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๓ 
 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

         สวทช. ด าเนินงานภายใต๎แผนกลยุทธ๑ สวทช. ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (กวทช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยมหลัก แนวนโยบาย คลัสเตอร๑วิจัยมุํงเปูา โปรแกรมงาน
ที่ส าคัญ ตลอดจนแผนที่กลยุทธ๑  พร๎อมเปูาหมายในการด าเนินงานตลอดชํวง ๕ ปี ไว๎อยํางชัดเจน  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. จะปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยได๎
ก าหนดนโยบายให๎การด าเนินงานมีความสอดคล๎องและไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และมีความคลํองตัวในการ
ด าเนินงาน เพื่อสร๎างผลิตภาพให๎สูงขึ้น (Agility) พร๎อมทั้งก าหนด ๙ กลยุทธ๑ส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ ผําน
กลไก Change Agents โดยมีเปูาหมายเชิงกลยุทธ๑ที่ส าคัญ ได๎แกํ  

๑. มีกระบวนการติดตํอกับพันธมิตร/ลูกค๎า (workflow) ที่บูรณาการประสานงานภายในกันอยํางมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงชํองทางการสื่อสารกับภายนอกให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรองรับ
ความต๎องการของพันธมิตร/ลูกค๎า เชํน การให๎ข๎อมูล การตอบค าถาม การประชาสัมพันธ๑ที่สอดคล๎อง
กับ brand strategy ของ สวทช. 

๒. วิเคราะห๑ผลงานวิจัยที่จะสื่อสารให๎สอดคล๎องกับก าหนดการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ และสื่อสาร 
สูํชุมชน สังคม 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร เชื่อมโยงกระบวนการเพื่อให๎ตอบโจทย๑ได๎ตรงกับ
ความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ด๎วยการสร๎างความรํวมมือระหวํางทีมธุรกิจกับทีมวิจัยตั้งแตํการ
ตั้งโจทย๑วิจัย 

๔. พัฒนามาตรฐานการค านวณต๎นทุนทางบัญชีในหนํวยงานที่ถูกก าหนด และก าหนดเกณฑ๑ความคุ๎มคํา
เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ 

๕. พัฒนาบุคลากรไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับความสามารถขององค๑กรตาม functional competency 
โดยจัดให๎มีระบบการสืบทอดต าแหนํง ส าหรับต าแหนํงส าคัญ และระบบ job rotation พัฒนา
พนักงานให๎เป็นตัวแทน (NSTDA Ambassador) เพื่อสื่อสารผลงานของ สวทช. สูํภายนอก 

๖. พัฒนาคลังข๎อมูลส าคัญของอุตสาหกรรมหลัก ๒-๓ สาขา และบทวิเคราะห๑บทบาท สวทช. ในสาขาที่
มุํงเน๎น รวมถึงคลังข๎อมูลบริการเทคนิค และผลงานพร๎อมถํายทอดของ สวทช. เพื่อใช๎ในการรองรับ
พันธมิตร/ลูกค๎า  

๗. ระบบสารสนเทศให๎สนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ๑ และให๎รองรับการท างานของพนักงานได๎จาก
ทุกหนํวยงานในประเทศที่มีพนักงาน สวทช. ปฏิบัติ 

๘. สามารถประยุกต๑ระบบจัดการความเสี่ยงในระดับองค๑กรได๎ส าเร็จ 

สวทช. ได๎ก าหนดคลัสเตอร๑มุํงเน๎น ๕  คลัสเตอร๑ ได๎แกํ คลัสเตอร๑เกษตรและอาหาร คลัสเตอร๑สุขภาพและ
การแพทย๑ คลัสเตอร๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม คลัสเตอร๑ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู๎ด๎อยโอกาส และคลัสเตอร๑
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ก าหนดให๎มีกลุํมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับคลัสเตอร๑มุํงเปูา (Cross 
Cutting Technology) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎หลายคลัสเตอร๑ รวมถึงด าเนินงานด๎านการ
พัฒนาฐานเทคโนโลยีที่ส าคัญในอนาคต รวมทั้งสิ้น ๓๓ โปรแกรม และงานตามพันธกิจอื่นๆ ของ สวทช. อีกจ านวน  
๙ โปรแกรม โดยใช๎ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหารจัดการระดับองค๑กรให๎บรรลุเปูาหมาย 
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๔ 
 

สวทช. มีแผนรายจํายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๖,๓๘๖ ล๎านบาท แยกเป็นรายจํายเพื่อการ
ด าเนินงาน ๔,๗๘๖ ล๎านบาท, รายจํายกํอสร๎างอาคารนวัตกรรม ๒ และการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน จ านวน ๑,๔๐๐ 
ล๎านบาท และรายจํายทุนประเดิมจ านวน ๒๐๐ ล๎านบาท  การประมาณการรายรับ ประกอบด๎วย งบประมาณ
แผํนดินที่คาดวําจะได๎รับจัดสรรประจ าปี ๒๕๕๕ เทํากับ ๓,๒๔๘ ล๎านบาท เงินเบิกเหลื่อมปี ๓๘๖ ล๎านบาท จึงจ าเป็น
จะต๎องจัดหางบประมาณอีกจ านวน ๒,๗๕๒ ล๎านบาท โดยแบํงออกเป็น รายรับจากการด าเนินงานของ สวทช. 
จ านวน ๑,๑๖๐ ล๎านบาท  คิดเป็นแผนรายรับต่ ากวํารายจํายจ านวน ๑,๕๙๒ ล๎านบาท ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีในจ านวนดังกลําว 

สวทช. มีเปูาหมายการด าเนินงานตามที่ระบุไว๎ในค ารับรองปฏิบัติราชการ, ค าของบประมาณแผํนดิน และ
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดไว๎ 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๕ ตัวชี้วัด 

อยํางไรก็ตาม สวทช. ได๎ก าหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่มีความส าคัญตํอการบรรลุ
เปูาหมายระยะสั้น เน๎นความยั่งยืนในการด าเนินงานของ สวทช. ซึ่งใช๎ในการประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. 
โดย กวทช. ดังนี้ 

๑) การลงทุนด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (ว และ ท) ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม ๑.๑ เทําของการลงทุนในปี ๒๕๕๔  

๒) มูลคําผลกระทบตํอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑  
๑๓,๐๐๐ ล๎านบาท  

๓) สัดสํวนรายได๎ตํอคําใช๎จํายทั้งหมด ≥ ๑   
๔) สัดสํวนบทความวารสารนานาชาติตํอบุคลากรวิจัย ๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/ปี 
๕) สัดสํวนทรัพย๑สินทางปัญญาตํอบุคลากรวิจัย ๒๐ ค าขอ/๑๐๐ คน/ปี 
๖) ความส าเร็จในการผลักดัน ๙ กลยุทธ๑ได๎ตามแผน ร๎อยละ ๑๐๐ 
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๕ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 
 

๑) วิสัยทัศน์ 
 

 
 
 

๒) พันธกิจ 
 

 
 
๓) ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบตํอสังคม มี
ความเสียสละคิดถึงทิศทางของสํวนรวม 

S = Science and 
Technology Excellence 

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท า อันเกิดจากการใฝุรู๎ ริเริ่มและสร๎างสรรค๑ 
ด๎วยมาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การท างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด๎วยความเข๎าใจหํวงใยซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร
สองทางเพื่อเปูาหมายเดียวกัน กล๎าวิพากษ๑เชิงสร๎างสรรค๑ เปิดใจ รับฟัง มีน้ าใจ หํวงใย พร๎อม
แบํงปัน 

D = Deliverability  ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามค ามั่นสัญญาเพื่อความพึงพอใจของลูกค๎า
ภายในและลูกค๎าภายนอก มุํงเน๎นผลลัพธ๑ มีความมุํงมั่น กระตือรือร๎น ยึดถือค ามั่นสัญญา มี
ความคลํองตัว 

A = Accountability and 
Integrity   

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปรํงใส มีวินัยตํอกฎระเบียบ 
กติกา กล๎ายืนหยัด ท าในสิ่งที่ถูกต๎อง และความซื่อสัตย๑ตํอองค๑กรและสายงานอาชีพ   

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, 
Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology 
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน (Human Resource Development - 
HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จ าเป็น 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกส่วน” 
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๖ 
 

๓. นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
  

สวทช. ก าหนดนโยบายและกลยทุธ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให๎มีความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ สวทช. 
ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (กวทช.) ใน
การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  แผนกลยุทธ๑ฉบับนี้ยังคงใช๎ Balanced Scorecard 
ตํอเนื่องจากแผนกลยุทธ๑ฉบับที่ ๔  ในการน ากลยุทธ๑ขององค๑กรมาสูํการปฏิบัติและใช๎เป็นเครื่องมือสื่อสารกลยุทธ๑ของ
องค๑กรไปสูํพนักงานทุกระดับ และทุกหนํวยงาน เพื่อให๎พนักงานทุกคนปฏิบัติหน๎าที่สอดคล๎องไปสูํจุดมุํงหมายเดียวกัน 
โดยจัดท าเป็นแผนที่กลยุทธ๑ของ สวทช. ตามมุมมองทั้ง ๔ ของฺ Balanced Scorecard โดย สวทช. ก าหนด
วัตถุประสงค๑เชิงกลยุทธ๑ ๑๐ ข๎อ ตามแผนที่กลยุทธ๑ ดังรูปที่ ๑ 
 

 
รูปที่ ๑ แผนที่กลยทุธ๑ของ สวทช. (๒๕๕๕-๒๕๕๙)   
 

แนวนโยบายในการด าเนินงาน 

จากการที่ สวทช. มีหน๎าที่ตามพันธกิจส าคัญ ๔ ด๎าน คือ การวิจัยและพัฒนา การถํายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
ก าลังคน การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (ว และ ท) สวทช. จึงพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
และงานสนับสนุนตํางๆ ที่เอื้ออ านวยใหส๎ามารถด าเนินงานได๎อยํางมีผลิตภาพสูงสุด พร๎อมทั้งกํอให๎เกิดผลกระทบตํอภาค
เศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนในวงกว๎าง สวทช. จึงก าหนดแนวนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) การด าเนินงานมีความสอดคล๎องและไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ทั้งในสํวนของการก าหนดนโยบาย 
(policy alignment) การก าหนดเปูาหมาย (target alignment) และการก าหนดกระบวนการท างาน 
(process alignment) เพื่อสํงเสริมให๎การด าเนินงานของ สวทช. ตั้งแตํระดับศูนย๑แหํงชาติ ระดับคลัสเตอร๑ 

SO1 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน
ด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม 

SO1 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน
ด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม 
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๗ 
 

ระดับโปรแกรม ระดับหนํวยงาน มีความสอดคล๎องทุกภาคสํวน สร๎างผลงานที่ตอบตัวชี้วัดที่มีความหมาย
กับองค๑กร มุํงให๎เกิดผลส าเร็จเพื่อบรรลุเปูาหมายรํวมกัน 

๒) ให๎มีความคลํองตัวในการด าเนินงาน เพื่อสร๎างผลิตภาพให๎สูงขึ้น (Agility) โดยสิ่งที่มุํงเน๎นให๎เกิดขึ้นอยําง
เป็นรูปธรรม ได๎แกํ หนํวยงานภายใน สวทช. มีแผนงานชัดเจน สอดคล๎องกับเปูาหมายของ สวทช . และ
ได๎รับการจัดสรรทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   ทุกหนํวยงานสามารถใช๎เครื่องมือ
ตํางๆ อาทิ logic model และTechnology Readiness Level เพื่อชํวยสร๎างความชัดเจนของ
เปูาหมายและชํวยจัดล าดับกํอนหลัง  รวมถึงสามารถควบคุมต๎นทุน ลดงบประมาณรายจํายที่ซ้ าซ๎อนได๎ 

 
กลยุทธ์ของ สวทช. เพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

 เพื่อให๎ สวทช. สามารถด าเนินการอยํางเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค๑เชิงกลยุทธ๑ที่ก าหนดไว๎ในแผนที่  
กลยุทธ๑  จึงได๎ก าหนด ๙ กลยุทธ๑ (รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงในแผนกลยุทธ๑ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)) ที่ส าคัญเพื่อ
ขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ ซึ่งจะด าเนินการผํานกลไก Change Agents ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงการท างาน
ของผู๎บริหารระดับกลางในการบริหารจัดการแก๎ปัญหาข๎ามสายงาน  
        ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๕ Change Agents ด าเนินการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุม สอดคล๎อง รวมทั้ง 
สอดประสานกับแผนปฏิบัติงานของสายงานหลัก โดยมีเปูาหมายเชิงกลยุทธ๑ดังนี้    

๑. มีกระบวนการติดตํอกับพันธมิตร/ลูกค๎า (workflow) ที่บูรณาการประสานงานภายในกันอยํางมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงชํองทางการสื่อสารกับภายนอกให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรองรับ
ความต๎องการของพันธมิตร/ลูกค๎า เชํน การให๎ข๎อมูล การตอบค าถาม การประชาสัมพันธ๑ที่สอดคล๎อง
กับ brand strategy ของ สวทช. 

๒. วิเคราะห๑ผลงานวิจัยที่จะสื่อสารให๎สอดคล๎องกับก าหนดการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ และสื่อสารสูํ
ชุมชน สังคม 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร เชื่อมโยงกระบวนการเพื่อให๎ตอบโจทย๑ได๎ตรงกับ
ความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว ด๎วยการสร๎างความรํวมมือระหวํางทีมธุรกิจกับทีมวิจัยตั้งแตํการ
ตั้งโจทย๑วิจัย 

๔. พัฒนามาตรฐานการค านวณต๎นทุนทางบัญชีในหนํวยงานที่ถูกก าหนด และก าหนดเกณฑ๑ความคุ๎มคํา
เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ 

๕. พัฒนาบุคลากรไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับความสามารถขององค๑กรตาม functional competency 
โดยจัดให๎มีระบบการสืบทอดต าแหนํง ส าหรับต าแหนํงส าคัญ และระบบ job rotation พัฒนา
พนักงานให๎เป็นตัวแทน (NSTDA Ambassador) เพื่อสื่อสารผลงานของ สวทช. สูํภายนอก 

๖. พัฒนาคลังข๎อมูลส าคัญของอุตสาหกรรมหลัก ๒-๓ สาขา และบทวิเคราะห๑บทบาท สวทช. ในสาขาที่
มุํงเน๎น รวมถึงคลังข๎อมูลบริการเทคนิค และผลงานพร๎อมถํายทอดของ สวทช. เพื่อใช๎ในการรองรับ
พันธมิตร/ลูกค๎า  

๗. ระบบสารสนเทศให๎สนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ๑ และให๎รองรับการท างานของพนักงานได๎จาก
ทุกหนํวยงานในประเทศที่มีพนักงาน สวทช. ปฏิบัติ 

๘. สามารถประยุกต๑ระบบจัดการความเสี่ยงในระดับองค๑กรได๎ส าเร็จ 
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๘ 
 

๔. แผนและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๕ 
สวทช. จัดกลุํมโปรแกรมวิจัยออกเป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ (๑) โปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร๑ (๒) โปรแกรมวิจัย

ตามเทคโนโลยี และ (๓) โปรแกรมงานตามพันธกิจที่จ าเป็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๔.๑  โปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์ ประกอบด๎วย  คลัสเตอร๑วิจัยมุํงเปูา และกลุํมโปรแกรมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับคลัสเตอร๑วิจัยมุํงเปูา (Cross Cutting Technology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑.๑  คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า หมายถึง งานที่ตอบสนองตํอโจทย๑ที่มีความส าคัญหรือจ าเป็นในระดับประเทศ 
และสร๎างผลกระทบตํอภาคอุตสาหกรรมอยํางชัดเจน  มีองค๑ความรู๎ที่จะน ามาตํอยอดและด าเนินการให๎ส าเร็จ สร๎าง
มูลคําเพิ่มด๎วย ว และ ท ในจุดส าคัญของหํวงโซํการผลิต (value chain) โดยมีกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมารํวมกัน
ท างาน หรือก าหนดโจทย๑ ท างานใกล๎ชิดกับกลุํมเปูาหมาย และหนํวยงานที่มีหน๎าที่ขยายผล  โดยประกอบด๎วย ๕  
คลัสเตอร๑หลัก ดังนี้ 

 คลัสเตอร๑เกษตรและอาหาร มีเปูาหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่มคุณภาพ และ
สร๎างมูลคําเพิ่ม ประกอบด๎วย ๗ โปรแกรมวิจัย คือ กลุํมโปรแกรม Flagship ซึ่งสามารถสร๎าง
ผลกระทบได๎สูงมาก หากท าวิจัยได๎ตลอดหํวงโซํของการผลิต ได๎แกํ (๑) โปรแกรมข๎าว (Rice) (๒) 
โปรแกรมมันส าปะหลัง (Cassava) (๓) โปรแกรมยางพารา (Rubber) และกลุํมโปรแกรมวิจัยอื่นๆ  
ได๎แกํ (๔) โปรแกรมเมล็ดพันธุ๑ (Seed) (๕) โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต (Plant for the future)  
(๖) โปรแกรมการผลิตสัตว๑และสุขภาพสัตว๑ (Animal Health and Production) และ (๗) โปรแกรม
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) 

 คลัสเตอร๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการสร๎างความมั่นคงด๎าน
พลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อม และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิต 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ประกอบด๎วย ๓ โปรแกรมวิจัย คือ (๑) โปรแกรม
สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) (๒) โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
(Resources and Energy Efficiency) (๓) โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหมํ 
(Renewable Energy and New Energy Technology) 

 คลัสเตอร๑สุขภาพและการแพทย๑ มีเปูาหมายเพื่อใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงปูองกัน รักษาและฟื้นฟู เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการแพทย๑ในอนาคต และสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า ประกอบด๎วย ๔ โปรแกรมวิจัย 
คือ (๑) โปรแกรมโรคอุบัติใหมํ อุบัติซ้ า (Emerging and re-emerging infectious disease)  
(๒) โปรแกรมเทคโนโลยีการแพทย๑ระดับพันธุกรรม (Genomics Medicine) (๓) โปรแกรมวัสดุ
อุปกรณ๑และเทคโนโลยีเพื่อผู๎พิการและผู๎สูงอายุ (Assistive Technology for disability and 
elderly) และ (๔) โปรแกรมการสํงเสริมระบบปฏิบัติการในโรงพยาบาลและการวิจัยพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ (Hospital Practice and Medical Devices: HP&MD) 

 คลัสเตอร๑ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู๎ด๎อยโอกาส มีเปูาหมายเพื่อน าวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น โดยการพัฒนาให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ศึกษา ส ารวจ และพัฒนาองค๑ความรู๎ตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น วิจัย พัฒนาและถํายทอดเรียนรู๎รํวมกับ
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๙ 
 

ชุมชน ประกอบด๎วย ๒ โปรแกรมวิจัย คือ  (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท  
(Technology for Developing Rural Communities) และ (๒) โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
(Bioresources) 

 คลัสเตอร๑อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีเปูาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทย ให๎มีศักยภาพในการแขํงขันด๎วยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี โดยมี
การท างานรํวมกับกลุํมอุตสาหกรรม ในลักษณะ Matching Fund ซึ่งแสดงถึงการใช๎งานอยํางแท๎จริง
จากภาคเอกชน ปัจจุบันมี ๓ โปรแกรมวิจัย คือ (๑) โปรแกรมวิจัยฮาร๑ดดิสก๑ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) 
(๒) โปรแกรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น (Air-conditioning and Refrigeration) และ 
(๓) โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน (Automotive and Auto-parts Industry) 

 ๔.๑.๒ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับคลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า (Cross Cutting 
Technology Program) หมายถึง งานที่ สวทช. ได๎ด าเนินการและมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาในระดับหนึ่ง พร๎อม
ตอบสนองได๎กับหลายคลัสเตอร๑ ปัจจุบันประกอบด๎วย ๔ โปรแกรมวิจัย คือ 

๑. โปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง (Functional Materials) มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสร๎าง
นวัตกรรม วัสดุ ชนิด ฟิล๑ม และไฟเบอร๑ ให๎สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ตามความต๎องการในคลัสเตอร๑
ตํางๆ ประกอบด๎วยแผนงานด๎านฟิล๑ม เส๎นใย และวัสดุชีวการแพทย๑ 

๒. โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และ
วิศวกรรม รวมถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขยายขนาดการผลิตของอุตสาหกรรม ให๎สามารถตอบสนองความ
ต๎องการในคลัสเตอร๑ 

๓. โปรแกรมเซนเซอร๑และระบบสมองกลอัจฉริยะ (Sensor and Intelligent System) มีเปูาหมายเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี Sensor และ ระบบวัด  ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการด๎านการตรวจวัดและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในคลัสเตอร๑ตํางๆ  

๔. โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมการบริการ (Service Research and Innovation; SRI) มีเปูาหมายเพื่อวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมบริการให๎แกํประเทศ โดยมุํงเน๎นนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองตํอคลัสเตอร๑ สวทช. 
เป็นหลัก อาทิ Logistic as a Service, Smart Farm Services, Knowledge as a Service, Smart 
Health Services, Smart Transportation ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
อุตสาหกรรมไทยด๎วย SRI 

 
โดยมีเปูาหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ๑ ปี ๒๕๕๕ ในแตํละกลุํมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตาม 

คลัสเตอร๑ ดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางที่ ๑ เปูาหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ๑ ปี ๒๕๕๕ ในแตํละกลุํมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร๑ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 

ข๎าว (Rice) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข๎าว 
 พันธุ๑ข๎าวที่ได๎รับการรับรองพันธุ๑จากกรมการข๎าว จ านวน ๓ พันธุ๑ ได๎แกํ พนัธุ๑ขาวดอกมะล ิ ๑๐๕ ทนน้ าทํวม

ฉับพลัน พันธุ๑ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนเค็ม พันธุ๑ กข๖ ต๎านทานโรคไหม๎ 
 สายพันธุ๑ข๎าวที่พร๎อมปลกูทดสอบผลผลิตระหวํางสถานีทดลอง กรมการข๎าว เชํน ข๎าวเจ๎าไมํไวแสง ผลผลิตสูง  

ทนแล๎งและมีคุณภาพเหมือนขาวดอกมะลิ ๑๐๕  พันธุ๑ กข๖ ไมํไวตํอชํวงแสง 



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช.                                                                                                                                   
 

 

๑๐ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

 สายพันธุ๑ข๎าวที่พร๎อมปลกูทดสอบผลผลิตในระดับแปลงเกษตรกร เชํน พันธุ๑ กข๖ ต๎นเตี้ยและตา๎นทานโรคไหม ๎
พันธุ๑ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนแล๎ง จ านวน ๖ พื้นที ่ 

 ขยายผลการถาํยทอดเทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพด ี พันธุ๑ กข๖ ต๎านทานโรคไหม๎ ในพื้นที ่ จ.ล าปาง  
จ.เชียงราย จ.นําน และ จ.ชัยภูมิ และพนัธุ๑หอมชลสิทธิ์ในพื้นที ่จ.ชัยนาท จ.อยธุยา จ.อาํงทอง และ จ.อุตรดิตถ๑  

มันส าปะหลัง (Cassava) การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง 
 ผลการทดสอบการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง จาก ๓-๔ ตัน/ไรํ เป็น ๕ ตัน/ไรํ   โดยการเขตกรรม และการใช๎สารชีว

ภัณฑ๑ควบคุมแมลงศัตรูพืช (Biocontrol) ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได๎แก ํ นครราชสีมา สพุรรณบุรี ระยอง บุรีรัมย๑ 
สกลนคร กาญจนบุร ีปราจีนบุรี 

 พันธุ๑มันส าปะหลังใหมํที่มีศักยภาพดา๎นผลผลิตที่ผํานการทดสอบระดับท๎องถิ่น ๑๐ พันธุ๑ 
 ผลิตทํอนพันธุ๑ปลอดโรคจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจ านวน ๕ พันธุ๑ เพื่อประเมินการย๎ายปลูก คุณภาพต๎น และ

ต๎นทุนการผลิต 
 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลกัษณะการสร๎างแปูง คุณสมบัติของแปูง ผลผลิต และปริมาณไซยาไนด๑ พร๎อม

ประเมินการใช๎งานภาคสนาม 
 สายพันธุ๑ราบิวเวอเรียที่มีศักยภาพในการปูองกันก าจัดเพลีย้แปูงที่พร๎อมถาํยทอดให๎เอกชนน าไปพัฒนาสูตร 

formulation ส าหรับการใช๎งานตํอไป 
ยางพารา (Rubber) การปรับปรุงพันธุ๑ยางพาราทนแล๎งโดยใช๎เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย 

 ข๎อมูลยีนที่เกี่ยวข๎องกบัลักษณะทนแล๎งในยางพารา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน และลดมลพิษ 
 ผลการทดสอบสาร TAPS ภาคสนามรํวมกับโรงงานผลิตน้ ายางข๎นและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ๑ยาง 
 ต๎นแบบหรือผลิตภัณฑ๑ อาทิ สารเคมีใหมํส าหรับรักษาความหนืดของยางให๎คงที่, ต๎นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง, 

ต๎นแบบเครื่องจักรผลิตยางแทํงใหมํประสิทธิภาพสูง เป็นต๎น 
 การขยายผลการน าเตาอบยางแผํนรมควันประสิทธภิาพสูงไปใช๎ในภาคใต๎ และภาคตะวันออก 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขนัของอุตสาหกรรมยางล๎อรถไทย 
 ต๎นแบบเครื่องอัดคงรูปยางล๎อรถจักรยานยนต๑แบบอัตโนมัติวางแมพํิมพ๑ได๎สามชัน้ 
 ต๎นแบบเครื่องทดสอบยางตีนตะขาบ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขนัของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ๑จากน้ ายางไทย 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ส าหรับถุงมือยางท าความสะอาดงํายและทนทานตํอการกัดกรํอนของสารเคมี 
 ต๎นแบบเครื่องถอดและบรรจุถุงมืออัตโนมัติ 

เมล็ดพันธุ๑ (Seed) การประเมินเชื้อพันธกุรรมและการศึกษายีนที่ส าคัญในพืชเปูาหมาย (พริก มะเขอืเทศ ข๎าวโพด แตงกวา) 
 เช้ือพันธุกรรมพืชในกลุํมพรกิ มะเขือเทศ แตงกวา และข๎าวโพดที่ผาํนการประเมิน มีลักษณะดี ต๎านทานโรค และ

ถํายทอดให๎เอกชน  เช้ือพันธกุรรมที่ให๎บริการ ๒๐ สายพันธุ๑  ผู๎รับถํายทอดจากภาคเอกชน ๑๐ บริษัท 
การพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการปรบัปรุงพันธุ๑ 
 สายพันธุ๑ข๎าวโพด พริก แตงกวา มะเขอืเทศ ที่พร๎อมถํายทอดให๎ภาคเอกชนหรือเกษตรกร ๖ สายพันธุ๑ (สายพันธุ๑

ข๎าวโพดพันธุ๑ใหม ํ๒ พันธุ๑ พันธุ๑พริกเผ็ด  ๒ พันธุ๑ และสายพันธุ๑แตงกวาตา๎นทานไวรัส ๒ สายพันธุ๑) 
การพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจวินิจฉัยโรคและการจัดการโรค 
 เช้ือปฏิปักษ๑ในการควบคุมโรคเนําในแตงที่ผํานการทดสอบระดับภาคสนามรํวมกับภาคเอกชนพร๎อมถาํยทอดให๎

บริษัทผู๎ผลิต 
การพัฒนาเทคโนโลยโีรงเรือน โดยเน๎นให๎เกิดอุตสาหกรรมโรงเรือนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ๑ในประเทศไทย 
 สูตรตาขํายคลุมโรงเรือน 

พืชเพื่ออนาคต  
(Plant for the future) 

การปรับปรุงพันธุ๑พืชพลังงานและพันธุ๑พชืที่ปรับตัวตํอสภาวะโลกร๎อนด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํ 
 อ๎อย : คาดวําจะได๎ผลการปลกูทดสอบพันธุ๑อ๎อยใหมํที่มีศักยภาพในแหลํงปลูกอ๎อยทัว่ประเทศ (อ๎อยตอ ๑), ระบบ

การถํายยีนของอ๎อยพันธุ๑ไทยที่มีศักยภาพ และเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกบัลักษณะความหวาน ผลผลิต และ
ความต๎านทานโรค ของอ๎อย พร๎อมประเมินการใช๎งานภาคสนาม 

 ปาล๑มน้ ามัน: คาดวําจะได๎ข๎อมูลยีนและเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข๎องกับการพฒันา ผลปาล๑มน้ ามัน  การรํวงของ
ผลปาล๑มน้ ามัน จากชํอดอก สัดสํวนของดอกตัวผู๎และดอกตัวเมีย 



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช.                                                                                                                                   
 

 

๑๑ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

 กล๎วยไม:๎ คาดวําจะได๎กล๎วยไม๎ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแสดงออกของยีนยดือายุการปักแจกัน ที่ผํานการปลูก
ประเมินในโรงเรือนในฤดูปลูกที่ ๑ 

การเพิ่มผลผลิตตํอหนํวยพื้นที่ โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและเขตกรรมทีเ่หมาะสม 
 คาดวําจะได๎ออ๎ยน้ าตาลพันธุ๑ใหมํที่มีผลผลิต ๑๓-๑๕ ตันตํอไรํ, อ๎อยพลังงานพนัธุ๑ใหมํที่มีผลผลิต ๑๖-๑๘ ตันตํอไรํ

ตํอปี, เช้ือพันธกุรรมอ๎อย (อ๎อยน้ าตาล อ๎อยปาุ ออ๎ยพันธุ๑ตํางประเทศ) ที่พร๎อมให๎บริการจัดคํูผสมพันธุ๑ การเผยแพรํ
ข๎อมูลผํานฐานข๎อมูลสาธารณะ และสถานีผสมพันธุ๑ออ๎ยที่มีศักยภาพ และผลการขยายผลอ๎อยอาหารสัตว๑สูํผู๎ใช๎ 
ได๎แกํ เกษตรกรนาหญ๎า อสค. 

การผลิตสัตว๑และสุขภาพสัตว๑ 
(Animal Health and 
Production) 

ด๎านพันธุ๑และการปรับปรุงพันธุ๑: จัดการและพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมจากพื้นฐานประชากรเดิมและปรับปรุงพันธุ๑ที่
เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ 
 ประชากรกุ๎งต้ังต๎น (กุ๎งกุลาด า) และผลการทดสอบสายพันธุ๑ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย๑ 
 ทราบความสัมพันธ๑ระหวํางยีนในกลไกตํางๆ ในระบบสืบพันธุ๑ และข๎อมูล Single-nucleotide polymorphism 

(SNP) ที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะการเจริญเติบโตในกุ๎ง 
 ผลการศึกษาทางกายภาพของระบบสืบพันธุ๑พํอพันธุ๑กุ๎งตํอแมํเพรียง 
 สายพันธุ๑จุลินทรีย๑ที่มีศักยภาพในการเสริมความต๎านทานโรค และกระตุ๎นการเจริญเติบโตในกุ๎ง 
 ระบบการเลี้ยงพํอแมํพันธุ๑กุ๎งในบํอผ๎าใบที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงสายพันธุ๑ 
 ผลิตจุลินทรีย๑เพื่อเลียนแบบลกัษณะธรรมชาติของล าไส๎กุ๎ง ในระดับ commercial 
 เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ๑กับลักษณะจ านวนลกูตํอครอกในสุกร 
 ผลการวิเคราะห๑จโีนมสนิปในโคนม 
ด๎านอาหารสัตว๑: สร๎างความมั่นใจดา๎นความปลอดภัย/ลดต๎นทุนการผลิตอาหารสัตว๑เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันใหก๎ับ
เกษตรกร 
 สูตรอาหารที่มีของเสียน๎อย 
 แหลํงสารอาหารทดแทนโปรตีนจากปลาปุน 
 ผลทดสอบประสิทธิภาพเอนไซม๑ไฟเตสในสัตว๑ (in vivo testing) โดยการทดสอบในฟาร๑มไกํขนาดใหญ ํซ่ึงเป็นการ

รํวมวิจยับริษัทเอกชน 
ด๎านสุขภาพสัตว๑: ลดการน าเข๎าเวชภัณฑ๑และเคมีภัณฑ๑ส าหรับสัตว๑จากตํางประเทศ สนับสนุนการสร๎างเขตปลอดโรค
ระบาดสัตว๑ 
 ถํายทอดโปรตีนต๎านไวรัสที่ส าคัญให๎ได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 
 ผลการทดสอบประสิทธภิาพวัคซีนปูองกันโรคคอบวมในโคในภาคสนาม 
 เซลล๑เพาะเล้ียงที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเช้ือ Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) ในสุกร และ 

พลาสมิดดีเอ็นเอส าหรับใช๎เป็นแอนติเจนในการพัฒนาวัคซีนปูองกันโรค PEDV   
 เซลล๑เพาะเล้ียงที่สนับสนุนการสร๎างอนุภาคไวรัส VSV ที่มีการแสดงออกของยนีปูองกันโรคนิวคาสเซิล  

นวัตกรรมอาหาร  
(Food Innovation) 

การพัฒนาด๎านความปลอดภัยอาหาร  
 ข๎อมูลการประเมินความเส่ียงของเช้ือซัลโมเนลลาที่ขั้นตอนการแปรรูปในกระบวนการผลิตเนื้อไกํ 
 ข๎อมูลการประเมินความเส่ียงของเช้ือซัลโมเนลลาที่ของกระบวนการผลิตเนื้อสุกรในระดับฟาร๑ม 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑   
 เทคโนโลยีการผลิตแปูงข๎าวที่ทนยอํยตํอเอนไซม๑ในระดับขยายขนาด 
 เทคโนโลยีการผลิตแปูงมันส าปะหลังดัดแปรด๎วยวิธีความร๎อน-ความชื้นในระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
 ผลการทดสอบเทคโนโลยีในระดับขยายขนาดรํวมกับบริษัทเอกชน ได๎แกํ การลดระยะเวลาการหมักน้ าปลาโดยใช๎

กล๎าเชื้อ, เทคโนโลยกีารผลิตซูริมิปลาน้ าจืด  
การพัฒนาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ๑  
 เทคโนโลยีในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของน้ าปลาที่บรรจุในขวด Polyethylene Terephthlalate (PET) เพื่อ

ยืดอายุการเก็บรกัษา 
คลัสเตอร์พลังงานและสิง่แวดล้อม 

สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน  
(Sustainable Environment) 

การจัดท า Life Cycle Inventory (LCI) and Greenhouse gas inventory ของภาคเกษตรและอาหารของประเทศที่
ครบถ๎วน : 



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช.                                                                                                                                   
 

 

๑๒ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

 LCI database + GHGs Inventory เกษตรและอาหาร จ านวน > ๑๐๐ ฐานข๎อมูล และอุตสาหกรรมอื่นๆ > ๕๐ 
ฐานข๎อมูล   

การวิเคราะห๑คํา Carbon Footprint (CF) ของผลิตภัณฑ๑ด๎านเกษตรและอาหารที่ส าคัญ :  
 คํา CF ผลิตภัณฑ๑ด๎านเกษตรและอาหารไมํน๎อยกวาํ ๕๐ ผลิตภัณฑ๑ตํอปี 
สนับสนุนให๎เกิดระบบการประเมิน Carbon Footprint ที่ยั่งยืน เป็นที่นาํเช่ือถอืสอดคล๎องกับมาตรฐานนานาชาติ 
 สร๎างผู๎เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และผู๎ทวนสอบ รวมไมํน๎อยกวํา ๕๐ คนตํอปี และโปรแกรมส าเร็จรูปดา๎นการ

ประเมินวัฏจกัรชีวิตผลิตภัณฑ๑ของประเทศไทย 
การวิเคราะห๑คํา Water Footprint (WF) ของผลิตภัณฑ๑ด๎านเกษตรและอาหารที่ส าคัญ :  
 ผลการประเมิน WF ของผลิตภัณฑ๑จากปาล๑ม และยางพารา และผลงานวิจยัเชิงนโยบายเร่ือง WF และทิศทางการ

สนับสนุนงานวิจัย WF ของสวทช. และของประเทศ 
สํงเสริมงานวิจัย และพัฒนาด๎าน Material Flow Cost Accounting (รําง ISO ๑๔๐๕๑) ของวัสดุที่เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญของประเทศ รวมทั้งการประเมินคําประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  
 สํงเสริมงานวิจัย Material Flow Cost Accounting และการประเมิน Eco-efficiency อยาํงน๎อย ๒ โครงการ 
ผลักดันให๎ได๎วิธีการประเมินผลกระทบตอํสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทย ที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ด๎าน  
Eco-efficiency (ส าหรับ SD Index) และ Externalities (External Cost) 
 แบบจ าลอง Life Cycle Impact Assessment (LCIA) ของประเทศไทย ประกอบด๎วย (๑) แบบจ าลองกลุํม

ผลกระทบ Midpoint (๒) แบบจ าลองมูลคําความเสียหาย ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตในระบบเกษตร โดย
เฉพาะที่มีผลตํอความหลากหลายทางชีวภาพ 

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาดา๎น LCA/Environmental Technology Assessment /ด๎าน Eco-materials, Eco-
processes, Eco-products/services 
 คํา Carbon Footprint ผลิตภัณฑ๑ที่เข๎ารํวมโครงการ Cleaner Technology Internship program จ านวนไมํ

น๎อยกวํา ๑๐ ผลิตภัณฑ๑ 
 ผลประโยชน๑ด๎านสิ่งแวดลอ๎ม คิดจากก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2) ที่ลดลง จากทางเลือก CT แตํละโรงงาน 

(หนํวย: ton CO2 ตํอปี) 
ประสิทธิภาพทรัพยากรและ
พลังงาน  
(Resources and Energy 
Efficiency) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (เน๎นอุตสาหกรรมเกษตร: ข๎าว มัน ยาง) 
 การเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร  (โรงแปูง : ขยายผลเพิ่ม 10 โรงงาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไมํต่ ากวํา 80%,  โรงสีข๎าว และโรงงานยาง : ขยายผลรํวมกับพันธมิตร ไมํต่ ากวํา 
10 โรงงาน) 

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงาน (ความร๎อน ขยะ น้ าเสีย) 
 การจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงาน โดยเพิ่มประสิทธภิาพไมํต่ ากวํา 80% และขยายผลไมํต่ ากวาํ 5 

โรงงาน 
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี 
พลังงานใหมํ 
(Renewable Energy and New 
Energy Technology) 

การเพิ่มปริมาณชีวมวลเพื่อใช๎เป็นพลังงาน 
 เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมชวีมวลเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรม 
 รูปแบบการบรหิารจัดการการขนสํงชีวมวลเพื่อลดต๎นทุนการขนสํง 
 ข๎อมูลเบื้องต๎นการพัฒนาพืชพลังงานที่ไมํใชํอาหารบนพื้นที่ดินเสื่อมโทรม 
การปรับปรุงประสิทธภิาพและพัฒนาระบบผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพรุํนที่ ๑ ให๎ใช๎งานได๎อยํางยั่งยืน ในรูปของเอทานอล 
และไบโอดีเซล 
เอทานอล 
 การขยายผลเทคโนโลยกีารผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง (โรงงานต๎นแบบ) 
 การวิจยัและพัฒนาด๎านเอนไซม๑และยีสต๑ (ในประเทศไทย) เพื่อผลิตเอทานอล 
ไบโอดีเซล 
 ต๎นแบบชุดทดสอบไบโอดีเซล 
 วิธีการตรวจวัดปริมาณน้ ามันในทะลายปาล๑ม 
 ต๎นแบบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล๑มและแยกผลออกจากทะลายปาล๑ม 
 ต๎นแบบระบบแยกเมทานอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลกลับมาใช๎ใหมํ 
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 เทคโนโลยีการปูองกันการเปลี่ยนสภาพไบโอดีเซลในกระบวนการผลิตและเกบ็รักษารํวมกับภาคเอกชน 
 เทคโนโลยีการปูองกันการเปลี่ยนสภาพของไบโอดีเซลในกระบวนการผลิตและเก็บรักษา 
 ต๎นแบบเทคโนโลยีการสังเคราะห๑ Bifunctional Nanocomposite Catalysts ในการผลิตไบโอดีเซล 
การผลิตพลังงานไฟฟูาด๎วยเช้ือเพลิงชีวมวล/ ขยะชุมชน 
 ได๎ผลการศึกษาเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร๑ของการเดินระบบ Gasifier 50 KW อยํางตํอเนื่อง ๒๐๐ ชัว่โมง เพือ่

ใช๎เป็นข๎อมูลตัดสินใจในการขยายโครงการตํอไป 
การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตก๏าซชีวภาพ (Biogas) 
 เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อผลิตก๏าซชีวภาพจากโรงงานแปูงมันส าปะหลัง/โรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม 
 องค๑ความรู๎ด๎านจุลินทรีย๑ในระบบบ าบัดน้ าเสีย (โรงงานแปูงมันส าปะหลัง/โรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม) 
 ต๎นแบบเทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานน้ ายางข๎น 
การใช๎ความร๎อนจากพลังแสงอาทิตย๑เพือ่ผลิตน้ าร๎อน และอบแห๎งผลผลิตทางการเกษตร 
 ต๎นแบบแผงท าน้ าร๎อนพลังงานแสงอาทติย๑อุณหภูมิต่ า 
 ระบบสารสนเทศเพื่อใช๎ในการติดตามการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย๑ 
เช้ือเพลิงชีวภาพอนาคตและผลิตภัณฑ๑สเีขียวส าหรับเครื่องยนต๑ 
 Bio-Lube Base Oil   
 กระบวนการยอํยชวีมวลประเภทลกิโนเซลลูโลส 
 เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพไบโอออยล๑ 

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย ์ 

โรคอุบัติใหมํและอุบัติซ้ า 
(Emerging and re-emerging 
infectious disease) 
 

การวิจยัและพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ต๎นแบบทีส่ามารถเข๎าทดสอบในมนุษย๑ในปี ๒๕๕๙ 
 ข๎อมูลการทดสอบวัคซีนไข๎เลือดออกชนดิเชื้อเป็นและดีเอ็นเอในสัตว๑ทดลอง 
การวิจยัและพัฒนาสารต๎านมาลาเรียต๎นแบบที่ผํานการทดสอบในสัตว๑ทดลองขนาดเล็ก 
 เปูาหมายยาใหม ํ๑ เปูาหมาย 
 สารอนุพันธ๑ที่มีฤทธิ์ต๎านเช้ือมาลาเรียและไมํเป็นพิษตํอเซลล๑สัตว๑เล้ียงลูกด๎วยนม ๑๕ สาร 
การวิจยัและพัฒนาศักยภาพระบบการท านายการระบาดของโรคโดยใช๎แบบจ าลองทางคณิตศาสตร๑ 
 ได๎ modeling software ส าหรับท านายการระบาดของไข๎หวัดใหญ ํ
 ข๎อมูลประกอบการประเมินคําผลกระทบอันจะเกิดจากนโยบายตํางๆ ที่เกี่ยวขอ๎งกับวัคซีนไข๎หวัดใหญํ 

เทคโนโลยีการแพทย๑ระดับ
พันธุกรรม  
(Genomics Medicine) 

การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยหีรือข๎อมลูส าหรับการท านาย และปูองกัน ความเส่ียงของโรคเร้ือรัง/โรคผู๎สูงอายุ เชํน โรค
กระดูกพรุน และโรคไต 
 Candidate biomarkers ส าหรับท านายภาวะการตอบสนองและไมํตอบสนองตํอการรักษาของผู๎ปุวยโรคไตอักเสบ

ที่มีสาเหตุจากโรค lupus nephritis เพื่อส าหรับใช๎ในการพิสูจน๑ในขั้นตอนตํอไป ซ่ึงคาดวําจะได๎ Biomarkers 
ส าหรับการท านายและปูองกันการเกิดอาการไตวายเร้ือรังในระยะสุดท๎ายในป ี๒๕๕๙ 

การวิจยัและพัฒนาชุดตรวจหรือเทคโนโลยีการตรวจดา๎นเภสัชพันธุศาสตร๑เพื่อทดสอบการแพย๎าในคนไทย ซ่ึงเน๎นการ
ปูองกันอาการแพย๎ารุนแรง [Stevens-Johnson syndrome (SJS)/Toxic epidermal necrolysis (TENS)] ยาทีม่ี
ราคาแพง และมกีารใช๎ตํอเนื่อง เชํน ยารักษามะเร็ง และยารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต๎น 
 ข๎อมูลความค๎ุมคําทางเศรษฐศาสตร๑ของการตรวจยีน HLA-B กํอนการส่ังจํายยาเพื่อปอูงกันการเกิด SJS/TEN ที่

เกิดจากยากันชกั carbamazepine, phenytoin และยาลดระดับกรดยูรกิ allopurinol ในผ๎ูปุวยชาวไทย 
การเพิ่มประสิทธภิาพการปอูงกันและการวินิจฉยัโรคกระดูกพรุน 
 องค๑ความรู๎เพื่อสร๎างนโยบายการปูองกนัภาวะพรํอง vitamin D จากแสงแดดในคนไทย 

วัสดุอุปกรณ๑และเทคโนโลยี
ส าหรับผู๎พิการและผู๎สูงอาย ุ
(Assistive Technology for 
disability and elderly) 

Prevention/screening การวิจยัและพัฒนาอุปกรณ๑ส าหรับชํวยแกป๎ัญหาและปูองกันปัญหาการล่ืนล๎มที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู๎สูงอายุ อาทิ  
 อุปกรณ๑แจ๎งเตือนการเกิดอบุัติเหตุและเครื่องควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ๑ไฟฟูา  
Rehabilitation การวิจยัและพัฒนาอุปกรณ๑เครื่องชํวยฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิาร อาท ิ
 หุํนยนต๑เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวขอ๎ไหลํและข๎อศอก, เครื่องชํวยฝึกการเดินส าหรับผู๎ปุวยอัมพาต, ซอฟต๑แวร๑ชํวย

การอํานการเขียนและการคิดค านวณส าหรับผู๎บกพรํองทางการเรียนรู๎, หุํนยนต๑เสริมการกระตุ๎นพัฒนาการเด็ก
ออกทิสติก และระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ศูนย๑สิรินธร และรพ.พระมงกฎุ เป็นต๎น 
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Assistive Technology การวิจยัและพฒันาอุปกรณ๑และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อชวํยเพิ่มศักยภาพผู๎พกิาร
และผู๎สูงอายุ อาท ิ 
 เครื่องชํวยฟังแบบทัดหลังหูดิจิตอลออกสูํตลาด, เครื่องสื่อสารในห๎องเรียนแบบกลุํม, ซอฟต๑แวร๑ระบบภาษาภาพ

ภาษาไทยส าหรับผู๎บกพรํองทางการพูด, ต๎นแบบระบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู๎พูดที่ไร๎กลํองเสียง , ต๎นแบบ
ภาคสนามข๎อเขําขาเทียมแบบสี่แกน, ข๎อเขําเทียมแบบฝังใน และขาเทียมปรับอัตราการหนํวงด๎วยไฮดรอลิก  
เป็นต๎น 

การสํงเสริมระบบปฏิบัติการใน
โรงพยาบาลและการวิจยัพัฒนา
วัสดุอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ 
(Hospital Practice and 
Medical Devices: HP&MD) 

การจัดการกลุํมโรคเร้ือรังและโรคที่มีภาระสูง (เน๎นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) 
 ชุดถุงน้ ายาล๎างไตและอุปกรณ๑ประกอบ 
 แผํนรองเท๎าส าหรับผู๎ปุวยเบาหวาน 
Healthcare Practice ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และชุมชน 
 ระบบการบริหารยาในหอผู๎ปุวยและระบบเฝูาระวังผู๎ปุวยพลัดตกเตียง 
 องค๑ความรู๎เรื่องระบบและกระบวนการไหลของข๎อมูลและยาและเวชภัณฑ๑ในหวอด Inpatient Department 

(IPD) และ Outpatient Department (OPD) 
 การจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศ และ Wi-Fi ขององค๑การเภสัชกรรม 
 องค๑ความรู๎ด๎านการจัดการ Logistics หนํวยบริการทางการแพทย๑ รพ.รามาธิบดี สาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ 
Medical Devices for better care 
 เครื่องบันทึกผลการตรวจวินิจฉัยแบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
 ต๎นแบบเปลขนย๎ายผู๎ปวุยแบบสามสํวนระดับภาคสนาม 

คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส   

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท 
(Technology for Developing 
Rural Communities) 

เทคโนโลยีตํอยอดอาชีพและอนุรักษ๑ทรัพยากรอยํางยั่งยืน 
 การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม เส่ือมโทรม ปรบัเปลี่ยนพื้นที่ที่ไมํสามารถท าการเพาะปลูก เปลี่ยนเป็นการปลกูข๎าวเพื่อใช๎

บริโภค จ านวน ๑,๐๐๐ ไรํ ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา อุดรธาน ี สกลนคร และขอนแกํน และจัดตั้งศูนย๑การ
เรียนรู๎จ านวน ๔ ศูนย๑ 

 แปลงสาธิตและแปลงฟื้นฟูปุาดิบเขาและปุาผลัดใบที่เส่ือมโทรม จ านวน ๑๐ ไรํ ในพื้นที่ตามโครงการพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.อมก๐อย จ.เชียงใหม ํ

 การถํายทอดเทคโนโลยแีละขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ๑คุณภาพดี ในพื้นที ่จ.ล าปาง แพร ํนําน เชียงใหม ํ เลย เชํน 
ถั่วเหลือง จ านวน ๑,๐๐๐ ไรํ  ข๎าวไรํ จ านวน ๑๐๐ ไรํ พริก จ านวน ๕๐ ไรํ เมล็ดพันธุ๑อื่นๆ จ านวน ๕๐ ไรํ 

 ถํายทอดเทคโนโลยีผํานการฝึกอบรม จ านวน ๑๕ เทคโนโลยี เชํน การผลิตปุย๋จากไส๎เดือนดิน การเพาะเล้ียงเนื้อ
เยื้อ การปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส๑ และการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย๑ เป็นต๎น 

การสํงเสริมการเรียนรู๎ และสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 สํงเสริมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท จ านวน ๒๕๐ โรงเรียน ครูและนักเรียน ๓,๐๐๐ 

คน ผํานคําย โครงงานวิทยาศาสตร๑ และสื่อการเรียนรู๎ เชํน ชุดการเรียนรู๎ฟื้นฟปูุา ชุดการเรียนรู๎พลังงานชุมชน สื่อ
การเรียนรู๎จากบัว 

 ต๎นแบบชุมชนวิทยาศาสตร๑ จ านวน ๑๓ ชุมชน ในพื้นที ่๘ จังหวัด ได๎แก ํนาํน เลย อุบลราชธาน ีอุดรธานี สกลนคร 
สุรินทร๑ สตูล และนราธวิาส 

ทรัพยากรชวีภาพ 
(Bioresources) 

การสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศ 
 ฐานข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๐,๐๐๐ ข๎อมูล 
 องค๑ความรู๎เกี่ยวกบัแนวทางการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิี องค๑ความรู๎เกี่ยวกับสัตว๑ผู๎ลําขนาดเล็กที่ใกล๎สูญพันธุ๑  

และองค๑ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิต  
การพัฒนาเทคนิค และเครื่องมือเพื่อการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร๎อนตํอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 การวางเซนเซอร๑ติดตามสภาวะสิ่งแวดล๎อมใต๎ทะเล เพื่อศึกษาปรากฏการณ๑ปะการังฟอกขาว เกาะราชาใหญํ  

จ.ภูเก็ต 
 องค๑ความรู๎จากการศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวในแปลงศึกษาระบบนิเวศมอสิงโต อุทยานแหํงชาติเขาใหญ ํ 
 การขยายพื้นที่อนุรักษ๑ (พื้นที่ห๎ามจับ) หอยหลอด บริเวณดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม จาก ๒๒ ไรํ เป็น ๑๐๐ ไร ํ
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 เทคนิคการฟื้นฟูปุาแบบหยอดเมล็ด และขยายผลสร๎างเครือขํายการปลูกปาุแบบหยอดเมล็ดในพื้นที่ภาคใต๎ 
 
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 ชุดความรู๎ด๎านทรัพยากรชีวภาพในทอ๎งถิ่น อ.ขนอม เพือ่สํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน อาท ิ ความ

หลากหลายของพืชอาหารรายรอบ เขาชัยสน อ.ขนอม, มูลคําทางเศรษฐศาสตร๑ของโลมาสีชมพู เพื่อการอนุรกัษ๑
และการสํงเสริมการทํองเท่ียวใน อ.ขนอม เป็นต๎น 

 การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรมตํางๆ อาทิ ด๎านการควบคุมศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช คาดวํา
จะได๎สูตรผลิตภัณฑ๑เชื้อรา Beauveria bassiana BCC2660 ส าหรับฉีดพํน และสูตรยืดอายุการเกบ็รักษาในการ
ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและเพลี้ยอํอนลูกท๎อในแปลงทดสอบ,  สูตรผลิตภัณฑ๑ชนิดแกรนูล Bacillus 
megaterium ควบคุมโรคใบไหม๎ในข๎าว ในแปลงนาระดับขยายขนาดในกลุํมเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ๑ เป็นต๎น  
ด๎านอุตสาหกรรมอาหาร คาดวาํจะได๎เชื้อจุลินทรีย๑ที่ปรับปรุงพันธกุรรมให๎มีประสิทธิภาพในการผลิตสารกลูตาเมต 
และการคัดเลือกต๎นเชื้อจุลินทรีย๑แลคติคเพื่อใช๎ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว เป็นต๎น 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบรกิาร 

ฮาร๑ดดิสก๑ไดรฟ์  
(Hard Disk Drive) 

การสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมของไทย (SMEs) มีความสามารถในการออกแบบและผลติ
สายการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
 ต๎นแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติและการประกอบชิ้นสวํนฮาร๑ดดิสก๑ไดรฟ์ ๒ สายการผลิต ที่พรอ๎มถํายทอด

เทคโนโลยีให๎กับผู๎ประกอบการ SME ไทย 
เครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ท าความเย็น 
(Air-conditioning and 
Refrigeration) 

การวิจยัและพัฒนาชิ้นสํวนหลักเครื่องปรับอากาศ 
 ต๎นแบบใบพัดแบบ Propeller (Outdoor) ประสิทธิภาพสูง 
 ต๎นแบบอินเวอร๑เตอร๑ส าหรับ compressor ลูกสูบ 
 ต๎นแบบอินเวอร๑เตอร๑ส าหรับ compressor แบบ rotary (Brushless Direct Current Motor Compressor) 
การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ควบคมุคุณภาพกระบวนการผลิตและการทดสอบเครื่องปรับอากาศ 
 กระบวนการเชื่อม Copper ใน Stator ของ Motor 
การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศแบบเฉพาะ 
 ต๎นแบบเครื่องปรับอากาศแบบ แบบแยกสํวน (Split Type) โดยให ๎ Indoor unit หลายๆ ตวั ใช๎คอมเพรสเซอร๑

หรือ Outdoor unit รํวมกัน (Multi-Split System) 
 ต๎นแบบเครื่องปรับอากาศแบบใช๎โซลาร๑เซลล๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวนยานยนต๑ 
(Automotive and Auto-
parts Industry) 

การพัฒนาต๎นแบบรถโดยสารไฟฟูาสมรรถนะสูง 
 ระบบจัดการแบตเตอรี่ อินเวอร๑เตอร๑ และ capacitor ที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการใช๎งานในรถโดยสารไฟฟูา 

ส าหรับแบตเตอรี่ตะกัว่กรด 
 ต๎นแบบรถไฟฟูาชมเมือง 
 เทคโนโลยีการระบายความร๎อนของมอเตอร๑รถไฟฟูา 
การพัฒนาต๎นแบบรถใช๎เกษตรกรรมอเนกประสงค๑ 
 ต๎นแบบรถใช๎งานเกษตรกรรมอเนกประสงค๑ 
 พิมพ๑เขียวชิ้นสวํนแชสซี และ subframe 

Cross cutting programs  

วัสดุเฉพาะทาง  
(Functional Materials) 

Photocatalytic Materials  
 ต๎นแบบ Photocatalytic Materials for Sterilized room ระดับห๎องปฏิบัตกิาร 
Control-Release Materials  
 ต๎นแบบ Control-Release pesticide ระดับห๎องปฏิบัตกิาร 
 ต๎นแบบ Control-Release Fertilizer ระดับห๎องปฏิบัตกิาร 
 ต๎นแบบ Control-Release essential oil ระดับห๎องปฏบิัติการ 
Materials for functional surface  
 ต๎นแบบ Self-Cleaning plastic film for green house ระดับห๎องปฏิบัติการ 
 ต๎นแบบ Anti-bacterial catheter ระดับห๎องปฏิบัติการ 
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๑๖ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

Electro-, Photo-responsive organic material 
 ต๎นแบบ Anti-counterfeit banknote ระดับห๎องปฏิบัตกิาร 
 ต๎นแบบ Smart Glass ระดับห๎องปฏบิตัิการ 

วิศวกรรมดิจิทัล  
(Digital Engineering) 

การวิจยัเพื่อประยุกต๑ใช๎ซอฟต๑แวร๑ Computer Aided Engineering (CAD) ในด๎านการออกแบบ วิเคราะห๑และจ าลอง
ผลปัญหาทางกลศาสตร๑ 
 องค๑ความรู๎ในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและตัวแปรที่มีผลตํอการส่ันสะเทือนของชุดพัดลมคอยล๑ร๎อน 
 องค๑ความรู๎ส าหรับเทคโนโลยีการหลํอบวิเลตอะลูมิเนียมโครงสร๎างละเอียดด๎วยเทคนิคพลาสมํา 
การวิจยัเพื่อการออกแบบวิเคราะห๑และขึ้นรูปแมํพิมพ๑ด๎วยด๎วยวิศวกรรมดิจิทัล Computer Aided Design / 
Computer Aided Manufacturing /Computer Aided Engineering (CAD/CAM/CAE) 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ลอ๎สายพานเพลาลกูเบีย้ว 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ทบุขึ้นรูปร๎อนของขอ๎ตํอทองเหลือง 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ยางหุ๎มสายไฟรถยนต๑ 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ขึ้นรูปขวดพรีฟอร๑มพลาสติก 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ฉีดขึ้นรูปพลาสตกิ 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑อัดรีดร๎อนส าหรับผลิตชิน้งานอะลูมิเนียมกลวงรูปสีเหลี่ยม 
 ต๎นแบบแมํพิมพ๑ส าหรับใบพัดลมคอยล๑ร๎อนของเครื่องปรับอากาศ 
 ต๎นแบบใบพัดของชุดพัดลมคอยล๑ร๎อน 
การวิจยัการออกแบบแมพํิมพ๑ส าหรับโลหะรับแรงดึงสูง (High tensile material) เบอร๑ JSC440 ด๎วยซอฟต๑แวร๑ CAE 
เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของ SME ด๎วยซอฟต๑แวร๑ CAE 
 จ านวนบริษัท SME ที่ใช๎ CAE จ านวน ๘ บริษัท 

เซนเซอร๑และระบบสมองกล
อัจฉริยะ 
(Sensor and Intelligent 
System) 

ไบโอเซนเซอร๑เพื่อการตรวจวิเคราะห๑ด๎านคุณภาพ และความปลอดภัย ส าหรับผลิตภัณฑ๑อาหารและการเกษตรตาม
มาตรฐานการสํงออก 
 ขยายการทดสอบภาคสนามแผํนชิพเซ็นเซอร๑แบบภาพขนาดเล็กที่สามารถใช๎ในการตรวจวิเคราะห๑เชิงคุณภาพและ

ปริมาณของไวรัสโรคกุ๎งหลายชนิดได๎พร๎อมกัน เหมาะส าหรับใช๎งานนอกห๎องปฏบิัติการ 
อุปกรณ๑เซนเซอร๑และระบบอัตโนมัติ ในการควบคุม ประมวล และรายงานผลทีเ่หมาะสมส าหรับการใช๎ประโยชน๑ส าหรบั
งานด๎านเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรกรรมความแมํนย าสูง 
 เทคโนโลยี Near Infrared (NIR) ส าหรับการตรวจวัดความชื้นของแผํนยางดิบ 
 เครื่องวิเคราะห๑คุณภาพปาล๑มน้ ามันอยาํงรวดเร็วเพื่อการค๎าในเชิงพาณิชย๑ดว๎ยสเปคโตรสโคปียํานใกล๎อินฟราเรด 
Sensor Technology for niche market 
 ต๎นแบบซอฟต๑แวร๑ส าหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตาส าหรับจกัษุแพทย๑ในการรักษาวิเคราะห๑และผําตัด 
 ต๎นแบบเทคโนโลยีกลอ๎งและซอฟต๑แวร๑ระบุชนิดเชื้อมาลาเรียจากเลือดผู๎ปุวยใชเ๎ทคนิคทางการวิเคราะห๑ภาพ 
 ระบบคัดกรองสาเหตุความผิดปกติของระบบการท างานของหวัใจ 
 ไบโอเซนเซอร๑ส าหรับตรวจวัดระดับคอเรสเตอรอล 

นวัตกรรมการบริการ 
(Service Research & 
Innovation) 

สร๎างความเข๎าใจและความตระหนักในประโยชน๑ของ SRI ตํอสังคม 
 ได๎โจทย๑วิจยัด๎าน SRI จากคลัสเตอร๑วิจยัมุํงเปูา สวทช. อยํางน๎อย ๓ เร่ือง 
สนับสนุนให๎เกิด Forum ที่เป็นเวทีในการสร๎างเครือขํายในรูปแบบบริการเชิงนวัตกรรม 
 เกิดเครือขํายวิจยัและมกีารพัฒนาข๎อเสนอโครงการด๎านนวัตกรรมการบริการ อยํางน๎อย ๓ เร่ือง 
น าปัจจัยพื้นฐานของ SRI มาพัฒนาให๎เกิดนวัตกรรมบริการที่พร๎อมใช๎ ตอบโจทย๑อุตสาหกรรม และตํอยอดผลงาน  
คลัสเตอร๑ 
 ระบบ iPadCephsmile เพื่อวางแผนการจัดฟันบน iPad 
 ต๎นแบบนวัตกรรมบริการที่ตรงกับโจทย๑ของอุตสาหกรรม (demand pull) อยํางน๎อย ๔ เร่ือง 
แผนงานด๎าน OpenSource 
 ต๎นแบบระบบสนับสนุนภาษาไทยส าหรบั softPBX (text to speech) 
 ระบบการแก๎ไขปัญหาการท างานภาษาไทยของซอฟต๑แวร๑โอเพนซอร๑ส 
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๑๗ 
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๑๘ 
 

๔.๒  โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี หมายถึง การสร๎างและสั่งสมความรู๎และทุนทางปัญญาในเทคโนโลยีที่ส าคัญ
ตามแนวโน๎มเทคโนโลยี อันเป็นแนวทางสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคลังข๎อมูลวิทยาการของประเทศ รวมไป
ถึงการบูรณาการความสามารถของ สวทช. และเครือขํายวิจัยของประเทศด๎วย Technology road map (TRM) ที่มี
ความชัดเจน ภายใต๎เวลาที่เหมาะสม สามารถวัดความส าเร็จเชิงกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ มีจุดมุํงหมายเพื่อสร๎างฐานเทคโนโลยีใหมํๆ หรือที่ส าคัญในสาขาวิทยาการหลักของศูนย๑
แหํงชาติ ที่ต๎องใช๎เป็นฐานในการสร๎างผลงานในรูปผลิตภัณฑ๑หรือกระบวนการที่สามารถตอบสนองความต๎องการ
อุตสาหกรรมได๎ในคลัสเตอร๑ตํางๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งด าเนินการโดยศูนย๑แหํงชาติทั้ง ๔ ศูนย๑ ตามสาขา
เทคโนโลยี ได๎แกํ (๑) ด๎านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (๓) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑  และ (๔) ด๎านนาโนเทคโนโลยี  และมีเปูาหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ๑ ในปี 
๒๕๕๕ ในแตํละกลุํมโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ดังตารางที่ ๒ 

 
ตารางที่ ๒  รายชื่อโปรแกรมวิจัย และเปูาหมายผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ๑ กลุํมโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี สวทช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด๎วย ๓ โปรแกรม คือ ๑) โปรแกรมเทคโนโลยีหน๎าที่ของจีโนม ๒) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรยี๑ และ  
๓) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
โปรแกรมเทคโนโลยีหนา๎ที่ของจโีนม (Functional 
Genomics Technology) 
เปูาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
หน๎าที่ของจีโนมให๎มีศักยภาพเข๎มแข็ง สร๎างความ
เข๎าใจถึงกระบวนการท างานของจีโนมในสิ่งมีชีวิต
เพื่อสามารถประยุกต๑ใช๎ในด๎านการเกษตร แพทย๑ 
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
 

 มีความสามารถในการหาล าดับเบสสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญํขึ้น  และเตรียมความพร๎อม
ส าหรับเทคนิคการหาล าดับเบสดีเอ็นเอยุคใหมํ 

 มีเทคโนโลยีการท าห๎องสมุดดีเอ็นเอที่บรรจุข๎อมูล bacterial artificial chromosome 
(BAC) Genomic DNA library และทดสอบหน๎าที่ของยีน 

 มีเทคโนโลยี high throughput ที่มีความพร๎อมสูงในการวิจยัและพัฒนาตํอยอดงานวิจัย
ในคลัสเตอร๑ตํางๆ 

 มีความสามารถในการผลิตไมโครอะเรย๑สไลด๑ ให๎ใช๎ทดสอบตัวอยํางจ านวนมาก   
 มีเทคโนโลยี Graphics Processing Units มาใช๎ในงานวิจัยชวีสารสนเทศ 

โปรแกรมเทคโนโลยีชวีภาพจุลินทรีย๑ (Microbial 
biotechnology) 
เปูาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ในการเปลี่ยนแปลงยีนได๎หลายยีนพร๎อมกันมุํงสูํ
การควบคุมวิถีสังเคราะห๑ของผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการ 
หรือสร๎างเซลล๑ที่มีคุณสมบัติให๎ท างานได๎ตามที่
ต๎องการ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย๑เพื่อการผลิตสารส าคัญในขนาดระดับ
กํอนอุตสาหกรรม 

 เทคโนโลยีการระบแุละคัดแยกยีนเปูาหมายอยํางรวดเร็วโดยฟอสมิดเมตาจโีนมกิ 
ไมโครอะเรย๑ (high-throughput clone identification and gene retrieval 
technology) 

 ระบบคัดกรองโปรโมเตอร๑ที่ควบคุมการแสดงออกยีนภายใต๎สภาวะเครียดจากแบคทีเรีย 
Bacillus subtilis 

 มี vector design ส าหรับ multi-gene expression และมีระบบแบคทีเรีย ยีสต๑ ที่ใช๎
เป็นเซลล๑เจ๎าบ๎านที่เหมาะสมกับการแสดงออกของโปรตีนหรือผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการ 

 เทคโนโลยีท านายการเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสาหรํายสไปรูลินําด๎วยการวิเคราะห๑ทาง  
in sillico modeling 

 กระบวนการต๎นแบบการหมกัยีสต๑ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลผลิตรีคอมบิแนนท๑เอนไซม๑
และลดระยะเวลาการหมักลง และเทคโนโลยีสังเคราะห๑สารออกฤทธิ์ทางยาด๎วย
กระบวนการใหมํที่ไมํเคยมีการรายงาน 

 โรงงานต๎นแบบส าหรับผลิตสาร/โปรตีนที่ใช๎ทดสอบทางการแพทย๑ที่มีความพร๎อม ส าหรับ
การผลิต recombinant protein รวมทั้งความพร๎อมของกระบวนการให๎ได๎ cGMP 
compliance พัฒนาบุคลากรให๎เชี่ยวชาญระบบ cGMP 

โปรแกรมเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร (Agro-
biotechnology)  
เปูาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด๎านเทคโนโลยี

 ระบบการแสดงออกของยีนในพืชได๎อยํางจ าเพาะในผลของพืช 
 เทคโนโลยีสร๎างคลังของ single-chain antibody ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช๎ใน

เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉยัโรคพืชและสัตว๑ 
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๑๙ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

การแสดงออกของยีนที่ จ า เพาะสํวนของพืช 
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ถํ า ย ยี น /ชุ ด ยี น ใ น พื ช ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ที่มีมาตรฐานด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับการรองรับการปรับปรุงสายพันธุ๑พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัย/วัคซีน เพื่อรองรับโรคอุบัติใหมํ
ในสัตว๑ 

 โรงเรือนมาตรฐาน biosafety ส าหรับเป็นสถานที่ทดลองพืช/หน๎าที่ของยีน 
 

กลุ่มเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ประกอบด๎วย ๒ โปรแกรม คือ  ๑) โปรแกรมพฒันาเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร๑ชวํยในการออกแบบ วิศวกรรม 
และการผลิต  และ ๒) โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ  
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานคอมพวิเตอร๑ชํวยใน
การออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต
(Computer–Aided Design, Engineering and 
Manufacturing) 
เปูาหมายเพื่อประดิษฐ๑ซอฟต๑แวร๑ CAD/CAE เพื่อ
ใช๎วิ เคราะห๑ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม เชํน 
ความแข็งแรงของโครงสร๎างวัสดุ การถํายเทความ
ร๎อน การไหลของเนื้อโลหะ เป็นต๎น และพัฒนา
ซอฟต๑แวร๑ CAD/CAE เพื่อใช๎วิเคราะห๑ปัญหา
ระดับสูงทางวิศวกรรม เชํน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑ใน
รูปแบบตํางๆ เป็นต๎น 

 องค๑ความรู๎เกี่ยวกบัการเขยีน และประดษิฐ๑ โปรแกรมทางด๎าน CAD/CAE และ Finite 
Element 

 ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ระดับห๎องปฏบิัติการเรื่อง โปรแกรมต๎นแบบ Finite Element ที่ใช๎
วิเคราะห๑ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานการออกแบบและ
ผลิตวัสด ุ(Materials Design and Production) 
เปูาหมายเพื่อ (๑) พัฒนาวัสดุเชิงประกอบ เพื่อ
น าไปใช๎เป็นวัสดุโครงสร๎างที่เบาและแข็งแรง (๒) 
พัฒนาวัสดุที่มีสมบัติพิเศษ เพื่อใช๎งานเฉพาะทาง 
(๓) พัฒนาวัสดุชีวการแพทย๑ และอุปกรณ๑
การแพทย๑เฉพาะบุคคล  (๔) พัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบและปูองกันการกัดกรํอนของวัสดุ และ 
(๕) พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห๑และทดสอบ
วัสดุและผลิตภัณฑ๑ 

 องค๑ความรู๎ และต๎นแบบระดับห๎องปฏิบตัิการ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางด๎าน 
Biodegradable Polymer and Plastics 

 องค๑ความรู๎ และต๎นแบบระดับห๎องปฏิบตัิการ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางด๎าน Porous 
Materials หรือ Functional Coating 

 องค๑ความรู๎ และต๎นแบบระดับห๎องปฏิบตัิการ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางด๎าน Materials 
Selection for Ceramics และ Low Temperature Processing 

 

กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว๎ย ๒ โปรแกรม คอื ๑) โปรแกรมเทคโนโลยพีื้นฐานอุปกรณ๑และระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
และ ๒) โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศบริการ  
โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานอุปกรณ๑และระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Devices and 
Systems) 
เปูาหมายเพือ่วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยพีื้นฐานใน
การพัฒนาเป็นอุปกรณ๑และระบบอิเล็กทรอนิกส๑ให๎
มีความสามารถและมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัการพัฒนา
และตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการทีส่ามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการใช๎งานจริงของประเทศ
ทั้งในระยะกลางและระยะยาว ได๎แกํ (๑) ชิ้นสํวน 
อุปกรณ๑ และระบบอิเล็กทรอนกิส๑เพื่อการตรวจวัด
ทางด๎านการเกษตร อาหาร และการแพทย๑ ที่ใช๎
งานงําย สะดวก ทนทาน ประหยัด และเหมาะสม
กับการใช๎งานของประเทศไทย (๒) ชิ้นสํวน 

 ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑/เทคโนโลยีระดับหอ๎งปฏิบัติการ จ านวน ๑๔ ต๎นแบบ  
 ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑/เทคโนโลยี ระดับภาคสนาม จ านวน ๔ ต๎นแบบ  
ตัวอยาํง ได๎แก ํ

- ต๎นแบบกระบวนการผลิตและออกแบบเทคโนโลยี CMOS ขนาด ๐.๘ และ ๐.๕ 
ไมครอน และ Surface-micromachining MEMS เพื่อรองรับการผลิตไมโคร
เซ็นเซอร๑และวงจรรวม 

- ต๎นแบบไมโครเซ็นเซอร๑ที่ใช๎เทคโนโลยีการผลิต CMOS  
- ต๎นแบบเครื่องไบโอเซ็นเซอร๑เซอร๑เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ๑แบบภาพ พร๎อมดว๎ย

ต๎นแบบแผํนชิพส าหรับเครื่องดังกลําว เพื่อเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณ๑ในการตรวจวิเคราะห๑ไวรัสในกุ๎งจ านวนหลายโรคหลายตวัอยาํงพร๎อม
กันอยาํงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- วิธีปรับปรุงผิวหนา๎อิเล็กโทรดทองของควอทซ๑คริสตัลที่ชํวยเพิ่มความไวของไบโอ
เซ็นเซอร๑ที่มีดีเอ็นเอและแอนติบอดี้เป็นสารทางชีวภาพ และสามารถประยกุต๑ใช๎วิธี
ดังกลําวกับเซ็นเซอร๑ประเภทอื่นๆ ที่ใชผ๎ิวหน๎าทองเป็นวัสดุตรึงสารชีวภาพหรือ
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๒๐ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

อุปกรณ๑ และระบบอิเล็กทรอนกิส๑ส าหรบั
อุตสาหกรรมตํางๆ ที่ประหยัดพลังงาน หรือ ชํวย
ประหยัดพลังงาน และ (๓) ชิ้นสํวน อุปกรณ๑ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ส าหรับอ านวยความสะดวก
ของคนในบ๎าน โดยเฉพาะผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

สารเคมี 
- ระบบตรวจวัดแบบพกพาส าหรับตรวจหาสารเคมีตกค๎างทางการเกษตรและสาร

ชีวเคมีที่มีความไว (sensitivity) สูง สามารถตรวจวัดได๎รวดเร็ว และ มีต๎นทุนใน
การตรวจวัดต่ า 

- พัฒนาชุดอุปกรณ๑ต๎นแบบตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ าเชิงแสง ซึ่งน าไปใช๎วัด
ปริมาณ ออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) ในน้ าตัวอยํางจริงซ่ึงจะเป็นประโยชน๑กบัผูท๎ี่
ท าธุรกิจเล้ียงสัตว๑น้ า เชํน ฟาร๑มเลี้ยงกุ๎ง ปลา 

- ต๎นแบบชุดตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส๑ส าหรับโลหะเงินโดยการพัฒนาสารไดอิมีน
ลิแกนด๑เป็นเซ็นเซอร๑ส าหรับตรวจจับโลหะเงินด๎วยวธิีการเปลี่ยนแปลงทางสี 

- สารเรืองแสงชนิดใหมํที่มีหมูํฟังก๑ชันไอโซไทโอไซยาเนตเพื่อใช๎ในการติดฉลากสาร
ชีวโมเลกุล 

โปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศ
บริการ (Service Informatics) 
เปูาหมายเพือ่พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีในกลุํม Service Informatics โดย
ประกอบดว๎ยเทคโนโลยีในด๎าน ๑) Pattern 
Mining and Visualization ในการสืบค๎น/
วิเคราะห๑/ประมวลผล เพื่อหารูปแบบในข๎อมูล
ตํางๆ และการแสดงข๎อมูลในรูปแบบที่เห็นเป็น
ภาพเสมือนจริงหรือ ๓ มิต ิ ๒) Information 
security ในด๎านความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ในการใช๎งานสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับ
คอมพิวเตอร๑  
๓) Processing and Service on Cyber-
Infrastructure เครื่องมือ/กระบวนการ/
ซอฟต๑แวร๑ ซึ่งกํอให๎เกิดการบริการบนอนิเทอร๑เนต 
และ ๔) Emerging Service Innovation 
นวัตกรรมการบริการอุบัติใหม/ํกํอเกิดใหมํ ในการ
พัฒนาหรือประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริการ 

 ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑/เทคโนโลยี ระดับห๎องปฏิบัติการ จ านวน ๑๒ ต๎นแบบ  
 ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑/เทคโนโลยี ระดับภาคสนาม จ านวน ๔ ต๎นแบบ 
ตัวอยาํง ได๎แก ํ

- ระบบก ากับ frame ในคลังข๎อมูลอัตโนมัติ , ฉากสถานการณ๑จาก Lexitron 
๕,๐๐๐ ค า, Lexitron ฉากสถานการณ๑ online และ offline 

- ระบบภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล๎อมที่ให๎บรกิารการสืบค๎นจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ และ
น าเสนอข๎อมูลสิ่งแวดล๎อมใดๆ ในรูปแบบ (Environment Informatorium) และ
เว็บเซอร๑วิสเพื่อการเข๎าถึงข๎อมูลที่เผยแพรํผํานทางเว็บแอพลิเคชั่น 

- ระบบวิเคราะห๑สรีระ ระบบวินจิฉัยโรคอว๎นผํานอินเทอร๑เน็ต , ระบบเรียนรู๎
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและแนะน าอาหาร และระบบหาความสัมพันธ๑
ระหวํางรูปรํางและสุขภาพ 

- ระบบสืบค๎นข๎อมูลบูรณาการเชิงความหมายบนอินเทอร๑เน็ต (Semantic Search) 
- วงจรรหัสควบคุมความผิดพลาดส าหรับกิจการความมั่นคง (LDPC 

encoder/decoder on FPGA/IP-core for wireless/satellite 
communication) 

- ชุดระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมผํานตัวกลางอากาศ 
- ระบบตรวจสอบผูพ๎ูดแบบก าหนดขอ๎ความ และแบบไมํก าหนดข๎อความ (Speech 

verification) 
- ระบบรู๎จ าภาษาพูด (Speech Recognition) 
- ระบบตรวจสอบสถานะของเครือขํายและบริการ NetHAM version 2 

กลุ่มเทคโนโลยีนาโนประกอบด๎วย ๓ โปรแกรม คือ ๑) โปรแกรมการเคลือบระดับนาโน  ๒) โปรแกรมการหํอหุ๎มระดบันาโน และ ๓) โปรแกรม
การสังเคราะห๑โครงสร๎างนาโนเชิงฟังก๑ชัน 
โปรแกรมการเคลือบระดับนาโน (Nano-coating) 
เปูาหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิว 
โดยเน๎นการพัฒนาวิธีการเตรียมวัสดุเคลือบผิว
ด๎วยสารเคมีที่มีหมูํฟังก๑ชันพิเศษหรือมีคุณสมบัติ
หลากหลายชนิด รวมถึงการพัฒนาวิธีการและ
เทคนิคในการเคลือบผิว เพื่อให๎สารเคลือบผิวมี
ประสิทธิภาพในการยึดติดกับวัสดุพื้นผิวดีและ
คงทนมากขึ้น และมีคุณสมบัติตามต๎องการ 

 เทคโนโลยีผิวพํนเคลือบด๎วยความร๎อนของวัสดุนาโนคอมโพสิต 
 กระบวนการเคลือบฟิล๑มบางระดับนาโนด๎วยเทคนิคตํางๆ เชํน Dip Coating, 

Sputtering electro spinning ส าหรับวัสดุชนิดตํางๆ 
 ต๎นแบบการเคลือบผิวดว๎ย ZnO บนผ๎าฝูายที่เพิ่มประสิทธภิาพในการยับยั้งแบคทีเรียและ

ปูองกันแสง UV ด๎วยเทนิค electro spinning ในระดับห๎องปฏิบัติการ 
 ต๎นแบบผิวเคลือบนาโนคอมโพสิต (PEEK/h-BN) ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของ

ผิวเคลือบ ในระดับห๎องปฏบิัติการ 

โปรแกรมการหํอหุ๎มระดับนาโน (Nano-
encapsulation) 
เปูาหมายเพือ่วจิัยและพัฒนาสารหอํหุ๎มที่ทนตํอ
สภาวะแวดล๎อมในการเพิ่มความคงตัวของสารที่ถูก
กักเก็บ และสามารถควบคุมการปลดปลํอยตาม
เวลาหรือต าแหนํงเปูาหมายที่ต๎องการ  

 ต๎นแบบระบบกกัเก็บเพื่อแก๎ปัญหา และประยุกต๑ใช๎สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไมลํะลาย
น้ าและที่ละลายน้ า เชํน อาศัยเทคโนโลยี inclusion complex  double emulsion 
และ polymeric particles 

 ต๎นแบบเทคโนโลยีระบบน าสํงที่มีการควบคุมการปลดปลํอยสารส าคัญ ตามสภาวะ
แวดล๎อมเชํน  การปลดปลํอยยาโดยใชอ๎นุภาคนาโนแมํเหล็กที่มีพื้นผวิสองชั้น, ตัวหํอหุ๎ม
โดยใช๎บล๏อคโคพอลิเมอร๑  
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๒๑ 
 

กลุ่มสาขา เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

  เทคโนโลยีการผลิตนาโนแคปซูลของแปงูที่สามารถควบคุมการปลดปลํอยสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพได๎ 

 สารสกัดสมุนไพรใหมํที่มีฤทธิ์ปกปอูงรังสี UV และ Antityrosinase  

 เทคโนโลยีส าหรับการน าสํงสารสกัดสมนุไพรสํูผิวหนัง 
โปรแกรมการสังเคราะห๑โครงสร๎างนาโนเชิงฟังก๑ชัน 
(Functional Nanostructure)  
เปูาหมายเพือ่สร๎างพื้นฐานเทคโนโลยีใน ๓ ด๎าน
หลัก คือ ๑) การออกแบบโมเลกุลและโครงสร๎าง
ระดับนาโนที่มีสมบัติเฉพาะ ๒) การสังเคราะห๑
ตัวเรํงปฏิกิริยาระดับนาโนหรอืโครงสร๎างระดับนา
โน และ ๓) กระบวนการสร๎างโครงสร๎างระดับนา
โน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยกุต๑ใช๎ด๎านตํางๆ 

 ศึกษา จ าลอง วิเคราะหและค านวณ เพือ่ใหเกิดความเขาใจโครงสรางและสมบัติอะตอม
ของโครงสรางนาโนด๎วยวธิีควอนตัม/กลศาสตร๑โมเลกุล (QM/MM) เป็นต๎น 

 ต๎นแบบเทคโนโลยีในการสังเคราะห๑ Nano materials เชํน สารที่มีสมบัติเรืองแสง, Gold 
Nanoparticles, carbon nanotube (CNT) 

 เทคโนโลยีในการ Fabrication ของวัสดุนาโนเพื่อน าไปสูํ Device เชํน Solar cell, 
Sensors, Diagnostic test kit 

 ต๎นแบบเซนเซอร๑ตรวจวัดโลหะหนกัและเช้ือกํอโรคในอาหารที่มีความละเอียดสงู  
 ต๎นแบบวัสดุอิเล็กโตรโครมิกชนิดใหมํทีส่ามารถเปลี่ยนสีได๎ตามความต๎องการ ส าหรับ

ประยุกต๑ใช๎ในอุตสาหกรรมกระจกเปลี่ยนสี  
 ต๎นแบบวัสดุตัวเรํงปฏิกิรยิาโดยใช๎แสงที่สามารถประยกุต๑ใช๎ตามวัตถปุระสงค๑ตํางๆ เชํน 

แผํนฟิล๑มยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย แผํนกรองอากาศฆาํเช้ือ เป็นต๎น 

 
 
 

๔.๓ โปรแกรมงานตามพันธกิจที่จ าเป็น 
 

 สวทช. ให๎ความส าคัญตํอการเตรียมความพร๎อม และวางรากฐานของการพัฒนา เพื่อเป็นตัวจักรส าคัญ
ที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไปข๎างหน๎าอยํางยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง ก าหนดให๎มี
มาตรการตํางๆ เพื่อชํวยเหลือ/สนับสนุนให๎ผู๎ใช๎สามารถน าผลงานออกไปใช๎ประโยชน๑ โดยจัดตั้งโปรแกรมตํางๆได๎แกํ  
การพัฒนาก าลังคน การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ที่จ าเป็นตํอการพัฒนา ว และ ท ของประเทศในอนาคต ศูนย๑ความ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน  การสนับสนุนด๎านเทคนิค  การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (SME) การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การฝึกอบรม  การสนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐาน (อุทยานวิทยาศาสตร๑) 
และ โปรแกรมกลยุทธ๑การตลาด ประชาสัมพันธ๑ และการดูแล Stakeholder เฉพาะกลุํม เพื่อให๎ผลงานวิจัยไปถึงกลุํม
ผู๎ใช๎ และเชื่อมโยงความต๎องการกลับมาที่งานวิจัยได๎อีกด๎วย  

๑. โปรแกรมการพัฒนาก าลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human 
Resource Development and S&T Awareness) หมายถึง งานพัฒนาฐานก าลังคนด๎าน ว และ ท ให๎ประเทศ 
โดยเน๎นการสร๎างและพัฒนาบุคลากรวิจัย ที่จะเป็นผู๎สร๎างความรู๎และนวัตกรรมในอนาคต พร๎อมกับสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจ แกํเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให๎ตระหนักถึงประโยชน๑ของ ว และ ท และใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางเหมาะสม 
โดยการสร๎างนักวิจัยให๎ประเทศ เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ สวทช. มุํงเน๎น และภาคอุตสาหกรรม กลุํมเปูาหมายหลัก คือ 
เดก็ที่มีอัจฉริยภาพสูง บุคคลทั่วไป และภาคอุตสาหกรรม 

๒. โปรแกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ว และ ท (National Infrastructure) หมายถึง 
ลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศและ สวทช . 
ซึ่งประกอบด๎วย (๑) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ได๎แกํ การลงทุนกํอสร๎างอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศและสื่อสาร การจัดตั้งห๎องปฏิบัติการ และการจัดหาครุภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑  
และ (๒) การด าเนินงาน บ ารุงรักษา โครงสร๎างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งโครงสร๎างพื้นฐานที่ศูนย๑แหํงชาติได๎
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ด าเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต๎อง ดูแลรักษา และท าให๎ด าเนินงานได๎อยํางยั่งยืน รวมถึงมีหนํวยงานอื่นมาใช๎
ประโยชน๑อยํางกว๎างขวาง 

๓. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Focus Center) สวทช. พัฒนากลไกการจัดตั้ง Focus 
Center เพื่อขยายขนาดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพให๎เป็นต๎นแบบระดับอุตสาหกรรม  เพิ่มโอกาสในการใช๎ประโยชน๑
ผลงานวิจัยและเกิดการถํายทอดเทคโนโลยีได๎งํายขึ้น สร๎างความสามารถระดับวิศวกรรมและการผลิตจ านวนมาก 
สามารถน าผลงานไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง และพัฒนาหนํวยวิจัยที่ท างานวิจัยในระดับใกล๎ตลาด ให๎มีความพร๎อมที่จะ
ท างานในระดับเชิงพาณิชย๑ 

๔. การบริการวิชาการและทดสอบ (Technical Service) เป็นการจัดให๎มีบริการความชํวยเหลือ
ทางวิชาการหรือบริการด๎านเทคนิคตํางๆ (Solution provider) เพื่อเอื้อให๎เกิดการรับ หรือถํายทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนใช๎ประโยชน๑จากขีดความสามารถของ สวทช . มากขึ้น ได๎แกํ การให๎บริการวิเคราะห๑ ทดสอบ บริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ การให๎ค าปรึกษาเทคนิค การรับจ๎างวิจัย ตลอดจนการรํวมทุนเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ๑ 
จัดระบบให๎บริการ ที่สะดวก รวดเร็วเข๎าถึงได๎งําย มีหนํวยงานกลางท าหน๎าที่บริหารจัดการสิทธิและใช๎ประโยชน๑
ทรัพย๑สินทางปัญญา พัฒนามาตรฐานที่จ าเป็นตํอชุมชนท๎องถิ่น สร๎าง NSTDA Mark เชื่อมโยงปัญหา/โจทย๑ กลับไปที่
หนํวยวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance 
Program : iTAP) เพื่อให๎ความชํวยเหลือ SMEs ในการเริ่มต๎นน า ว และ ท เข๎ามาพัฒนากระบวนการผลิตสินค๎าและ
บริการของตนเอง และเห็นประโยชน๑ของ ว และ ท ในการยกระดับนวัตกรรมของตนเอง ที่น าไปสูํการใช๎บริการ 
สวทช. รับถํายทอดเทคโนโลยี หรือ วิจัยและพัฒนาเองในที่สุด วัดผลความส าเร็จจากจ านวนผู๎ขอรับการสนับสนุนที่
เปลี่ยนมาเป็นลูกค๎าหรือพันธมิตรของ สวทช. ใช๎ผู๎เชี่ยวชาญจาก สวทช. และเครือขําย รวบรวมปัญหาเพื่อให๎เกิดเป็น
โจทย๑วิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับนักวิจัยและโปรแกรมวิจัยภายในของ สวทช. เข๎าด๎วยกัน ขยายผลเพื่อสร๎างผลกระทบในวง
กว๎างขึ้น เชื่อมโยงใช๎งบประมาณจากหนํวยงานในพื้นที่ เชํน อบต. อบจ. มากข้ึน 

๖. การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Business Assistant Program) เป็น
กลไกการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน การจัดให๎มีบริการความชํวยเหลือทางธุรกิจและการเงิน เพื่อเอื้อ
ให๎เกิดการรับ หรือถํายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช . ได๎แกํ เงินกู๎ดอกเบี้ยต่ า การรํวมพัฒนาธุรกิจและลงทุน การบํม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี การให๎ค าปรึกษาด๎านธุรกิจ/การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา และกองทุนพัฒนาการวิจัย 
(Research Development Fund; RDF) การจัดให๎มีข๎อมูล Market intelligence หรือ Industrial outlook โดย
รํวมมือกับพันธมิตร  จัดระบบให๎บริการ ที่สะดวก รวดเร็วเข๎าถึงได๎งํายและเชื่อมโยงกับหนํวยวิจัยและหนํวยบริหาร
จัดการสิทธิเทคโนโลยี  

๗. การสนับสนุนก าลังคน (ด้านฝึกอบรม) (Training Service) อาศัยกระบวนการฝึกอบรมเป็น
เครื่องมือในการให๎ภาครัฐภาคเอกชน เข๎าถึง ว และ ท ของ สวทช . มากขึ้น โดยให๎บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรง
ความต๎องการ และสอดคล๎องกับความช านาญของ สวทช . ที่โดดเดํนแตกตํางจากหัวข๎อฝึกอบรมในตลาด รวมไปถึง
การให๎บริการทดสอบระดับความรู๎และสอบเทียบ เป็นบริการที่จัดอยํางมืออาชีพ ได๎มาตรฐาน สามารถจัดได๎ทั้งในและ
นอกสถานที่ รวมถึงการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาคด๎วย ให๎บริการอุปกรณ๑ สถานที่ฝึกอบรม ทั้งเชิงบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ แกํบุคคลภายนอก โดยเชื่อมโยงนักวิจัยในศูนย๑เข๎ามาเป็นวิทยากร สร๎างสมดุลระหวํางหลักสูตรวิชาการและ
ด๎านการผลิต หลักสูตรที่ก าไรและไมํก าไร รวมถึงต๎องบริหารต๎นทุนด๎วย  

๘. อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) จัดให๎มีบริการพื้นที่เชําคุณภาพสูงเพื่อปรึกษาหารือทาง
ธุรกิจ การตลาด การลงทุน และกิจกรรมวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงผู๎เชําพื้นที่ กับ สวทช. และ/หรือ มหาวิทยาลัย
ใกล๎เคียงให๎เกิดเป็นเครือขํายวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมให๎เกิดการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เชํา ลูกค๎า ผู๎บริหาร นักวิจัย 
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สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสท างานรํวมกัน และน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ในธุรกิจ บริการฐานข๎อมูลวิทยาศาสตร๑ และมุํง
สูํระบบการบริการแบบ Single window 

๙. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/การตลาด (Marketing) เพื่อให๎เกิดแผนการตลาด ประชาสัมพันธ๑  
เชิงรุกที่เฉพาะเจาะจงตรงตามกลุํมเปูาหมาย ตอบสนอง/ สนับสนุนการบรรลุเปูาหมายขององค๑กร อยํางครบถ๎วน  
มีประสิทธิภาพในเชิงต๎นทุนสูงสุด ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการตลาด ประชาสัมพันธ๑สินค๎า บริการ ผลงาน 
รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ๑ สวทช. เพื่อให๎ สวทช. บรรลุเปูาหมาย และมีนโยบายเรื่องโครงสร๎างราคาของบริการ
จาก สวทช. ที่ชัดเจน ท าหน๎าที่ดูแลลูกค๎ารายใหญํ และเชื่อมโยง account manager ไปสูํศูนย๑แหํงชาติ และเชื่อมโยง
ให๎เกิดรายได๎ 

 
ตารางที่ ๓  รายชื่อโปรแกรมวิจัย และเปูาหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ๑ กลุํมโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จ าเป็น
ของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

การพัฒนาก าลังคนและ
สร๎างความตระหนักด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี
(Human Resource 
Development and S&T 
Awareness) 

การพัฒนาเด็ก เยาวชนผู๎มีความสามารถพิเศษ และการสร๎างความตระหนกั 
 ผู๎มีความสามารถทางวิทยาศาสตร๑ จ านวน ๒,๗๐๐ คน 
 ผู๎มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ จ านวน ๒๐๐ คน 
 เยาวชนเข๎าคํายวิทยาศาสตร๑ จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน 
 จ านวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ของเยาวชน จ านวน ๑,๑๐๐ ชิ้นงาน/เร่ือง 

การพัฒนาบุคลากรการวิจัยและวิชาชีพนักวิจยั 
 บุคลากรด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความต๎องการของประเทศ โดยสนับสนุน

ทุนการศึกษา จ านวน ๑๐๐ ทุน  
 บริษัทเอกชนที่รํวมในกิจกรรมวิจยัหรือมีโครงการวิจัยที่มีนกัศึกษาในความดูแลของ สวทช. รํวมในโครงการ ๓๐ บริษัท 

การพัฒนาครู 
 จ านวนครูที่ได๎รับการอบรม สัมมนา เสวนา กิจกรรมคําย ดา๎นวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อน า  ความรู๎ไป

ถํายทอดขยายผลได๎ จ านวน ๑,๘๐๐ คน 
การบริหารจัดการบ๎านวิทยาศาสตร๑สิรินธร 
 มีการจัดกิจกรรมที่บ๎านวิทยาศาสตร๑สิรินธรคิดเป็น ๘๕% ของวันท าการ 
 อัตราการใช๎พื้นที่หอ๎งพัก ๖๕% ของ capacity ตํอเดือน 

โปรแกรมโครงสร๎างพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนา ว และ ท 
(National Infrastructure) 

 ฐานข๎อมูลตลอดชีวิตของวัสดแุละพลังงาน (Life Cycle Inventory Database : LCI) จ านวน ๘ ฐานข๎อมูล, ฐานข๎อมลู
ที่ผํานการทวนสอบ/พิสูจน๑ทราบ จ านวน ๒๕ ฐานขอ๎มูล และระบบจัดการฐานข๎อมูลที่ได๎รับการปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
เพื่อรองรับการเก็บข๎อมูลและเช่ือมโยง ๑ ระบบ  

 ฐานข๎อมูลจีโนมหรืออัลกอรธิึมที่ดาวน๑โหลดได๎ ๑-๒ ฐาน/อัลกอริธึม และมกีารให๎บริการสืบค๎นฐานข๎อมูลจโีนม ๒๓,๒๐๐ 
ครั้ง 

 ฐานข๎อมูลสมุนไพร จ านวน ๗,๐๐๐ เร่ือง  มีสมาชิก website เพิ่มขึ้น ๕% และข๎อมูลสมุนไพรในฐานข๎อมูลงานวิจยั
สมุนไพรในคน อยํางน๎อย ๖๐๐ เร่ือง มจี านวนขอ๎มูลที่เผยแพรํจ านวนสมาชิกเข๎าถึง ๗,๖๐๐ ข๎อมูล และมีจ านวนผู๎มารับ
บริการ ๔๗๕ ราย 

 จุลินทรีย๑และวัสดุชวีภาพที่เก็บรักษาในศูนย๑เก็บรักษาสายพันธุ๑จุลินทรีย๑ ๔๙,๕๐๐ ตัวอยําง และมีข๎อมูลจุลินทรยี๑ที่
ถูกต๎องส าหรับการเผยแพรํใน  
On-line catalogue จ านวน ๔,๕๐๐ ตวัอยาํง 

 เครือขํายคอมพิวเตอร๑ในสถาบันการศึกษาและหนวํยงานวิจยัให๎มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ ให๎บริการเผยแพรํ
ข๎อมูลและให๎บริการข๎อมูลสาธารณะผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงจ านวน ๒.๖ ล๎านครั้ง มีหนํวยงานที่ใหบ๎ริการ
เช่ือมตํอเครือขํายสารสนเทศความเร็วสงู ๒๕ หนํวยงาน 

 ให๎บริการคลังข๎อมูลสื่อประสมที่มีการก ากับข๎อมูลไวจ๎ านวน ๑.๘๘ Terabyte ส าหรับนักวจิัยไทย อยํางกวา๎งขวางและ
แพรํหลาย ได๎งานวิจยัไทยบนฐานคลังข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑กับประเทศ  

 โครงสร๎างพื้นฐาน Cyber infrastructure มี worker node ซ่ึงมีจ านวนแกนประมวลผล (core) ที่ด าเนินการโดย



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช.                                                                                                                                   
 

 

๒๔ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

หนํวยงานภายนอก ๒๕๖ คอร๑, ขนาดของระบบส ารองข๎อมูล ๑๐๐ Terabyte มีผู๎ใช๎บริการจ านวนชัว่โมง CPU ๔.๑๒ 
ล๎านชั่วโมงตํอ CPU และมีเครือขํายที่เชื่อมโยงองค๑กรของผู๎ใช๎และผู๎ให๎บริการ รวมทั้งเช่ือมโยงกับตํางประเทศ โดยมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช๎งาน 

ศูนย๑แหํงความเป็นเลิศ
เฉพาะด๎าน (Focus 
Center) 

 ต๎นแบบจ านวน ๔ ต๎นแบบ ได๎แกํ ต๎นแบบวัสดุฝังในส าหรับยึดอวัยวะเทียมที ่ห ูตา จมกู ,ต๎นแบบแผํนโลหะและหมุดยดึ
ดามกระดูกบริเวณใบหนา๎และขากรรไกร, ต๎นแบบแผํนดามกระดูกและหมุดยึดส าหรับสัตว๑เล็ก และต๎นแบบหมุดยึดทาง
ทันตกรรมจัดฟัน โดยต๎นแบบทั้งหมดสอดคล๎องตามมาตรฐาน ISO 13485   

 แฟูม Design History file ๓ ชุด เอกสารบันทึกคุณภาพเพือ่รองรับการตรวจสอบคุณภาพ และใช๎ในการถาํยทอด
เทคโนโลยี 

 ผลการทดสอบความถกูต๎องของการก าหนดต าแหนํงเหล็กจัดฟันและคํูมือการใช๎งานโปรแกรม AlignBracket 3D 
 ให๎บริการฝังรากฟันเทียมแกํผู๎ปวุยให๎ครบ 10,000 คน ซ่ึง ADTEC ได๎รํวมสนับสนุนการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายโดย

การประชาสัมพันธ๑โครงการ ถํายทอดทอดความรู๎และติดตามผลการรักษาอยาํงตํอเนื่อง 
 เครือขํายความรํวมมอืระหวํางนักวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย๑ 
 ผลงานตีพิมพ๑ในระดับนานาชาต ิ3 เร่ือง เอกสารเผยแพรํทางวิชาการ 6 เร่ือง 
 ผลงานเผยแพรํสํูเชิงพาณิชย๑  3 ผลงาน 
 สิทธิบัตร 3 เร่ือง 

การบริการวิชาการและ
ทดสอบ (Technical 
Service) 

 น าผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไปสูํเชิงพาณิชย๑ ๓๐ ผลงาน เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑ในวงกว๎าง 
 สนับสนุนด๎านการผลิตและชวํยเหลือแกไ๎ขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให๎แกํภาคอุตสาหกรรม ดว๎ยการเกดิ

โครงการรับจ๎างวิจยัใหมํอยาํงน๎อย ๑๐๐ โครงการ ให๎บริการวิเคราะห๑ทดสอบ ๑๕,๐๐๐ รายการ แกํ ๓๐๐ หนํวยงาน 
กํอให๎เกิดรายได๎ไมํต่ ากวํา ๒๐๐ ลา๎นบาท 

 วิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ในการยื่นขอรับความค๎ุมครองทรัพย๑สินทางปัญญาของผลงานวิจัยร๎อยละ ๙๐ และยื่นจด
ทะเบียนทรัพย๑สินทางปัญญาได๎ไมํต่ ากวาํ ๒๐๐ เร่ือง 

การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (Industrial 
Technology Assistance 
Program : iTAP) 

 สนับสนุนการท าวจิัยของเอกชน โดยมีจ านวนโจทย๑ความต๎องการของเอกชนที่เชื่อมโยงสูํ สวทช. ไมํน๎อยกวํา ๓๐ โจทย๑
วิจัย 

 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพของเอกชนให๎มกีารพัฒนาเทคโนโลยี โดยให๎ค าปรึกษาเชิงลึกที่พัฒนา
เทคโนโลยีในภาคการผลิต อยาํงน๎อย ๑๕๐ โครงการ (ใหมํ) 

 เพิ่มโอกาสในการสร๎างความรํวมมอื และน ามาสูํการเชื่อมโยงงานวจิัยของ สวทช. กับเอกชน โดยการผลักดันให๎ปรากฏ 
iTAP case study ใน Business School อยํางน๎อย ๑ เร่ือง 

การสนับสนุนด๎านธุรกิจเพื่อ
การถํายทอดเทคโนโลย ี
(Business Assistant 
Program) 

 มูลคําการลงทุน S&T ของภาคการผลิตและบริการ ๖๐๐ ล๎านบาท 
 จ านวนขอ๎ตกลง/สัญญารํวมโครงการ ๒ ฉบับ 
 ผู๎เข๎ารับการบํมเพาะ ๖๕ ราย 
 จ านวนเงินกู๎ดอกเบีย้ต่ าที่อนุมัต ิ๒๐๐ ลา๎นบาท 
 รับรองโครงการวิจัย ๓๐๐ โครงการ มูลคํารวมไมํต่ ากวาํ ๑,๑๐๐ ล๎านบาท 
 รายได๎เงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทกัษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) จาก

เอกชน ๒๐๐ ลา๎นบาท 
การสนับสนุนก าลังคน  
(ด๎านฝึกอบรม) (Training 
Service) 

 จ านวนผู๎ผํานการฝึกอบรม ๘,๐๐๐ คน / ๒๐,๐๐๐ คน-วัน 
 จ านวนหลกัสูตร ๑๙๐ หลักสูตร  
 รายได๎ ๑๐๐ ลา๎นบาท 

อุทยานวิทยาศาสตร๑ 
(Science Parks) 

 อัตราการใช๎ (เชํา) พื้นที่ตํอพื้นที่ (เชํา) ทั้งหมดของอุทยานวิทยาศาสตร๑ประเทศไทย (TSP) ๙๕% และอุตสาหกรรม
ซอฟต๑แวร๑ (SWP) ๙๘% 

 จ านวนผู๎เชําพื้นที ่TSP ๖๗ ราย SWP ๕๐  ราย 
 มูลคําการลงทุนด๎าน ว และ ท ของภาคการผลิตและการบริการ ภายใน TSP ๔๕๐ ล๎านบาท และ SWP ๔๐๐ ล๎านบาท 
 จ านวนบุคลากรด๎านวจิัยและพัฒนาของผู๎เชํา ๓๗๐ ราย 
 จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาของผู๎เชํา TSP ๓๕๐ โครงการ และ SWP ๒๐ โครงการ 
 จ านวนผลงานวจิัยพัฒนาที่ออกสูํเชิงพาณิชย๑ ๑๙๔ ชิ้นงาน 
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมวจิัยพัฒนาที่ด าเนินการในอุทยานวิทยาศาสตร๑ประเทศไทย 

๑,๖๐๐ ล๎านบาท  
การเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย/  จ านวนผู๎สนใจ และ/หรือ ผู๎ลงทุนด๎าน ว และ ท จากกิจกรรมการตลาดของศูนย๑บริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีระดับของ
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๒๕ 
 

โปรแกรม เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ 

การตลาด (Marketing) การเจรจาอยูํในระดับ NSTDA offering จ านวน ๑๐๐ ข๎อเสนอ 
 มูลคําสื่อ (PR Value) เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ๑ที่ไมํได๎ซ้ือสื่อมูลคํา ๑๕๐ ล๎านบาท 
 จัดท าฐานข๎อมูลลูกค๎าของ สวทช. เพื่อวเิคราะห๑ จ านวนลูกค๎าเกาํและใหม ํ
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๒๖ 
 

๕. แผนทรัพยากรประจ าปี  ๒๕๕๕ 
 
       ๕.๑)   บุคลากร   
 สวทช. ได๎ก าหนดกรอบอัตราก าลังคนเพื่อปฏิบัติงานให๎บรรลุตามเปูาหมายของแผนกลยุทธ๑ สวทช. ฉบับที่ ๕  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไว๎ที่จ านวน ๓,๒๕๐ คน ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. มีบุคลากร ณ ปัจจุบัน เทํากับ 
๒,๖๘๘ คน และมีนักเรียนทุนที่คาดวําจะกลับมาในปี ๒๕๕๕ จ านวน ๔๐ คน โดยประมาณการวําอัตราก าลังจะ
เพิ่มข้ึน ๗๐ คนตํอปี 
 

๕.๒)  งบประมาณ 
 

๕.๒.๑) แผนการใชจ้่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
สวทช. มีแผนการใช๎จํายเงินระหวํางปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  แยกตามผลผลิตตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานของ สวทช. และตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากส านักงบประมาณ ดังนี้  
 
ตารางที่  ๔  แผนการใช๎จํายเงินลํวงหน๎า ของ สวทช. (๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

(หนํวย : ล๎านบาท) 
แผนคา่ใชจ้า่ย

2555 2556 2557 2558 2559

1 รายจา่ยด าเนนิงานตามกลุม่โปรแกรม 4,786 7,088 7,538 7,808 7,798

1.1 2,331 3,974 4,207 4,287 4,152

1.1.1 1,362 2,249 2,364 2,361 2,161

1.1.2 969 1,725 1,843 1,926 1,991

1.2 2,455 3,114 3,331 3,521 3,646

1.2.1 การถา่ยทอดเทคโนโลยี 1,077 1,079 1,187 1,272 1,326

1.2.2 การพัฒนาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 655 909 942 962 974

1.2.3 การใหบ้รกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ว และ ท 723 1,126 1,202 1,287 1,346

- โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ว และ ท 615 1,028 1,102 1,187 1,246

- โครงการอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 108 98 100 100 100

2 รายจา่ยคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 1,400 240 240 40 40

3 รายจา่ยทนุประเดมิและเงนิกูด้อกเบีย้ต า่ 200 200 200 200 200

6,386 7,528 7,978 8,048 8,038

โปรแกรมงานตามพันธกจิอืน่ๆ

ล าดบั รายการ

รวมท ัง้หมด

โปรแกรมงานวจัิยและพัฒนา

โปรแกรมวจัิยตามคลสัเตอร์

โปรแกรมวจัิยตามเทคโนโลยี

 
 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจํายประจ าปี ๒๕๕๕ ของ 
สวทช. ตามที่ส านักงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ คาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณแผํนดิน เฉพาะเงิน
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๒๗ 
 

อุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๔๘ ล๎านบาท ลดลง ๗๗๕ ล๎านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ สวทช. ได๎รับ
จัดสรรจ านวน ๔,๐๒๓ ล๎านบาท ดังตารางที่ ๕  
ตารางที่  ๕  งบประมาณทีไ่ด๎รบัการจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕* เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากปี ๒๕๕๔
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) รอ้ยละ

๑ การวิจัยและพฒันา ๒,๓๕๘    ๒,๓๘๗    ๒๙                  ๑            

๒ การถา่ยทอดเทคโนโลยี ๒๓๔       ๒๘๕       ๕๑                  ๒๒          

๓ การพฒันาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๗๒       ๒๗๖       ๔                    ๑            

๔ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท ๒๓๕       ๒๕๐       ๑๕                  ๖            

๕ โครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๔๙         ๕๐         ๑                    ๑            

รวมรายการล าดับที ่๑-๕ ๓,๑๔๘   ๓,๒๔๘   ๑๐๐              ๓๒        

๖ ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ๘๗๕       -         (๘๗๕)               (๑๐๐)       

รวมทัง้หมด ๔,๐๒๓   ๓,๒๔๘   (๗๗๕)             (๑๙)       

ล าดับ รายการ

 
หมายเหตุ *ประมาณการงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจากส านักงบประมาณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

๕.๒.๒) แผนรายจ่ายและรายรับประจ าปี ๒๕๕๕ 

๕.๒.๒.๑) แผนรายจ่าย แบํงออกเป็น  รายจ่ายด าเนินงาน  รายจ่ายก่อสร้าง และรายจ่ายทุน
ประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  

 รายจ่ายด าเนินงาน สวทช. มีแผนรายจํายตามหมวดรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ จ านวน ๔,๗๘๖ ล๎านบาท รายละเอียดตามตารางที่ ๖ 

 รายจ่ายก่อสร้าง  สวทช. มีแผนการจํายเงินตามโครงการที่ได๎รับอนุมัติจ านวน 
๑,๔๐๐ ล๎านบาท 

 รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย
ตํอเนื่องให๎ด าเนินงาน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สวทช. มีแผนรายจํายทุน
ประเดิมและเงินก๎ูดอกเบี้ยต่ า ที่ส ารองในการลงทุนไว๎ ๒๐๐ ล๎านบาท 

 
 สรุปงบประมาณรายจํายรวมของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕ เทํากับ ๖,๓๘๖ ล๎านบาท 
(ตารางที่ ๗) 
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๒๘ 
 

ตารางที่ ๖   งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
          (หนํวย : ล๎านบาท) 

1 เงินเดือนและค่าจ้าง 1,483       

2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,410       

3 ค่าสาธารณูปโภค 141         

4 เงินอดุหนุน 1,216       

5 รายจ่ายอืน่ 256         

6 ครุภัณฑ์ 280         

รวมทัง้หมด 4,786      

ล าดับ หมวดรายจา่ย งบประมาณ

 
 

 
ตารางที่ ๗  ประมาณการรายจาํยรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

            (หนํวย : ล๎านบาท)

 

๑ รายจ่ายเพื่อการด าเนินงาน ๔,๗๘๖      

๒ รายจ่ายค่ากอ่สร้าง ๑,๔๐๐      

๓ รายจ่ายทุนประเดิม ๒๐๐         

รวมทัง้หมด ๖,๓๘๖     

ล าดับ รายการ งบประมาณ

 
 
 

๕.๒.๒.๒) แผนรายรับ ปี ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

 เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี  จ านวน ๓,๒๔๘ ล๎านบาท 

 เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. ได๎
ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจํายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เพื่อเป็นคําใช๎จํายส าหรับรายการคํากํอสร๎างอาคารนวัตกรรม ๒ ที่ได๎กํอหนี้ผูกพันไว๎แล๎ว แตํไมํ
สามารถเบิกจํายได๎ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รวม ๓๘๖ ล๎านบาท 
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๒๙ 
 

 เงินรายได้จากการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สวทช. ตั้งเปูาหมายที่จะ
มีรายได๎จากการด าเนินงานจ านวน ๑,๑๖๐ ล๎านบาท โดยคาดวําเงินรายได๎สํวนใหญํจะได๎จาก
การเงินอุดหนุนรับ และบริการเทคนิค วิชาการ รองลงมาจะเป็นรายได๎จากรับจ๎างวิจัย รํวมวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๘   

 
ตารางที่ ๘   ประมาณการรายรับจากการด าเนนิงาน 

                                                                            (หนํวย : ล๎านบาท) 
รายรับแยกตามประเภท ผล ๒๕๕๔ แผน ๒๕๕๕

อุดหนนุรับ 419.56      430         

รับจา้ง/ร่วมวิจยั 127.79      160         

ลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน์ 20.57         50           

บริการเทคนคิ/วิชาการ 130.83      200         

ฝึกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ 80.58         120         

ค่าเช่าและบริการสถานที่ 75.71         90           

รวมรายได้จากความสามารถ 855.04     1,050    

โครงการพิเศษใช้ทุนประเดิม 161.35      30*

อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด 86.67         80           

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,103.06  1,160     
*แผนรายรับลดลงเนื่องจากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการพิเศษใช๎ทุน
ประเดิมของ สวทช. ไดป๎รับเปลี่ยนเป็นองค๑การมหาชน ภายใต๎ชื่อ “ส านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) 
(สรอ.) ภายใต๎การก ากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๔ 

 
จากข๎อมูลข๎างต๎นสรุปวํา ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  สวทช. คาดวําจะมีรายรับจากเงินงบประมาณ

แผํนดินและเงินรายรับ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๗๙๔ ล๎านบาท โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๙   ประมาณการรายรับรวมปี ๒๕๕๕ 

    (หนํวย : ล๎านบาท) 
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๓๐ 
 

๑ เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๓,๒๔๘      ๖๘%

๒ เงินกนัไว้เบิกเหล่ือมปี ๓๘๖         ๘%

๓ เงินรายได้จากการด าเนินงาน ๑,๑๖๐      ๒๔%

รวมทัง้หมด ๔,๗๙๔     ๑๐๐%

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

 
 

 สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ า) กว่าแผนรายจ่าย   จากตารางแผนรายรับและแผนรายจํายรวมข๎างต๎น 
สวทช. จะมีแผนรายรับต่ ากวําแผนรายจํายอยูํ  ๑,๕๙๒ ล๎านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑๐ 
 
ตารางที่ ๑๐   ประมาณการรายรับ สูง (ต่ า) กวําแผนรายจําย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 (หนํวย : ล๎านบาท) 

๑ ประมาณการรายรับรวม ๔,๗๙๔      ๑๐๐%

๒ ประมาณการรายจ่ายรวม (๖,๓๘๖)     (๑๓๓%)

ประมาณการรายรับ สูง (ต่ า) กว่ารายจ่าย (๑,๕๙๒) (๓๓%)

๓ เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๕๔ ๓,๕๑๗      ๗๓%

เงนิทีม่ีภาระผูกพัน ๑,๙๒๕    ๔๐%

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

 
 

 แม๎วํา สวทช. มีแผนรายจํายสูงกวําแผนรายรับ แตํ สวทช. ยังมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ที่ยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน ๓,๕๑๗ ล๎านบาท ท าให๎มีเงินคงเหลือสุทธิ ๑,๙๒๕ ล๎านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มี
ภาระผูกพัน เชํน การสนับสนุนโครงการวิจัยตํอเนื่อง 
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๓๑ 
 

๖. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๕๕  
 
 ๖.๑   ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard 
  สวทช. ได๎ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให๎เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  สวทช. ได๎มีการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานขององค๑กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ 
 
ตารางที่ ๑๑ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

มุมมอง ตัวชี้วดั เป้าหมาย หน่วยนับ น้ าหนัก 

ผู๎มีสํวนได๎เสีย 

๑. การลงทุนด๎าน ว และ ท ในภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

๑.๑ เทําของการ
ลงทุนปี ๕๔  

๒๕ 

๒. มูลคําผลกระทบตํอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 

๑๓,๐๐๐ ล๎านบาท ๒๕ 

พันธมิตร/
ลูกค๎า/การเงิน 

๓. สัดสํวนรายได๎ตํอคําใช๎จํายทั้งหมด ≥ ๑ - ๑๐ 

กระบวนการ
ภายใน 

๔.สัดสํวนบทความวารสารนานาชาติตํอ
บุคลากรวิจยั 

๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/
ป ี

๑๕ 

๕. สัดสํวนทรัพย๑สินทางปัญญาตํอ
บุคลากรวิจยั 

๒๐ ค าขอ/๑๐๐ คน/
ป ี

๑๕ 

ความสามารถ
ขององค๑กร 

๖. ร๎อยละความส าเร็จในการผลักดัน  
๙ กลยุทธ๑ได๎ตามแผน 

๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐ 
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๓๒ 
 

๖.๒   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ไดต้กลงไว้กับหน่วยงาน 
ภายนอก 

สวทช. ได๎จัดท าตัวชี้วัดที่เสนอตํอ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ดังมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๑๒ 

ตารางที่  ๑๒  ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (วท.) ส านักงบประมาณ (สงป.)  
และกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕      

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

 ค่าเปา้หมายป ี๒๕๕๕  

 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 
(ที่ระดับคะแนน ๕)  

ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการ เร่ือง          ๕๕๐           ๕๕๐   -  

จ านวนบทความที่ได๎รับการตีพิมพ๑ 
ในวารสารวิชาการนานาชาติตํอบุคลากรวิจัย 

บทความ/คน  -   -   >๐.๔๑  

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดสิทธบิัตร เร่ือง          ๑๒๐           ๑๒๐   -  

ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในภาคการผลิต เกษตร 
บริการ และภาคสังคม/ชุมชน 

เร่ือง            ๔๕             ๔๕   -  

จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช๎ประโยชน๑ ราย          ๑๐๐           ๑๐๐                  ๑๒๐  

ความพึงพอใจของผู๎รับบริการถํายทอดเทคโนโลยี  ร๎อยละ  -             ๘๐   -  

จ านวนโครงการถาํยทอดเทคโนโลย ี โครงการ  -   -               ๕๐๐  
ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนก าลังคนด๎าน วทน. ที่ได๎รับการสํงเสริมให๎ท าวิจัยและพัฒนา คน          ๑๕๐           ๑๕๐   >๑๕๐  
จ านวนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คน  -      ๑๕,๐๐๐   -  
ร๎อยละของผู๎รับการฝึกอบรมหลกัสูตรด๎าน วทน. ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ ร๎อยละ            ๘๐             ๘๐   -  
จ านวนผู๎เข๎ารวํมกิจกรรมด๎าน วทน. คน       ๖,๓๐๐   -   -  
จ านวนเยาวชนที่เขา๎คํายวิทยาศาสตร๑ คน  -        ๒,๐๐๐   -  
จ านวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ของเยาวชน ผลงาน          ๒๕๐   -   -  
ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสรา้งพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

จ านวนโครงการความรํวมมือดา๎น วทน.ระหวํางประเทศที่มีกิจกรรมตํอเนื่องอยาํง เป็น
รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัตกิารรองรับและมีการติดตามประเมินผล 

โครงการ            ๑๒   -   -  

จ านวนผู๎มาใช๎บรกิารในอุทยานวิทยาศาสตร๑ ราย          ๑๐๐           ๑๐๐   -  

จ านวนธุรกิจใหมํที่เกิดจากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ราย            ๓๕             ๓๕   -  

จ านวนการบริการวิเคราะห๑ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ๎มูลทาง ว และ ท รายการ  ๑๓๐,๐๐๐   ๑๓๐,๐๐๐   -  

ความพึงพอใจของผู๎รับบริการโครงสร๎างพื้นฐาน ร๎อยละ  -             ๘๐   -  

ผลผลิตด้านงานสนับสนุน 

ร๎อยละของหนวํยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได๎ตามเปูาหมาย ร๎อยละ            ๘๐   -   -  

การส ารวจความพึงพอใจของผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสียของกองทุนฯ ร๎อยละ  -   -                 ๙๐  

การบริหารจัดการทรัพย๑สินทางปัญญา (Intellectual Property Management)   ระดับ  -   -                  ๕  



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช.                                                                                                                                   
 

 

๓๓ 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

 ค่าเปา้หมายป ี๒๕๕๕  

 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 
(ที่ระดับคะแนน ๕)  

การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน ระดับ  -   -                  ๕  
 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

 ค่าเปา้หมายป ี๒๕๕๕  

 วท.  สงป.   กรมบญัชีกลาง 
(ที่ระดับคะแนน ๕)  

ผลลัพธ์และผลกระทบ 

สัดสํวนของมูลคําผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับงบด าเนินการที่ได๎รับ เทํา  -            ๒.๑   -  

สัดสํวนรายได๎รวมตํอคําใช๎จํายรวมของ สวทช. เทํา  -   -  >๑.๐๐ 
มูลคําผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ล๎านบาท  -   -  ๑๖,๕๐๐ 

หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไมํก าหนดตวัชีว้ัดในรายการนั้น 
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๓๔ 
 

ภาคผนวก 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รัฐบาลมีนโยบายการบริหารเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (รําง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  โดยให๎ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนให๎เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ควบคูํไปกับการยึดคน
เป็นศูนย๑กลางของการพัฒนา ซึ่งได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑ที่ส าคัญ ได๎แกํ ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร๑ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร๑การ
สร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร๑การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยเปูาหมายและกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณ รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังภาพที่ ๒ และภาพที่ ๓ 
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๓๕ 
 

ภาพที่ ๒ แสดงความสอดคล๎องของการด าเนินงานของ สวทช. ที่สอดคล๎องนโยบายของประเทศ 
 

 
S&T Awareness หมายถึง การสร๎างความตระหนกัด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
HRD หมายถึง การพัฒนาก าลังคน 
Cluster หมายถึง คลัสเตอร๑วิจยัมุํงเปูา 
Cross Cutting หมายถึง งานที่ สวทช. ด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายกลุํมเปูาหมายตั้งแต ํ๒ คลัสเตอร๑ ขึ้นไป 
Platform หมายถึง กลุํมโปรแกรมวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 
Focus center  หมายถึง ศูนย๑แหํงความเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
Training services หมายถึง การสนับสนุนก าลังคน (ด๎านฝึกอบรม) 
Technical services หมายถึง การบริการวิชาการและทดสอบ 
iTAP หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม 
Business Assistant  หมายถึง การสนับสนุนด๎านธุรกิจเพือ่การถาํยทอดเทคโนโลยี 
S&T Infrastructure  หมายถึง การให๎บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
Science Park หมายถึง อุทยานวิทยาศาสตร๑ (Thailand Science Park และ Software Park) 
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๓๖ 
 

ภาพที่ ๓  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑การจัดสรรงบประมาณระดับชาตกิับเปูาหมายและกิจกรรมของ สวทช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 


