการผลิต recombinant protein

• ฐานข้อมูล  ref. library  สำหรับเทคโนโลยี chemical profiling  เพ่ือการคัดเลือกสารใหม่ท่ีเร็วข้ึน
• ห้องปฏิบัติการการสังเคราะห์ระดับ bench scale (6 liters) และบุคลากรวิจัยทางด้านน้ี 2 คน
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• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำ metagenomic library ท่ีรองรับช้ินส่วน DNA ได้ถึง 40 kb
แก่นักวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลท่ัวไป

• เผยแพร่ระบบการแสดงออก  Vector ท่ีควบคุมจำนวน copy ของยีนได้ตามท่ีต้องการ
แก่นักวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลท่ัวไป

กลุ่มเทคโน เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
โลยีคอมพิว 1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เชิงแสง โดยเน้นเทคโนโลยีในเร่ืองต่างๆ application-ori
เตอร์และ ented property sensors, physical property sensors, wireless sensors, ASIC/DSP core design for
อิเล็กนิกส์ sensor development, Digital CMOS, AMS CMOS, RF CMOS microchip, system-on-chip and ad

vanced packaging, surface Silicon MEMS sensors โดยคาดหวังจะได้ผลผลิตดังน้ี
1.1. ต้นแบบระดับภาคสนาม Intensity-based SPR imaging system
1.2. ต้นแบบระดับภาคสนาม Lie/Credit Card Checker
1.3. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2 เร่ือง

2. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบเคร่ืองกลไฟฟ้าจุลภาค เน้นเทคโนโลยีในเร่ือง
electronic noses and tongues, PDMS/ Plastic microfluidic chip, lab-on-a-chip based biosensor, CNT-
polymer composite sensors, sensor arrays, MEMS based environment monitoring system
โดยคาดหวังผลผลิตดังน้ี
2.1. ต้นแบบระดับภาคสนาม Gas sensor array for electronic nose
2.2. ต้นแบบระดับภาคสนาม Electronic Nose for Beverage Testing (Planned for testing with Wine)
2.3. ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ BaTiO3 gas sensor
2.4. ต้นแบบชิปสำหรับการใช้งานเป็นชุดตรวจท่ีสร้างจากวัสดุโพลีเมอร์
2.5. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2 เร่ือง
2.6. ย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศ 2 เร่ือง

3. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบซีมอสท่ีผลิตบนแผ่นซิลิกอน เน้นเทคโนโลยีในเร่ือง
Photonic biosensors, fiber-optic component for sensing system, optical design and optical thin film
for sensing system, optical instrumentations and photonic sensing appliances, diffraction, spectros
copy, and infrared sensing โดยคาดหวังผลผลิตดังน้ี
3.1. ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ ภาคสนามและอุตสาหกรรม pH sensor
3.2. ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ ภาคสนามและอตุสาหกรรม Temperature sensor
3.3. ต้นแบบระดับภาคสนาม Magnetic sensor
3.4. ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม Pressure sensor
3.5. ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม Humidity sensor
3.6. ต้นแบบ Power Diode
3.7. ต้นแบบกระบวนการผลิต MEMS ท่ีใช้เทคโนโลยี CMOS ขนาด 0.8 ไมครอน
3.8. ต้นแบบกระบวนการผลิตย่อย CMOS ขนาด 0.8 ไมครอน
3.9. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2 เร่ือง
3.10. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
3.11. ย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศ 2 เร่ือง
3.12. การจัดอบรม/สัมมนาวิชาการ
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เทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้
การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ในด้าน Artificial Intelligent, Data Mining, Natural Language Processing,
Data Warehouse, Digital Archive, Digital Library, Grid Technology, Standards and Interoperability, Search
Technology, Advanced Internet Research, Computer Science and Engineering, Computer Simulation,
Multimedia Processing, Software Engineering, Web Services/Portal

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์  -  ระดับห้องปฏิบัติการ  33 ต้นแบบ
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์  -  ระดับภาคสนาม 13 ต้นแบบ
• ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  1 เร่ือง
• ย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศ  2 เร่ือง

กลุ่ม เทคโนโลยีพ้ืนฐานการจำลองแบบและการออกแบบสำหรับวัสดุและการผลิต
เทคโนโลยี • องค์ความรู้ในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยี CAE ร่วมกับ CAD/
วัสดุ CAM

• พัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความชำนาญเฉพาะทาง
• ระบบจำลองแบบงานหล่อโดยโปรแกรมการจำลองท่ีพัฒนาข้ึน
• พัฒนาความสามารถของบุคลากรอุตสาหกรรมท่ีร่วมโครงการ

เทคโนโลยีพ้ืนฐานของวัสดุท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการวิจัยส่ิงทอแนวใหม่
• องค์ความรู้ใหม่ของระบบวัสดุฉลาด (smart materials) และการออกแบบวัสดุฉลาด เพ่ือใช้ท่ีอุณหภูมิสูง
และมีขนาดเล็กกะทัดรัด

• ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการเคลือบผิวและพัฒนาต่อยอด
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมเคร่ืองมือ plasma deposition สำหรับเคลือบฟิล์ม
บางในห้องปฏิบัติการ

• องค์ความรู้ในการนำวัสดุเหลือท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กลุ่มเทคโน เทคโนโลยี Nano-coating
โลยีนาโน • เทคโนโลยีการเพ่ิมระดับออกซิเจนในน้ำ

• เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตฟองอากาศระดับนาโน
• เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ฟองอากาศระดับนาโน
• เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบทความทางวิชาการในการเตรียมแคปซูลนาโนระดับห้องปฏิบัติการ
• เทคโนโลยีการเตรียมอนุภาคโพลิเมอร์
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคโพลิเมอร์

เทคโนโลยี Nano-encapsulation
• วิธีการเตรียมสารเก็บกักด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย
• การเตรียมสารเก็บกักด้วยวิธีการเกิดเจลทางไอออนิค
• วิธีการเตรียมนาโนอิมัลช่ันด้วยกระบวนการท่ีไม่อาศัยแรงทางกล
• กระบวนการดัดแปลงไซโคเดร็กตินท่ีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดติดกับเย่ือเมือกเพ่ือใช้ทางด้านอาหาร
• อนุพันธ์ไคโตซานชนิดละลายน้ำได้สำหรับการนำส่งยีน
• การเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลช่ันโดยอาศัยกระบวนการทางเคมี
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• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคร่ืองสำอางโดยอาศัยการเตรียมนาโนอิมัลช่ันด้วยแรงดันสูง
• กระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
• สารปรุงแต่งกล่ินรสทางอาหารท่ีถูกเก็บกักด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย
• ไซโคเดร็กตินท่ีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดติดกับเย่ือเมือกเพ่ือใช้ทางด้านอาหาร

เทคโนโลยี Functional Nanostructures
• การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารอินทรีย์ประเภทแนฟทาลีนบิสเอไมด์ ท่ีมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
• การเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุด้วยท่อนาโนคาร์บอน
• Molecular Recognition
• การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารอินทรีย์ประเภทฟลูเรอรีน
• การเตรียมฟิล์มบางของข้ัวนำไฟฟ้าบนกระจกโดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
• เตรียมฟิล์มบางของสารอินทรีย์โดยวิธีการหยด (drop casting) หรือจุ่มเคลือบ (dip-coating) บนข้ัวนำไฟฟ้า

กลุ่มพันธกิจ
การพัฒนา • ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัย และอ่ืนๆ
ความร่วมมือ • พันธมิตรต่างประเทศ
ระหว่าง • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเทศ • ทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ัน  และทุนฝึกอบรม

• ฐานข้อมูลนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ/ ฐานข้อมูลพันธมิตรท่ีเก่ียวข้อง
• ประชาสัมพันธ์ สวทช. ให้เป็นท่ีรู้จักของหน่วยงานนานาชาติ
• 5 MOU / ความร่วมมือทำวิจัยร่วม และอ่ืนๆ กับต่างประเทศ 10 เร่ือง/ โครงการ
• พันธมิตรต่างประเทศ 10 หน่วยงาน
• ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 5 ฉบับ
• ทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ัน และทุนฝึกอบรม 17 ทุน
• ฐานข้อมูลด้านชีวภาพ และฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญไทยในต่างประเทศ 3 ฐาน
• โพสต์ข่าวข้ึนเว็บไซต์อย่างน้อย 60 ข่าว/ ส่ง direct mail ข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา • ประสานร่วมการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอกับ
กำลังคนด้าน ความต้องการของประเทศ
วิทยาศาสตร์ • สนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาร่วมทำงานกับ สวทช.
และเทคโนโลยี • พัฒนาคุณภาพ ความรู้ และทักษะของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังเดิมและใหม่ให้เกิดความเข้าใจ
ของประเทศ พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญทวีคูณในทฤษฎีและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องเหมาะสม

• พัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนอันเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสนใจ สายอาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังต่อไป

การพัฒนา • การพัฒนา/ปรับปรุงสถานท่ี  เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีเช่าสำนักงาน ห้องปฏิบัติการหรือโรงงานต้นแบบแล้วเสร็จตามกำหนด
โครงสร้างพ้ืน • สวทช. มีเครือข่ายระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงสามารถให้บริการ
ฐานทางวิทยา ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
ศาสตร์และ • สวทช. มีหน่วยงานพันธมิตรในส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือ) เพ่ิมข้ึน
เทคโนโลยี • สวทช. ให้บริการทางเทคนิค เช่น การวัด วิเคราะห์ ทดสอบ ท่ีหลากหลายได้มาตรฐานสากล และตอบสนองต่อ
ของประเทศ ความต้องการของผู้รับบริการท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก
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• สวทช. มีรายได้จากการให้บริการทางเทคนิคเพ่ิมข้ึน
• มีการพัฒนา / ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมสำหรับเป็นพ้ืนท่ีเช่าสำนักงานห้องปฏิบัติการ หรือโรงงานต้นแบบ
• มีหน่วยงานเข้ามารับบริการจาก TIAC และ ThaiSARN เพ่ิมข้ึน
• TIAC ให้บริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ update ฐานข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัยทุกปี มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

• จำนวนผลงานวิจัยจากหน่วยงาน/เครือข่ายในส่วนภูมิภาคเพ่ิมข้ึน
• จำนวนผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือเพ่ิมข้ึน
• ห้องปฏิบัติการท่ีมีความต้องการด้านการรับรองมาตรฐานจากภาคเอกชน  ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025
เพ่ิมข้ึน

• การบูรณาการงาน โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างศูนย์ต่างๆ เพ่ิมข้ึน
• รายได้จากการให้บริการทางเทคนิคเพ่ิมข้ึน

การบริหาร • เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ท้ังในภาพรวมและรายสาขาเทคโนโลยี
จัดการนโยบาย • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ • ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องและผลักดันแผนระกับชาติไปสู่การปฏิบัติ
และเทคโนโลยี • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
ระดับชาติ • ศึกษาวิจัยด้านนโยบายเพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ สวทช.

• บทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่
• การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยด้านนโยบาย และเป็นตัวช้ีวัดผลการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

การถ่ายทอด สนับสนุนนักวิจัยท้ัง สวทช. และพันธมิตรให้มีผลงานท่ีได้รับการถ่ายทอดเพ่ิมข้ึน
เทคโนโลยี • ผลงานของ สวทช. ได้รับการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชน

• ย่ืนจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
• ได้รับสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึน
• ได้รับอนุสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึน
• การรับจ้างวิจัยเพ่ิมข้ึน
• การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) และ/หรือสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• มีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิม
• รายได้จากการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย 4.0 ล้านบาท

สนับสนุนภาคเอกชนให้ได้รับบริการและประโยชน์จาก สวทช. เพ่ิมข้ึน
• ภาคเอกชนมีการทำวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากการสนับสนุนของ สวทช.
• การให้ปรึกษาแนะนำ 288 โครงการ
• สนับสนุนในรูปของเงินดอกเบ้ียต่ำ 12 โครงการ
• สนับสนุนการรับรองโครงการ R&D 110 โครงการ
• บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี/ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 12 ราย
• ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุน/โครงการพิเศษ 5 โครงการ
• เสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี (competency) ของบุคลากรในภาคเอกชน 2,655 คน โดยการจัดอบรม
สัมมนา/เสาะหาเทคโนโลยี 50 คร้ัง

• รายได้จากการใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมสัมมนา 4.95 ล้านบาท
• รายได้จากแหล่งเงินสนับสนุนอ่ืนๆ 1.8 ล้านบาท
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พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานของ TT- Staff ให้สามารถสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน

• บุคลากรท่ีทำงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน (competency)
• ความพึงพอใจของลูกค้า 80%
• จำนวนฐานข้อมูล

สร้างและปรับปรุงช่องทาง/กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครอบคลุมความต้องการของเอกชนมากข้ึน
• สร้างกลไกใหม่สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสร้าง การพัฒนาส่ือ
ความตระหนัก • รายการทีวีสำหรับชุมชน
ด้านวิทยา • Science Media Center
ศาสตร์และ • ชมรมนักวิทยุ
เทคโนโลยี • Radio on Web

• Corporate IU
• รายได้จากการขายหนังสือ 0.5 ล้านบาท

การจัดนิทรรศการ / กิจกรรมวิชาการ
• การจัดคาราวานใน Area base ของ สวทช.
• ศูนย์เรียนรู้ท่ีมีการพัฒนาด้าน content โดยบุคลากรของ สวทช.

การพัฒนาผู้ผลิตส่ือ
• ฐานข้อมูลเยาวชนท่ีได้รับรางวัลจากกิจกรรมของ สวทช.
• มีงบประมาณในการสร้างความตระหนักของ สวทช. คงเดิม โดยมี contribution จากหน่วยงานอ่ืน (in kind,

in cash) สูงข้ึน 10%
• พันธมิตร 5 หน่วยงาน (กศน., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, AIT, จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

การจัดต้ัง การสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะภูมิภาค
อุทยาน • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาตรการจูงใจ ระบบ กลไก และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสามารถสนับสนุน
วิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะของท้ังสองภาค
การสนับสนุน • พัฒนาผู้ประกอบการท่ีสามารถเติบโตเป็นธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จได้
การดำเนินงาน • ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในหน่วยบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเครือข่ายรวม
หน่วยบ่มเพาะ • ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ (success rate 25%)
ภูมิภาค • พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านวิจัยพัฒนาและออกแบบ

• ภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์จากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน
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2.2.3 แผนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. มีความจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ให้เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการบ่มเพาะเทคโนโลยี การให้
บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะผลักดันให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงข้ึน  โดยในปีงบประมาณ
2551 สวทช. มีแผนการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสำคัญ ดังน้ี

1) ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร (permanent science camp) เป็นโครงการ

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
ค่ายถาวรสำหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยให้ได้รับการบ่มเพาะประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ในภาคปฏิบัติ
      ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรมีเป้าหมายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชน 3 ประเภท ได้แก่

(1) เด็กและเยาวชนที่สนใจค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มนี้
จะเข้าร่วมนิทรรศการหรือกิจกรรมท่ีค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดปี

(2) เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม
การทดลองปฏิบัติงานในค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรเป็นระยะๆ

(3) เด็กที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับทุนการศึกษาทุน
วิจัยและปฏิบัติงานกับนักวิจัยพ่ีเล้ียงตลอดปี

สวทช. จะทำหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียงให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ
และการทำงาน เพ่ือให้อยู่ในบรรยากาศท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การคิดค้น การค้นคว้า
ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรจะให้บริการและมีกิจกรรมตลอดปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
เวียนกันเข้าไปศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน คือ จะมีเด็กและเยาวชนสนใจศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยยึดเป็นอาชีพมากขึ้น มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

2) อาคารนวัตกรรม 2
สวทช. มีแผนการดำเนินการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะท่ี 2 เพ่ือ

ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสามารถให้บริการแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการเทคโนโลยีได้เพ่ิมเติม
ทำให้รัฐสามารถเก็บเก่ียวผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะท่ี 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในระยะท่ี 2 จะเป็นการลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของห้อง
ปฏิบัติการวิจัยของรัฐเพ่ือรองรับความจำเป็นเร่งด่วนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

องค์ประกอบท่ีสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะท่ี 2  คือ อาคารนวัตกรรม
2 ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 124,000 ตารางเมตร โดยมีการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือ
รองรับกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์รวมบริการวิเคราะห์และทดสอบทางเทคโนโลยีเพ่ือ
ให้บริการกับภาครัฐและอุตสาหกรรม หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ด้านเทคโนโลยี และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้
สามารถอยู่รอดพร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่นวัตกรรมเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย์ของประเทศทั้งระบบได้ และการรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งสนับสนุนคลัสเตอร์
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อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและเกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

2.2.4 แผนขยายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค
รัฐบาลมีนโยบายขยายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคให้มีศักยภาพสูงข้ึน โดยมีแผนดำเนินงานจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคข้ึนอีก 4 อุทยาน
ประกอบด้วย

• อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
• อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
• อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ท้ังน้ี สวทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ส่วนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
รัฐบาลได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ 2549 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการจัดต้ังอุทยานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดต้ังหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี จำนวน
4 แห่ง ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และดำเนินการบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ในภาคการผลิต ท้ังน้ีในปีงบประมาณ
2551 จะดำเนินการต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นอุทยานฯ ในระยะท่ีสองต่อไป

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีแผนดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท้ัง
3 วิทยาเขต (ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิน รวม 5 แห่ง
ในการฝึกอบรมบุคลากรและผู้บริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และ
จัดทำแผนธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำหน่วยบ่มเพาะฯ สนับสนุนภาค
เอกชนในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี  การให้บริการวิเคราะห์ปัญหาแก่วิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม

2.2.5 แผนบุคลากร
ตามแผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้

เบ้ืองต้นน้ัน สวทช. มีแผนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว จำนวน 2,900
คน
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3. ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ
   (Key Performance Indicators – KPIs) ของ สวทช.

เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สวทช. ได้กำหนด
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ซ่ึงจะเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ 2551 สวทช.
ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงใน
ตารางท่ี 14
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ตารางท่ี 14 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ 2551

มุมมอง ตัวช้ีวัด คำจำกัดความ เป้าหมาย หน่วยนับ
1. จำนวนผลงานท่ีสำคัญเชิงเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใช้ท้ังในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 260 ผลงาน
หรือสังคม ซ่ึงมองเห็นและรับรู้ได้ โดยนับต้ังแต่ระดับต้นแบบภาคสนาม ผลงานวิจัยท่ีถ่าย
ชัดเจน ทอดเทคโนโลยี สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

รวมถึงผลงานท่ีสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
ในปีงบประมาณ 2551

2. จำนวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ จำนวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 330 บทความ
ในวารสารวิชาการนานาชาติ นานาชาติท่ีอยู่ใน Science Citation Index Expanded

(SCIE) หรือ Social Science Citation Index (SSCI)
3. จำนวนคำขอย่ืนจดสิทธิบัตร จำนวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดในและต่างประเทศ 110 เรื่อง

โดยท่ีสิทธิบัตรเร่ืองเดียวจดซ้ำในหลายประเทศให้นับ
เพียงคร้ังเดียว

4. จำนวนโครงการท่ีร่วมมือกับ จำนวนโครงการท้ังใหม่และต่อเน่ือง ท่ีมีการร่วมงานกัน 270 โครงการ
พันธมิตรหลัก ในลักษณะหุ้นส่วนในระดับนิติบุคคล มีสัญญาเพ่ือ

ร่วมมืออย่างเป็นทางการ (formal agreement) โดย
ร่วมมือด้านเงิน อุปกรณ์ สถานท่ี หรือบุคลากร
(in kind/ in cash)

5. ร้อยละของโครงการส่งมอบรายงาน ร้อยละของจำนวนโครงการท่ีส่งรายงานความก้าวหน้า 80 ร้อยละ
ความก้าวหน้าตรงเวลา ตรงเวลา ต่อจำนวนโครงการท้ังหมดท่ีดำเนินการอยู่
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ 80 ร้อยละ

สนับสนุน
7. ร้อยละของความก้าวหน้าโดยเฉล่ีย ร้อยละของความก้าวหน้าโดยเฉล่ียของโครงการ ERP, 100 ร้อยละ
ของ e-HR, enterprise resource e-HR, และ ECM ตามแผน โดยติดตามความก้าวหน้า
planning (ERP), enterprise content ของโครงการ IT จากท่ีกำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละ
management (ECM) โครงการ
8. ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีมีความ เพ่ิมจำนวนพนักงานท่ีมีระดับ core competency 10 ร้อยละ
สามารถตามมาตรฐานตาม ตามท่ีองค์กรคาดหวังเฉล่ียสูงกว่าปีงบประมาณ 2550
Competency เฉล่ียเพ่ิมข้ึน
9. ร้อยละของเงินรายได้ท่ีเกิดจากความ การแสวงหาและบริหารการเงินและสินทรัพย์อย่าง 18.2 ร้อยละ
สามารถของ สวทช. เทียบกับ มีผลิตภาพ สามารถวัดจากรายได้ท่ีเกิดจาก (820 ลบ.)
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก กวทช. ความสามารถของ สวทช. อาทิ รายได้จากการรับจ้าง
(4,484 ลบ.) วิจัย รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
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แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551

นอกจากน้ี สวทช. ได้จัดทำตัวช้ีวัดท่ีเสนอต่อสำนักงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมบัญชีกลาง
ดังตารางท่ี 15

ตารางท่ี 15 ตัวช้ีวัดท่ี สวทช. เสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมบัญชีกลาง

ตัวช้ีวัด สำนักงบประมาณ กระทรวง กรม
วิทยาศาสตร์ฯ บัญชีกลาง

จำนวนนักวิจัยเพ่ิมข้ึน - 30 คน -
จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - 10,940 คน -
ท่ีได้รับการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ

• จำนวนผู้ได้รับทุน 330 คน - -
• จำนวนผู้เข้ารับทุนเข้ารับการฝึกอบรม 14,000 คน - -

ผลงานวิจัยของกำลังคนท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมากข้ึน - 5 เร่ือง -
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• จำนวนเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 1,000 คน 1,000 คน -
• จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 100 คน - -
• จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 136 คน - -

จำนวนเร่ืองด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีนำเข้าสู่ - 830 เร่ือง
กระบวนการให้บริการของ STKC
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 3,300 คน -
จำนวนผลงานวิจัยท่ีย่ืนขอสิทธิบัตรท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน - 90 เร่ือง
จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการท้ังในและต่างประเทศ - 260 บทความ -
ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรม - 30 ล้านบาท -
จำนวนธุรกิจใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ของภาคเอกชนท่ีเกิดจากการให้บริการจากกระทรวง - 15 ธุรกิจ/กิจกรรม -
จำนวนสถานประกอบการท่ีใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา - 55 ราย
จำนวนกระบวนการ/ระบบ/ผลิตภัณฑ์ท่ีกระทรวงสนับสนุนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน - 15 กระบวนการ/ -

ระบบ/ผลิตภัณฑ์
จำนวน License ท่ีกระทรวงให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ - 12 เร่ือง -
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 213,000 คร้ัง 110,000 รายการ
และเทคโนโลยี
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึนและกระจายสู่ส่วนภูมิภาค - 1 แห่ง -

• กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำเป็น 70 ราย -
(ผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)

• กิจกรรมก่อสร้างอาคารนวัตกรรม 2 ร้อยละ 20 - -
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 เร่ือง 23 เร่ือง -
ระดับประเทศ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากกระทรวง/หน่วยงาน เพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาติ



44 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวช้ีวัด สำนักงบประมาณ กระทรวง กรม
วิทยาศาสตร์ฯ บัญชีกลาง

มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ - 5 มาตรการ/ -
และเทคโนโลยีท่ีนำไปสู่การปฏิบัติ โครงการ
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 1,260 โครงการ -
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 500 โครงการ - -
กิจกรรมก่อสร้างค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ร้อยละ 100 - -
รายได้จากการดำเนินงาน - -
อัตราเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ - -
ความสำเร็จของโปรแกรมวิจัยเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2550 - -
จำนวนโครงการ ITAP - -
จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนท่ีเข้าร่วม - -
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย - -
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร - -
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ - -

หมายเหตุ :   -  หมายถึง ไม่กำหนดตัวช้ีวัดในรายการน้ัน;
 หมายถึง กำหนดเป็นตัวช้ีวัดแต่อยู่ระหว่างกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ 2551




