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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
 

         สวทช. ดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก แนวนโยบาย โปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์มุ่งเป้า 
และตามเทคโนโลยีฐาน ตลอดจนโปรแกรมงานตามพันธกิจที่สําคัญ มีการกําหนดแผนที่กลยุทธ์  พร้อมเป้าหมายใน
การดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

ผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๗ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน สวทช. มีผลดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญ ได้แก่  
(๑) มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ๑,๗๙๙ ล้านบาท หรือคิดเป็น 
๐.๓๙ เท่าของการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๒) มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๔,๖๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๖๖ เท่าของค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงิน ๒,๗๗๘  
ล้านบาท (๓) ลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ สวทช. มีจํานวนลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ ๑,๖๐๑ ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๕๓.๓๐ ของลูกค้าเดิมเคยที่มาใช้บริการ (๔) จํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๑๒๑ 
บทความต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน (คิดเป็น ๙.๙๔ บทความต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) (๕) จํานวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ๑๔๔ คําขอต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน (คิดเป็น ๑๑.๘๓ คําขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) (๖) จํานวน
ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน 
๑๑๓ เร่ือง และ (๗) จํานวนหน่วยงานทีน่ําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ๑๐๖ ราย โดยคาดหมายว่าจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะสามารถดําเนินการได้บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ โดยประมาณการว่าจะมี
ค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ล้านบาท 

แผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๗ สวทช. ได้กําหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้า ๕  คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตร
และอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและ
ผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเป็นและ
สามารถประยุกต์ใช้ในคลัสเตอร์มุ่งเป้าได้หลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) รวมถึงดําเนินงานด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. ยังดําเนินการในโครงการวิจัยตามตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน 
๑.๗  การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ๓ โครงการ และริเร่ิมโครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบสูง (Giga Impact Project) อีก ๕ โครงการ รวมถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ให้มากข้ึน โดยมีแผนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕,๙๙๐ ล้านบาท แผนงบประมาณรายจ่าย
สํารองเพื่อการลงทุนและสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๗๖๕ ล้านบาท และ รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ๒ ปีก่อนหน้า จํานวน 
๔๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๕๕ ล้านบาท โดยแยกเป็นรายจ่ายประจํา ๒,๐๐๐ ล้านบาท (ค่าบุคลากร ๑,๘๒๓ 
ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ๑๗๗ ล้านบาท) รายจ่ายเพื่อการดําเนินงาน ๓,๓๐๐ ล้านบาท รายจ่ายค่าก่อสร้าง
และอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖๐ ล้านบาท รายจ่ายทุนประเดิมจํานวน ๒๐๐ ล้านบาท, รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน ๕๖๕ ล้าน
บาท และรายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ๒ ปีก่อนหน้า ๔๐๐ ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการดําเนินงานของ สวทช. 
จํานวน ๑,๔๕๕ ล้านบาท  และมีแผนจะควบคุมอัตรากําลังคนในปี ๒๕๕๘ ไม่ให้เกิน ๒,๘๘๕ คน 
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ทั้งนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. จะยังคงกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่มีความท้าทายและไม่ลดต่ํา
กว่าเดิม ดังนี้ (๑) มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรมจํานวน ๗,๓๐๐ 
ล้านบาทหรือ ๑.๖๐ เท่าของการลงทุนที่เกิดข้ึนในปี ๒๕๕๔ (๒) มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๒.๖๐ เท่าของค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๕๘ (๓) จํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ๔๐ บทความต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (๔) จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย 
๒๐ คําขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (๕) การนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต ภาคบริการ 
ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ๑๘๓ รายการ 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 
 

๑) วิสัยทัศน์ 
 

 
 
 

๒) พันธกิจ 
 

 
 
๓) ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First คํานึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเสียสละ คิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S = Science and 
Technology Excellence 

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งท่ีทํา อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วย
มาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การทํางานเป็นทีมท่ีพร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใยซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารสอง
ทางเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีนํ้าใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน 

D = Deliverability
  

ความมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคํามั่นสัญญาเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคํามั่นสัญญา มีความคล่องตัว 

A = Accountability and 
Integrity   

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ 
กติกา กล้ายืนหยัด ทําในสิ่งท่ีถูกต้อง และความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและสายงานอาชีพ   

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, 
Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology 
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากําลังคน (Human Resource Development - 
HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจําเป็น 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน” 
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๓. สรุปผลดําเนินงานท่ีสําคัญในปี ๒๕๕๗ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

• การดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ว และ ท สวทช. ให้ความสําคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งใน
เชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๔๔ คําขอ แบ่งเป็น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช จํานวน ๕๑, ๒๗, ๘ และ ๕๘ คําขอ ตามลําดับ และสามารถ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จํานวน ๑๑๓ เทคโนโลยี ด้วยจํานวนสถานประกอบการและชุมชนที่
นําผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน ว และ ท ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ แห่ง ตัวอย่างผลการดําเนินงานที่
สําคัญ มีดังนี้  

o พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ําทว่มฉับพลนั น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.พัทลุง พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ํา
ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น  เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า พั น ธุ์ ข้ า ว ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง  ส ว ท ช .  โ ด ย ไ บ โ อ เ ท ค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการข้าว โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่เก่ียวข้องกับยีนทน 
น้ําท่วมและคุณภาพหุงต้มในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนมี
คุณสมบัติพิเศษสามารถทนอยู่ใต้น้ําได้นาน ๒-๓ สัปดาห์ และฟื้นตัวหลังน้ําลดได้ดี ลําต้นแข็ง ไม่
หักล้มง่าย ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุเก็บเก่ียว ๑๒๐ วัน ผลผลิตเฉลี่ย 
๘๐๐-๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการหุงต้มคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และมีกลิ่นหอม 

o เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนข้ีแป้ง (GRASS 3) เป็นนวัตกรรมแรก
ของโลกที่ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากกากตะกอนข้ีแป้ง เพราะสามารถแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์
ออกจากตะกอน โดยยางจากข้ีแป้งที่ได้มีคุณภาพดีและสารอนินทรีย์ที่ได้มีความบริสุทธิ์สูง  
จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรหรือเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
เทคโนโลยีนี้สามารถแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอนที่ก้นบ่อน้ํายางสดและในเคร่ืองปั่นเหวี่ยงได้
ปริมาณมากถึงร้อยละ ๓๐ และ ๑๘ ตามลําดับ และแยกสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนที่ 
ก้นบ่อน้ํายางสดและในเคร่ืองปั่นเหวี่ยง ได้ปริมาณมากถึงร้อยละ ๕๖ และ ๗๐ ตามลําดับ ทั้งนี้
ประสิทธิภาพกระบวนการ GRASS 3 ได้แก่ ต้นทุนการแยกเนื้อยางมีค่า ๔.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม
ยางแห้ง และต้นทุนการแยก สารอนินทรีย์มีค่า ๑-๑๔ บาทต่อกิโลกรัมสารอนินทรีย์ (ข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบของสารอนินทรีย์ที่ต้องการ) เนื้อยางคุณภาพดีที่ได้สร้างรายได้ให้กับโรงงานเพิ่มข้ึน
อย่างมากและช่วยลดภาระการกําจัดข้ีแป้งที่เป็นปัญหาของโรงงาน ส่วนสารอนินทรีย์ที่มีความ
บริสุทธิ์สูงที่ได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน 
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o การพัฒนางานด้านไอที เพื่อเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ประกันคุณภาพของการบริการที่
ทั่วถึง มุ่งสู่การรักษาเชิงป้องกัน เป็นบทบาทหนึ่งที่ สวทช. เล็งเห็นความสําคัญในการวิจัยและ
พัฒนา จึงทําให้เกิดผลงานมากมายที่มีประโยชน์ต่อสังคม อาทิ โปรแกรมแพทย์อัจฉริยะ 
(iSmartDoctor) ส่งมอบแอพพิลเคชั่นที่จะช่วยให้แพทย์ใช้บันทึกคําสั่งรักษา การบันทึกอาการ
ของผู้ป่วย และคําวินิจฉัยโรค และช่วยให้พยาบาลบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วยใน แบบ Real-
time ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ทดแทนการจดบันทึกในแฟ้มกระดาษแบบเดิม อีกทั้ง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเชิงกราฟอย่างอัตโนมัติแทนวาดด้วยมือได้ถูกต้อง รวดเร็วและ
น่าเชื่อถือ จึงช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้แพทย์และ
พยาบาลทํางานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัย แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลสามารถนํา
โปรแกรมไปใช้ในการบันทึกสัญญาณชีพและการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยได้ฟรี โดยสามารถดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่น iSmartDoctor ได้ที่ App Store หรือ Google Play  

o การพัฒนาวัสดุปรุงแต่งดินจากการแปรรูปผกัตบชวา หรือที่เรียกว่า Smart Soil ซ่ึงเป็นดินที่พัฒนา
ให้มีความพรุนสูง สามารถทําให้รากพืชงอกได้ดีรวมทั้งมีพื้นที่กักเก็บน้ําและสารอาหารสูง มีสมบัติ
ในการปลดปล่อยสารอาหารอย่างช้าๆ โดยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ (เช่น ผักตบชวา เปลือกข้าวโพด 
ก้านสับปะรด เป็นต้น) มาผ่านกระบวนการบดหรือย่อย จากนั้นทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  
ดีไฮเดรชั่น พอลิเมอไรเซชั่น และ คาร์บอไนเซชั่น ตามลําดับ จนได้เป็น Smart soil จุดเด่น คือ 
ช่วยให้พืชที่ปลูกด้วย Smart Soil นี้มีรากงอกเร็วข้ึนและกระจายตัวของรากสูงกว่าดินชนิดอ่ืน 
อาทิ ดินก้ามปู พีทมอส เป็นต้น ปัจจุบัน สวทช. มีโรงงานเคลื่อนที่ในการผลิตวัสดุปรุงแต่งดินจาก
การแปรรูปผักตบชวา กําลังการผลิต ๘ ตันต่อวัน ซ่ึงจะช่วยให้กําจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ําได้
จํานวนมากขณะเดียวกัน ยังได้ประโยชน์ในการนําสารปรับปรุงดินจากผักตบชวาที่มีคุณสมบัติ 
อุ้มน้ําได้ดี กักเก็บธาตุอาหารได้ดี น้ําหนักเบาทําให้รากของต้นกล้าพืชกระจายตัวได้ดีและ
เจริญเติบโตได้ง่ายข้ึน  

• การดําเนินการตามพันธกิจของ สวทช. ได้แก่ การพัฒนากําลังคนด้าน ว และ ท โดยได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)  
ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนจํานวนทั้งสิ้น ๗๒๖ ทุน  โดยแบ่งออกเป็นทุนต่อเนื่อง ๕๖๒ ทุน  
ทุนใหม่ ๑๑๑ ทุน และได้จบการศึกษาภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๕๓ ทุน ผ่านโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชน : Junior Science Talent Project 
(JSTP) จํานวน ๑๗๒ ทุน  โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and 
Technologist Program : YSTP) ซ่ึงเป็นโครงการรองรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๖๗ ทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) จํานวน ๒๕๓ 
ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) 
จํานวน ๗๙ ทุน และโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ันสูงแห่งประเทศไทยและสถาบัน
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เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech)  จํานวน ๑๕๕ ทุน นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาของเข้าร่วมดําเนินงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติจํานวน ๖๒ คน (นักวิจัย
ร่วมวิจัยจํานวน ๔๓ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอกจํานวน ๑๙ คน)  และดําเนินกิจกรรมการสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่อโทรทัศน์ อาทิ รายการสารคดีสั้น “พลังวิทย์ คิด
เพื่อคนไทย โดย สวทช.” (ความยาว ๑.๓๐ นาที) ออกอากาศทุกวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ หลังข่าวภาคคํ่า 
เวลา ๒๐.๑๕ น. (โดยประมาณ) ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี มีจํานวนแพร่ภาพแล้วจํานวน ๓๙ ตอน 
(ออกอากาศเดือนละ ๑๓ ตอน) และรายการ “Science Guide” (ความยาว ๓๐ นาที) ออกอากาศทุก
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี  มีจํานวนแพร่ภาพแล้วจํานวน ๗ 
ตอน เป็นต้น ได้ดําเนินการสนับสนุน SMEs ในการนํา ว และ ท มาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่าน 
“โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant 
Program: iTAP)” อยู่ระหว่างดําเนินการสนับสนุน ๓๗๙ ราย มีโครงการใหม่ ๒๙๑ ราย และดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ๓๒๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๙๙๙ ราย การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี มีการ
ให้บริการเช่าพื้นที่แก่บริษัทเอกชน จํานวน ๑๒๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๒๐,๗๔๖.๗๓ ตารางเมตร และให้
การรับรองโครงการวิจัยของภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ทางภาษี ๓๐๖ โครงการ มูลค่าโครงการที่ได้รับ
การรับรองรวม ๙๓๕.๖๕ ล้านบาท มีการดําเนินการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
จํานวน ๒๔,๘๒๐ รายการ ก่อให้เกิดรายได้ ๖๐.๔๑ ล้านบาท และให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้ เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๗๖,๕๖๙ คร้ัง  

• การดําเนินงานตามตัวชี้วัด Blanced Scorecard (BSC) ณ เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผล
การดําเนินการดังนี้ (๑) มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
เท่ากับ ๑,๗๙๙ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๐.๓๙ เท่าของการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มูลค่าการลงทุนในปี 
๒๕๕๔ เท่ากับ ๔,๕๙๐ ล้านบาท) (๒) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการ
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ๑.๖๖ เท่าของค่าใช้จ่าย (มูลค่าผลกระทบจํานวน ๔,๖๐๘ ล้านบาท 
ต่อค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินเท่ากับ ๒,๗๗๘ ล้านบาท) (๓) ลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ สวทช. มี
จํานวนลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ ๑,๖๐๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ ของลูกค้าเดิมเคยที่มาใช้บริการ 
(สวทช. มีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓,๐๐๔ ราย) (๔) สัดส่วน
รายได้ต่อค่าใช้จ่ายของ สวทช. เกิดจากรายได้ สวทช. เท่ากับ ๓,๑๓๕.๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒,๒๓๐.๖๐ ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุน ๔๘๕.๒๒ ล้านบาท รายได้จากการขายบริการ
สินค้า ๓๔๗.๕๕ ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ อีก ๗๓.๓๔ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ ๒,๗๗๘.๔๑  
ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๐๑๗.๑๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ๑,๒๔๙.๑๕ ล้านบาท 
และค่าเสื่อมราคา ๕๑๒.๑๐ ล้านบาท ดังนั้น สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (ตามงบการเงินของ สวทช.) เท่ากับ 
๑.๑๓ (๓,๑๓๕.๗๐ / ๒,๗๗๘.๔๑) (๕) สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย จํานวนบทความ
ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๑๒๑ ฉบับ ใน
จํานวนนี้มีบทความที่มี Impact Factor มากกว่าสอง จํานวน ๗๘ ฉบับ ซ่ึงเม่ือคํานวณจํานวนบทความ
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เทียบกับจํานวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๗ คน คิดเป็นสัดส่วนบทความวารสาร
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ ๙.๙๔ ฉบับ ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (๖) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อบุคลากรวิจัย จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการยื่นจด ๑๔๔ คําขอ ได้แก่ คําขอสิทธิบัตร ๕๑ คําขอ  
อนุสิทธิบัตร ๒๗ คําขอ ความลับทางการค้า ๘ คําขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๕๘ คําขอ ซ่ึงเม่ือคํานวณ
เทียบกับจํานวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๗ คน คิดเป็นสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
บุคลากรวิจัย เท่ากับ ๑๑.๘๓ คําขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (๗) การบริหารระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจองค์กร ในปี ๒๕๕๗ สวทช. กําหนดให้มีการพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจองค์กร ใน ๓ ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมผลการดําเนินงานในแต่ละด้านคิดเป็นร้อยละ 
๗๕, ๖๒ และ ๗๖ ของแผนการดําเนินงานตามลําดับ (๘) การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาพรวม 
ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ  
(๙) การบริหารจัดการสารสนเทศ ภาพรวมผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของแผนการดําเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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๑๑ 
 

๔. แผนและเป้าหมายการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๘ 
สวทช. มีการดําเนินงานแบ่งตามพันธกิจเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา และ 

(๒) แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๔.๑  แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า 
คลัสเตอร์ (๒) กลุ่มโครงการวิจัยตามตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๑.๗ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติ (๓) กลุ่มโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง (Giga Impact Project) และ  
(๔) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐาน 

 
๔.๑.๑ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนามุ่งเป้าคลัสเตอร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า 

คลัสเตอร์ โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์  
 

(๑) โปรแกรมวิจัยและพัฒนามุ่งเป้าคลัสเตอร์ หมายถึง การทํางานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์สําคัญ
หรือจําเป็น จนสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย ว และ ท ในจุดสําคัญของ 
ห่วงโซ่การผลิต (value chain) โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทํางาน หรือกําหนดโจทย์ ทํางานใกล้ชิดกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ขยายผล โดยดําเนินงานใน ๕ คลัสเตอร์หลัก ดังนี้ 

� คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพิ่มคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เน้นการ
รวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็น ๗ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมข้าว (Rice) (๒) โปรแกรมมันสําปะหลัง (Cassava)  
(๓) โปรแกรมยางพารา (Rubber) และกลุ่มโปรแกรมวิจัยอ่ืนๆ  ได้แก่ (๔) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 
(Seed) (๕) โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต (Plant for the future) (๖) โปรแกรมการผลิตสัตว์และ
สุขภาพสัตว์ (Animal Health and Production) และ (๗) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innovation) 

� คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริมสร้าง 
ความม่ันคงด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในการรับมือกับประเด็นการค้าและ
สิ่งแวดล้อม แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๔ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
(Sustainable Environment) (๒) โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (Resources 
and Energy Efficiency) (๓) โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ 
(Renewable Energy and New Energy Technology) (๔) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ
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๑๒ 
 

พัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) - สวทช. (EGAT-NSTDA R&D Co-funding 
Program) 

� คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟู มุ่งสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยแบ่ง
การดําเนินงานออกเป็น ๔ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซํ้า (Emerging 
and re-emerging infectious disease) (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และ
รักษาโรค (Preventive, Predictive, and Personalized Medicine) (๓) โปรแกรมวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ (Assistive Technology for disability and elderly) 
และ (๔) โปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสุขภาพ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(Healthcare Practice and Medical Devices: HP&MD) 

� คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายเพื่อนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศให้ดีข้ึน โดยการพัฒนาให้เกิดอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ศึกษา สํารวจ และพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ดําเนินงานภายใต้โปรแกรมวิจัย ๒ โปรแกรม คือ  
(๑) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท  (Technology for Developing Rural 
Communities) และ (๒) โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources) 

� คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรม การผลิตและบริการที่สําคัญของประเทศไทย แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๔ 
โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) (๒) โปรแกรมเคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองทําความเย็น (Air-conditioning and Refrigeration) (๓) โปรแกรมอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน (Automotive and Auto-parts Industry) และ (๔) โปรแกรมคมนาคม
ขนส่งระบบราง (Rail System Transportation)  

 (๒) โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting 
Technology Program) หมายถึง งานที่ สวทช. ได้ดําเนินการและมีการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาในระดับหนึ่ง พร้อม
นําไปใช้ประโยชน์ได้กับหลายคลัสเตอร์ ปัจจุบันประกอบด้วย ๔ โปรแกรมวิจัย คือ 

� โปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง (Functional Materials) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสร้าง
นวัตกรรม วัสดุ ชนิด ฟิล์ม และไฟเบอร์ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการในคลัสเตอร์
ต่างๆ  

� โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ 
และวิศวกรรม รวมถึง ระบบอัตโนมัติ เพื่อขยายขนาดการผลิตของอุตสาหกรรม ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในคลัสเตอร์ 
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๑๓ 
 

� โปรแกรมเซนเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ (Sensor and Intelligent System) มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Sensor และ ระบบวัด  ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการตรวจวัด
และสิ่งอํานวยความสะดวกในคลัสเตอร์ต่างๆ  

� โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมการบริการ (Service Research and Innovation; SRI) มีเป้าหมายเพื่อ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์ สวทช. อาทิ Logistic as a Service, 
Smart Farm Services, Knowledge as a Service, Smart Health Services, Smart 
Transportation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 

โดยมีแผนการดําเนินงานและผลงานส่งมอบ ในแต่ละคลัสเตอร์ตามกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางที่ ๑ แผนการดําเนินงานและผลงานสง่มอบ ในแต่ละคลัสเตอร์ตามกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
๑. กลุ่มโปรแกรมวิจยัและพัฒนามุ่งเปา้คลัสเตอร ์
๑.๑ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 
๑.๑.๑ โปรแกรมข้าว 
- พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยํา
ในการคัดเลือก 

เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีประสิทธภิาพและแม่นยํามากขึ้น เช่น เคร่ืองหมาย
โมเลกุลท่ีเช่ือมกับลักษณะต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ทนเค็ม ทนแล้ง 
และ SNP markers ท่ีจําเพาะกับยีนท่ีควบคุมคุณภาพแป้งของข้าว 

- ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ร่วมกับวธิีมาตรฐานให้ทนต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวและปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ และให้ผลผลิตสูง 

พันธุ์ข้าวท่ีได้รับการรับรองพันธุอ์ยา่งน้อย ๑ พันธุ ์เช่น พันธุข์้าวเจ้าไวต่อ
ช่วงแสง ท่ีมีคุณภาพเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนเค็ม 

- พัฒนาระบบการคาดการณ์การระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อมูลความหลากหลายและการจัดกลุ่มของประชากรเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
ท่ีพบในประเทศไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานเพล้ียกระโดดสี
นํ้าตาล 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุข์้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกร
ในพื้นท่ีภาคเหนือ ตะวันออกเฉยีงเหนือ และภาคกลางของประเทศ 
เช่น พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้นเต้ีย 
     พื้นท่ีดําเนินงานในจังหวัด น่าน ลําปาง เชียงราย เชียงใหม่ 
แพร่ กาํแพงเพชร ลําพูน พะเยา ชัยภูม ิสกลนคร นครพนม 
มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย ์
หนองบัวลําภู พระนครศรีอยธุยา ชัยนาท อ่างทอง 

การขยายผลการปลูกขา้วในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉยีงเหนือ และ
ภาคกลางของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ และ
สร้างกลุ่มเกษตรกรทีมีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพตามหลักวิชาการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ขา้วท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ี 
      

๑.๑.๒ โปรแกรมวิจยัและพัฒนามันสําปะหลัง 
- สํารวจและจัดทําแผนท่ีการแพร่ระบาดของโรค แมลง และวัชพืช
ของแหล่งปลูกมันสําปะหลังของไทย และจัดทําแปลงสาธิตวธิีการ
บริหารจัดการศัตรูพืช (โรค แมลง วัชพชื) แบบบูรณาการใน 
มันสําปะหลัง 

ฐานข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค แมลง และวัชพืชของมันสําปะหลัง และ
พัฒนาวิธกีารบริหารจัดการศัตรูพืช (โรค แมลง วัชพืช) แบบบูรณาการ 
(Integrated Pest Management: IPM) ของมันสําปะหลัง 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๑๔ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
     พื้นท่ีดําเนินการในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครราชสีมา ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย ์ศรีสระเกษ สุรินทร์ 
อํานาจเจริญ ยโสธร เชียงราย พะเยา ลําพูน นครสวรรค์ 
กําแพงเพชร พษิณุโลก เพชรบูรณ์ ชลบรีุ ระยอง จันทบุรี สระแกว้ 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทยัธานี 
ลพบุรี ราชบุรี 
- นําเข้า รวบรวม และประเมินเช้ือพันธกุรรมมันสําปะหลังอยา่งมี
ระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทํา National cassava 
germplasm bank ของประเทศ ซ่ึงเป็นฐานข้อมูล/เช้ือพันธุก์รรม
มันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพ พร้อมใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์
มันสําปะหลัง ให้มีแป้งสูง ผลผลิตสูง มีคุณสมบัติพิเศษตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ต้านทานโรคแมลง ศัตรู และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 

ฐานข้อมูล/เช้ือพันธกุรรมมันสําปะหลังท่ีผ่านการประเมินคุณภาพแป้ง 
ผลผลิต ความต้านทานโรคและแมลงศัตรู 

- ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการสร้างแป้ง 
และรากสะสมอาหารของมันสําปะหลัง ซ่ึงเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน
สําหรับการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังท่ีมีคุณสมบัติแป้งตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้ผลผลิตสูง 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการสร้างแป้ง และรากสะสม
อาหารของมันสําปะหลัง 

- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อ
พื้นท่ี และลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร ท่ี
เหมาะสมแต่ละพื้นท่ีการเพาะปลูก ด้านการผลิต 

เทคโนโลยีการจัดการดิน นํ้า และปัจจยัการผลิต สําหรับการผลิตมัน
สําปะหลัง เช่น วิธีการให้น้ํา ปุ๋ยตามความต้องการของมันสําปะหลัง 

- ทดสอบพันธุ์มันสําปะหลังสายพันธุ์ใหม่ในแปลงปลูกท่ัวประเทศ 
๕๐ แปลง และพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตท่อนพันธุ์มันสําปะหลังท่ีมี
คุณภาพ 
     พื้นท่ีดําเนินงานในจังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร 
สุพรรณบุรี อุดรธานี ระยอง นครราชสีมา สระแกว้ เลย ชลบุรี 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ลพบรีุ เพชรบูรณ์ ชัยภูม ิ

พันธุ์มันสําปะหลังใหม่ ท่ีมีผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง และ/หรือมีปริมาณ
ไซยาไนด์ตํ่า ปรับตัวเหมาะสมกับชุดดินหลักของการปลูกมันสําปะหลังของ
ประเทศ และเทคโนโลยีการผลิตท่อนพนัธุ์มันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ 

- วิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดจนการ
เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง แปรรูปเบื้องต้น (มันเส้น) 

เคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดจนการเก็บเกีย่วมันสําปะหลัง 
เช่น  เคร่ืองสับมันสําปะหลัง เคร่ืองเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังแบบตัดต้นพันธุ์
และสับเหง้า 

- พัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์
ใหม่จากมันสําปะหลัง และเอทานอล (รวมการแปรรูปเอทานอล) 
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธภิาพกระบวนการผลิตแป้งมัน
สําปะหลัง ลดการใช้พลังงาน นํ้า และเสริมระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อ
ผลิต biogas (near zero waste) 

เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมัน
สําปะหลัง เช่น กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนของแป้งมันสําปะหลัง ไฮโดร
เจลจากแป้งมันปะหลัง การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของวัตถุดิบมันสําปะหลัง เพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้
แป้ง/แป้งแปรรูปจากมันสําปะหลังในกระบวนการผลิต 

- ศึกษาวิธกีารเขตกรรม (การอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยการจัดการดิน
ด้วยการไถพรวน) เชิงพื้นท่ี เช่น การใหนํ้้า การให้ปุ๋ย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ 

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยวิธกีารเขตกรรมเชิงพื้นท่ี เพื่อให้เกษตรกร
ใช้วิธีการเขตกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดความ
เสียหายท่ีเกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืช 

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์มันสําปะหลังท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสําปะหลัง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เกิดความเขา้ใจในระบบโลจิสติกส์ ลดระยะเวลา
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๑๕ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
และต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลด
การปลดปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์มันสําปะหลังท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษา
ระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า แปรรูป 
ส่งออกวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ังศึกษาความต้องการของ
ตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้าคาดการณ์ตลาด เพื่อรองรับการ
เปิดการค้าเสรี (AEC) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเตรียมการณ์เพื่อเข้าสู่ AEC ของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย 

๑.๑.๓ โปรแกรมยางพารา 
- ค้นหายีนและเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีสัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง ยีน/เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีสัมพันธ์กับลักษณะทนแล้ง เพื่อนํามาใช้ในการ

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพาราทนแล้งในโครงการปรับปรุงพันธุ์ 
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนํ้ายางธรรมชาติ  - องค์ความรู้สําหรับการผลิตนํ้ายางท่ีนําไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีไม่

ก่อให้เกิดการแพ้โปรตีน และการเตรียมอนุภาคนาโนของซิลเวอร์ในยาง
ธรรมชาติ ท่ีผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วยระบบ peroxide เพื่อให้ยางธรรมชาติ
มีสมบัติในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
- ระบบกําจัดคราบฟิล์มนํ้ายางบนจานเคร่ืองปั่นนํ้ายางข้นแบบอัตโนมัติ 
- นํ้ายางวัลคาไนซ์ด้วยลําอิเล็กตรอนระดับห้องปฏิบัติการ 

- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา - เคร่ืองผลิตยางแท่งคุณภาพสูงและประหยัดพลังงาน และเคร่ืองผสมยาง
แบบเอ็กทรูดแบบเกลียวหนอนคู่ที่มีแกนผสมคู่หมุนในทิศทางเดียวกัน 
แบบต่อเน่ือง ท่ีมีกาํลังการผลิต ๒๐ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
- ต้นแบบเคร่ืองผสมยางแบบต่อเน่ืองประสิทธิภาพสูง 

- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางล้อรถ
ไทย 
 

ต้นแบบเคร่ืองอัดอบคงรูปยางล้อรถจักรยานยนต์แบบวางโมลด์สามช้ัน 

๑.๑.๔ โปรแกรมเมล็ดพันธุ ์
- พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล (SNP) ต่อความต้านทานโรคแอน
แทรกโนสในพริก, โรคไวรัส CMV, โรครานํ้าค้างในแตงกวา, โรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศ, โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด และโรครา
นํ้าค้างข้าวโพด 

เคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชต่อลักษณะดังต่อไปน้ี 
เคร่ืองหมายโมเลกุลต่อความต้านทานโรคแอนแทรกโนสพริก โรคไวรัส 
CMV ในพริก โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ 

- ปรับปรุงพันธุ์พริก/มะเขือเทศ/แตงกวาท่ีต้านทานโรค และแมลง
ศัตรูพืช โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

สายพันธุ์พริก/มะเขอืเทศ/แตงกวา/ขา้วโพด ท่ีต้านทานโรค และแมลง
ศัตรูพืช (เช่น รานํ้าค้าง ใบไหม้แผลใหญ ่ไส้เดือนฝอย เหี่ยวเขียว ไวรัสใบ
หงิกเหลือง แอนแทรกโนส ) 

- พัฒนาเทคนิคการตรวจเช้ือก่อโรคในกลุ่มพริก/มะเขือเทศ/
แตงกวา และการทดสอบเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชน 

เทคนิคการตรวจเช้ือก่อโรคในกลุ่มพริก/มะเขือเทศ/แตงกวา (เช่น ไวรัส 
Maraba ในพืชวงศ์แตง) /การทดสอบเทคนิค Multiplex detection 
(อะเรย์แอนติบอดี) ร่วมกับภาคเอกชน 

- บริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก/มะเขือเทศ/แตงกวาท่ีมี
ต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืชและการประเมินเช้ือพันธุกรรม  

เช้ือพันธุกรรมพริก/มะเขือเทศ/แตงกวาท่ีมีต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช 
(เช่น รานํ้าค้าง ไส้เดือนฝอย เหีย่วเขยีว) ท่ีภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์
จากเช้ือพันธุกรรมเพื่อการต่อยอดเป็นพนัธุ์การค้า 

- ทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง 

ผลการทดสอบประสิทธภิาพสารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ในกลุ่มพริก/มะเขอืเทศ/แตงกวา 
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๑๖ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
๑.๑.๕ โปรแกรมพืชเพ่ืออนาคต 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมอ้อยในมีความทันสมัยและมี
ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบภาพดิจิทัลมากขึ้น 

ฐานข้อมูลเช้ือพันธกุรรมอ้อยท่ีผ่านการประเมินลักษณะท่ีดีทางการเกษตร
พร้อมใช้งานในการปรับปรุงพันธุ์ออ้ย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์
อ้อย  

- ปรับปรุงพันธุ์อ้อยนํ้าตาล/ออ้ยพลังงาน/พันธุ์พืชท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ เช่น สะสมนํ้าตาลเร็ว มีความหวานสูง ผลผลิตชีว
มวลสูง 

พันธุ์อ้อยให้มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
(นํ้าตาล พลังงาน อาหารสัตว์) 

- ขยายปริมาณท่อนพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ใหม่ ทดสอบสาย
พันธุ์ที่เหมาะสมในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควบคู่กับการจัดการด้านเขตกรรมท่ีเหมาะสม
ในแต่ละพื้นท่ี 
     พื้นท่ีดําเนินงานในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
ชัยนาท สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ บุรีรัมย ์สุรินทร์ 
ขอนแก่น ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี 

ผลการทดสอบพันธุอ์้อยดีเด่นพันธุ์ใหม่ในแหล่งปลูกอ้อยท่ัวประเทศ (อ้อย
นํ้าตาล) 

๑.๑.๖ โปรแกรมการผลิตสตัว์และสขุภาพสัตว ์
- วิจัยและพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์สุกร - แบบจําลองในการประเมินพันธกุรรมสุกร และ แบบจาํลองในการทํานาย

ค่าพันธุกรรมจีโนมสุกร 
- ชุดยีน (marker set) ท่ีสามารถทํานายลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรได้
ถูกต้องมากกว่า ๘๐% เคร่ืองหมายพันธกุรรมท่ีสัมพันธ์กับจํานวนลูกต่อ
ครอกในสุกรท่ีเหมาะสมในการนําไปใช้ในการคัดเลือกสุกร และตัวอ่อนโค
เน้ือท่ีได้จากเทคนิค Ovum Pick-Up (OPU) และ In Vitro Fertilisation 
(IVF) สําหรับย้ายฝากใหก้ับเกษตรรายยอ่ย 

- วิจัยและพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์โคนม ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Genomic SNPs และลักษณะท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจของโคนม 

- วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ (ไก ่สุกร โคนม) - ผลการทดสอบประสิทธภิาพวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์สัตว์ปีกในไก ่โรคพีอี
ดีในสุกร 
- ต้นแบบแบคเทอริโอฟาจสําหรับฆ่าเช้ือซัลโมเนลลา อยา่งน้อย ๑-๒ ตัว 
- ต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนแบบกินสําหรับป้องกันโรคพีอีดีในสุกร 
- ชุดตรวจแอนติบอดีต่อโรคพีอาร์อาร์เอสในซีร่ัมสุกร 

- วิจัยและพัฒนาขอ้มูลพื้นฐานด้านการเสริมสร้างสุขภาพกุ้ง และ
การพัฒนาอาหารท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

- ข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลําไส้กุ้ง และระบบสืบพันธุ์กุ้ง 
- ระบบการผลิตพรอสตาแกลนดินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําหลังจากการขุนด้วย
แม่เพรียงและการตัดกา้นตา 

- วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว ์ ต้นแบบพืขอาหารสัตว์หมัก (Silage) และกากมันสําปะหลังหมักสําหรับใช้
เป็นอาหารสําหรับโคนม  

- วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง คัดเลือกกุง้ท่ีโตเร็ว ปลอดโรค นําสาย
พันธุ์กุ้งท่ีได้ไปทดสอบภาคสนาม แล้วขยายผลใหก้ับเกษตรกร 

การขยายผลการทดสอบสายพันธุก์ุ้งกุลาดํา ให้กับเกษตรกรในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

- ขยายผลออ้ยอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือ-โคนม 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคเหนือ เช่น  นครพนม 
สกลนคร สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี เชียงใหม่ และเกษตรกรผู้
เล้ียงแพะในพื้นท่ีภาคใต้   

การขยายผลออ้ยอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือ-โคนม 
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๑๗ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
๑.๑.๗ โปรแกรมนวตักรรมอาหาร 
- วิจัยประเมินความเส่ียงการปนเปื้อนและระบาดวิทยาโมเลกุลของ
เช้ือก่อโรค (เช่น Salmonella Campylobacter) ในกระบวนการ
ผลิตเน้ือสุกร  เน้ือไก่ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบอคลุมตลอดห่วง
โซ่การผลิตต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถึงระดับผู้บริโภค 

แนวทางการจัดการและการผลิตเพื่อลดการปนเปื้อนของเช้ือกอ่โรคในไก่ 
สุกร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ   

- วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิยาของผลไม้ส่งออกท่ีสําคัญของ
ประเทศไทย 

ข้อมูลด้านสรีรวิยาของผลไม้ส่งออกท่ีสําคัญของประเทศไทย เช่น การ
พัฒนาแนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะเพือ่การส่งออก 

- วิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Process Improvement and Product Development) โดย
วิจัยและพัฒนาเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากของเหลือกระบวนการแปรรูปอาหาร 

- ต้นแบบกระบวนการปรับปรุงประสิทธภิาพกระบวนการผลิต และ/หรือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ย่างยากิ
โทริแบบใช้ถ่านไม้  
- ต้นแบบกระบวนการผลิตแป้งสตาร์ชขา้วท่ีทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ใน
ระดับอุตสาหกรรม 

- พัฒนาคุณภาพของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคท้ังทางด้าน
กายภาพและชีวภาพด้วยเทคโนโลยีฟองก๊าซขนาดไมโครและนาโน 
ซ่ึงท่ีเป็นวิธีล้างผักท่ีไม่ใช้สารเคมี 

ต้นแบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วย
เทคโนโลยีฟองก๊าซขนาดไมโครและนาโน 

๑.๒ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย ์
๑.๒.๑ โปรแกรมโรคตดิเชื้ออุบัติใหม ่และอุบัติซํ้า 
วิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 
- ทดสอบ immunoassay กับตัวอยา่งซีรัมผู้ที่ได้รับวัคซีน
ไข้เลือดออก 

ข้อมูลท่ีบ่งช้ี correlate of protection ไข้เลือดออกเด็งกี ่เพื่อลด
ระยะเวลา และค่าใช้จา่ยของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 

- ทดสอบ prime boost vaccination ของวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อน
ฤทธิ์ และ ดีเอ็นเอโดยใช้ in vivo electroporation ในลิง  
(ต่อเน่ือง)  

ข้อมูลการทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกแบบ prime-boost vaccination เพื่อ
ลดระยะเวลา และค่าใช้จา่ยของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 

- สร้างและทดสอบวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ซีโรทัยปจ์าก
เทคโนโลยีต่างๆ ในลิง (ต่อเน่ือง) 

ต้นแบบวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ซีโรทัยป์ ๓ ท่ีกระตุ้นภูมิคุ้มกันลิงได้ดี 

- วิจัยพัฒนาแอดจแูวนท์ หรือ ระบบนําส่งวัคซีนไข้เลือดออก และ 
ทดสอบในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก 

ต้นแบบแอดจแูวนท์ หรือ ระบบนําส่งวคัซีนไข้เลือดออกระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- พัฒนากระบวนการผลิต VLP ของไวรัสเด็งกี่จากเซลล์แมลงท่ีรับ
การดัดแปลงพันธกุรรม (ต่อเน่ือง) 

ต้นแบบกระบวนการผลิต VLP ของไวรัสเด็งกี่จากเซลล์แมลง 

- จ้างบริษัทในต่างประเทศ หรือ มจธ. (หากพร้อมดําเนินการ) ผลิต
วัคซีนไข้เลือดออกชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิอ์ย่างน้อย ๑ ซีโรทัยป ์

ต้นแบบวัคซีนไข้เชือดออกชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทฤธิ์ที่ผลิตโดยมาตรฐาน GMP 
สําหรับนําไปทดสอบในมนุษย์ในปี ๒๕๕๙ 

- ติดตามอาการและเก็บตัวอยา่งจากผู้ปว่ยไข้เลือดออกท่ีเป็นผู้ใหญ ่ ข้อมูลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันท่ีจําเพาะต่อโปรตีนของไวรัสจากผู้ปว่ย
ไข้เลือดออกท่ีเป็นผู้ใหญ ่เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัปัจจยัสําคัญต่อการดําเนิน
โรคและการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ 

- พัฒนาเทคนิค และ ทดสอบกบัตัวอย่างซีรัมจากโครงการระบาด
วิทยาในเด็ก จ.ราชบุรี (ต่อเน่ือง) 

- เทคนิคแยกแอนติบอดีชนิดเฉพาะเจาะจงและข้ามสายพันธุ์ต่อไวรัสเด็งกี่ซี
โรทัยป์ ๒ ในซีร่ัมของผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยป์ ๒  
- เทคนิคการตรวจวัดระดับแอนติบอดีแบบ neutralizing และ enhancing 
โดยใช้เซลล์โมโนไซต์ และ เด็นดริติก เป็นเป้าหมาย 
- เทคนิคการตรวจหาแอนติบอดีชนิด ADCC 
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๑๘ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
วิจัยและพัฒนาสารต้านมาเลเรีย 
- ทดสอบสารต้านมาลาเรีย P218 ในระดับ preclinical test ท่ีได้
มาตรฐาน GLP  

ข้อมูลผลการทดสอบ Preclinical ของสารต้านมาลาเรีย P218 เพื่อเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลักดันสารต้านมาลาเรีย P218 เข้าสู่
การทดสอบในอาสาสมัคร 

- วิจัยและพัฒนาต้นแบบสารต้านมาลาเรียท่ีผ่านการทดสอบใน
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง 

ต้นแบบสารต้านมาลาเรียชนิดแอนติโฟเลต  (ส่งมอบปี ๕๙) 

- พัฒนาวิธกีารตรวงคัดกรองสารต้านมาลาเรียท่ีมีเป้าหมายยาเป็น
ยีนอื่นๆ ในวิถีโฟเลต 

ต้นแบบวธิีการทดสอบสารต้านมาลาเรียแบบ medium throughput 

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซํ้า 
- วิจัยและพัฒนาชุดตรวจทดสอบเช้ือวณัโรคและเช้ือวัณโรคด้ือยา
หลายขนานในระดับห้องปฏิบัติการ และพัฒนาวธิีคัดกรองสารต้าน
เช้ือวัณโรค 

ต้นแบบชุดทดสอบสําหรับตรวจหาเช้ือวณัโรคและเช้ือวัณโรคด้ือยาหลาย
ขนาน และวิธกีารคัดกรองสารต้านเช้ือวณัโรค 

- วิจัยและพัฒนาชุดตรวจทดสอบเช้ือของโรคลิชมาเนีย สายพันธุ์ที่
จําเพาะสําหรับประเทศไทย 

พัฒนาชุดตรวจวินจิฉัยโรค visceral leishmaniasis ชนิด dipstick  

- คัดกรองหาเช้ือ Bti ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
และยุงรําคาญ รวมท้ังพัฒนาสูตรอาหารสําหรับการผลิตเช้ือใน
ระดับอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

ต้นแบบเช้ือ Bti ท่ีมีฤทธิ์ฆา่ลูกนํ้ายุงลาย และยุงรําคาญ และสภาวะการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม 

- ระบุกรดอะมิโนท่ีมีบทบาทในการยับยัง้การทํางานของเอนไซม์ 
โพลิเมอเรสของไวรัสไข้หวัดใหญ่ และทําการสร้างไวรัสขึ้นใหม่ 
รวมท้ังการทดสอบคุณสมบัติของไวรัสท่ีสร้างขึ้น 

ต้นแบบไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และ บี ท่ีไม่รบกวนการเพิ่มจํานวนซ่ึงกัน
และกัน (ระดับห้องปฏบิัติการ) 

- ติดตามอาการและเก็บตัวอยา่งจากผู้ปว่ยท่ีติดเช้ือมัยโคแบคทีเรีย
ท่ีไม่ใช่เช้ือวัณโรคแบบแพร่กระจาย (ต่อเน่ือง) 

ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินโรค และผลการรักษาผู้ป่วยซ่ึงติด
เช้ือมัยโคแบคทีเรียท่ีไม่ใช่เช้ือวัณโรคแบบแพร่กระจาย ซ่ึงมีภาวะการสร้าง
แอนติบอดีต่ออินเตอร์เฟอรอนแกมมา 

- บริหารงานวิจยัและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้าน
การป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซํ้า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 

ข้อมูลผลงานวิจัยเพือ่ (๑) พัฒนาการตรวจวินจิฉัยเช้ือก่อโรคของกลุ่มอาการ
ไข้เฉียบพลัน (๒) พัฒนาต้นแบบการควบคุมป้องกันเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล 
และพัฒนาการตรวจวินิจฉยัการด้ือยาท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศแบบ
รวดเร็ว (๓) ศึกษาวธิีป้องกันและควบคุมโรคท่ีดีขึ้น และ (๔) สร้าง 
องค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจในโรคท่ีกําลังเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่เป็นท่ี
รู้จัก 

๑.๒.๒ โปรแกรมเทคโนโลยีเพ่ือการปอ้งกัน วินิจฉัยและรักษาโรค 
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยอีงค์ความรู้ใหม่เพื่อหาสาเหตุและกลไก
การเกิด สําหรับเป็นแนวทางใหม่ในการดูแล รักษาโรค 
 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการควบคุมการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกบั
โรคอัลไซเมอร์ 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวธิีการวนิิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งโดยการ
วัดหมู่เมทิลในยีนท่ีมีหมู่เมทิลและท่ีลําดับเบสซํ้าในเซลล์เยื่อบุผิวมะเร็ง 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วย 
ธาลัสซีเมีย 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับความจาํเพาะของชนิดและความแปรผันทางพันธุกรรม
ของเบต้าอดีเนอจิกรีเซปเตอร์ที่มีผลต่อภาวะด้ืออินซูลิน 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์ปอดต่อกรด
ไขมันจากไรฝุ่นบ้านเพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยท่ีมอีาการเร้ือรังทางระบบ
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๑๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
ทางเดินหายใจและผ่ืนแพ ้
- องค์ความเกี่ยวกบักลไกการทํางานของ Liver-x receptor เกี่ยวกับการลด
การเจริญของถุงนํ้าในไต 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับพยาธกิําเนิดของโรคมะเร็งออสทีโอซาโคมาในช่วง
เร่ิมต้นหรือช่วงต้นของการกระจายของโรค 
- องค์ความรู้การแปรสภาพท่ีมีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมท้ังการ
พัฒนาโครงร่างสําหรับงานวิศวกรรมเน้ือเยื่อ 

- ศึกษาความรู้พื้นฐานท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุนท่ี
เกิดจาก ๓ ปัจจัย คือ ภาวะชรา (aging) การขาดฮอร์โมนเพศ และ
โรคเบาหวาน โดยเน้นการป้องกันและรักษาด้วยยาและ/หรือ 
อาหารเสริมแคลเซียมท่ีมีราคาไม่แพง และผู้ป่วยสามารถใช้ได้
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
- ศึกษาประสิทธภิาพของการให้แคลเซียมเสริมก่อนให้นมบุตรในแม่
ท่ีอยู่ในระยะให้นมบุตร 
- ศึกษาประสิทธภิาพของการให้แคลเซียมเสริมและวิตามินดีต่อการ
ป้องกันโรคกระดูกพรุนจากภาวะชรา, การขาดฮอร์โมน และ/หรือ
โรคเบาหวาน 

- องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการป้องกนัและรักษาโรคกระดูกพรุน  
- แนวทางการใช้วิตามินดีและแคลเซียมท่ีเหมาะสมในการป้องกันและลด
ปัญหากระดูกพรุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ข้อมูลท่ีจะสนับสนุนประสิทธภิาพของการให้แคลเซียมรับประทานเสริม
ก่อนให้นมบุตร (pre-suckling calcium supplement) เพื่อป้องกันการ
สูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกในแม่ท่ีอยู่ในระยะให้นมบุตร ซ่ึงเป็นข้อมูล
ท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสําหรับแม่ระยะให้นม
บุตรในระดับอุตสาหกรรม 

- พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมก่อนการใหย้าท่ี
เหมาะสมกับประชากรไทย  หรือยาท่ีใช้กับโรคเร้ือรังและยามีราคา
แพง 

- ข้อมูลยืนยันความสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงท่ีเกิดจากยาต้านจุลชีพและ
ต้านการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ 
- ข้อมูลปัจจัยทางคลินิก เช่น drug interaction และปัจจยัทางพันธกุรรม 
คือความผิดแผกของยีนน้ันมีผลในการเกิด adverse effect จากยา 
Tricyclic Antidepressants ซ่ึงจะนําไปสู่การแนะนําให้มีการปรับเปล่ียนไป
ใช้ยาอื่นได้ในอนาคตต่อไป 

- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกีย่วกับกลไกการเกิดโรคทาง
พันธุกรรม 

- เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดท่ีเกิดจากการเปล่ียนเซลล์ WAS-iPS ท่ีได้รับการ
แก้ไขการกลายพันธุ์  
- ข้อมูลยีนใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัการเกิดโรคทางพันธุกรรม เช่นโรคประสาทหู
พิการแต่กาํเนิด และ โรคน่ิวในไต 

- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉยัโรค - วิธีการวินิจฉยัโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลําไส้แบบใหม่โดยตรวจจาก
โปรตีนนอกเซลล์ที่ดัดแปลงด้วยนํ้าตาลเอ็น-แอซีทิล-ดี-กลูโคซามีน จากซีรัม
ผู้ป่วย 
- ข้อมูล biomarkers ท่ีสามารถใช้ทํานายหรือวินิจฉยัภาวะการเกิดโรค 
ไตวายเร้ือรังในระยะเร่ิมต้นท่ีมีความจําเพาะกบัสาเหตุของการเกิดโรคไตแต่
ละชนิด 

๑.๒.๓ โปรแกรมวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสําหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
- ดูแลรักษาและบาํรุงระบบบริการสร้างบาร์โค้ดสองมิติสําหรับคน
พิการทางส่ือส่ิงพิมพ์บนแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ 

บริการสร้างบาร์โค้ดสองมิติสําหรับคนพกิารทางส่ือส่ิงพิมพ์บนแพลตฟอร์ม
กลุ่มเมฆ 

- ปรับปรุงระบบบริการการสร้างและอ่านส่ือส่ิงพิมพ์สําหรับคน
พิการทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ และฝึกอบรม
การใช้งาน 

การให้บริการการสร้างและอา่นส่ือส่ิงพมิพ์สําหรับคนพิการทางการได้ยิน
ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ 
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๒๐ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเข้าถึงสารสนเทศของคนพิการ 
๕ มาตรฐาน จาก สมอ.  

มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับผู้พิการ
และผู้สูงอาย ุ 

- ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการอา่น
กระบวนการคิดและคณิตศาสตร์ 

ซอฟต์แวร์ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการอ่านกระบวนการคิดและ
คณิตศาสตร์ 

- ทดสอบการใช้งานระบบภาษาภาพภาษาไทยกับผู้ใช้งานจริง  ระบบภาษาภาพภาษาไทยสําหรับผู้บกพร่องทางการส่ือสาร  

- ทดสอบการใช้งานระบบทะเบยีนคนพกิารขาขาดและระบบ
ติดตามการใช้งานกายอุปกรณ์ 

ระบบทะเบียนคนพกิารขาขาดและระบบติดตามการใช้งานกายอุปกรณ์ 

- ติดต้ังและทดสอบระบบ อบรมการใช้งานและ ประเมินผลการใช้
งานระบบนําร่องการจัดบริการโทรศัพท์ภาพผ่านบริการถา่ยทอด
การส่ือสารให้กบัชมรมคนหูหนวกใน ๗๗ จังหวัด 

ระบบนําร่องการจัดบริการโทรศัพท์ภาพผ่านบริการถา่ยทอดการส่ือสาร
ให้กับชมรมคนหูหนวกใน ๗๗ จังหวัด 

- ทดสอบการใช้งานระบบออกกาํลังกายสําหรับผู้สูงอาย ุ นวัตกรรมการออกกาํลังกายสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
- ทดสอบการใช้งานระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสําหรับผู้สูงอายุ
ทางไกล 

ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสําหรับผู้สูงอายุทางไกล  

๑.๒.๔ โปรแกรมการปฏิบตัิการเพ่ือการรักษาสุขภาพ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์
- ทดสอบการใช้งานของกระบวนการโลจิสติกส์และระบบการไหล
ของข้อมูลในโรงพยาบาลรูปแบบใหม่ ณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี

ต้นแบบระบบงานและกระบวนการใหม่ในการไหลของข้อมูลในโรงพยาบาล
ขนาดกลาง เพื่อลดเวลารอคอยของคนไข้และลด workload 

- นําระบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ท่ี
ออกแบบไว้โดยอิงรูปแบบของ ESB ทดสอบการใช้งานจริง
ภาคสนามกับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยเบื้องต้นจะทําการ
ทดสอบกับระบบดึงข้อมูลจากห้องปฏิบติัการ ระบบส่ังซ้ือเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ และระบบขอ้มูล X-Ray (PACS)  

ต้นแบบมาตรฐานสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ (Information 
System Architecture) ของโรงพยาบาล โดยอิงรูปแบบของ Enterprise 
Service Bus (ESB)  และซอฟต์แวร์แอพพลิเคช่ันตัวอย่าง จํานวน ๓ 
โปรแกรมท่ีทําการเช่ือมโยงผ่าน ESB ท่ีพัฒนาขึ้น  

- ทดสอบระบบต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้น ร่วมกับหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

โปรแกรมต้นแบบระบบทะเบยีนข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  (Healthcare & Medical Resource  Profile System) และ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสุขภาพแบบพลวัตร 
(Dynamic Resource Management) 

- ทดสอบการใช้งานแบบจาํลองในโรงเรียนฝึกหัดแพทย ์ ต้นแบบแบบจําลองและตรวจจับกระแสไฟฟ้าสําหรับการให้ยาระงับ
ความรู้สึกในการผ่าตัดทางจักษวุิทยา สําหรับการฝึกฝนจักษแุพทย ์

- ทดสอบการใช้งานในสัตว์ทดลอง (สุกร) ก่อนนําไปพัฒนาต่อเพื่อ
ใช้งานจริงในคน 

ต้นแบบสายนําสัญญาณสําหรับวัดการเปล่ียนแปลงของปริมาณและแรงดัน
เลือดของหัวใจแบบเวลาจริงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใช้งานในสัตว์ทดลอง 

- สาธิตการใช้งานให้กบัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีสนใจ ต้นแบบเคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   
- ขยายผลการใช้งานตู้ทํานายสุขภาพหวัใจและหลอดเลือดแบบ
ครบวงจรจริงในจังหวัดนครนายก และหน่วยงานใน
กรุงเทพมหานครท่ีสนใจ  

ตู้ทํานายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เพิ่มโอกาสในการดูแล
สุขภาพด้วยตัวเอง 

๑.๓ คลัสเตอร์พลังงานและสิง่แวดล้อม 
๑.๓.๑ โปรแกรมสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืน 
- ประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตในระบบนิเวศเชิงเกษตรเพื่อ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาโลกร้อน 

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการปาล์มนํ้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองท่ี
ใช้ประโยชน์จากนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน วิธกีารประเมินผลกระทบตลอด 
วัฏจกัรชีวิต (LCIA) ของประเทศไทย  
- ข้อมูลการประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตอ้อย นํ้าตาลทราย และ
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๒๑ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อ้อยและนํ้าตาลทรายไทย 

- พัฒนาแบบจาํลองการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตลอด 
วัฏจกัรชีวิตของประเทศไทยจากแนวคิดวิธ ีLIME 

แบบจําลองการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (LCIA) 
ของประเทศไทย  

- ประเมินและวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร
และอาหาร เช่น ปาล์มนํ้ามัน ไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ข้าวโพด ออ้ย และสับปะรด 

- องค์ความรู้ด้านการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์
ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด มันสําปะหลัง  
ไบโอดีเซล ปาล์มนํ้ามัน และ ยางพารา 
- ผลการประเมินการใช้ถาดพลาสติกยอ่ยสลายทางชีวภาพสําหรับใส่อาหาร
โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฎจกัรชีวิต 

- ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพือ่
การเกษตรอยา่งยั่งยืนและการแสดงข้อมูลส่ิงแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ 

องค์ความรู้ด้านการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์

- จัดทําฐานข้อมูลสารมลพิษอินทรีย์และอนินทรีย์ในดินและตะกอน
แม่น้ํา และพัฒนาฐานขอ้มูลส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีน้ําท่วม: กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี นครปฐม 

ฐานข้อมูลสารมลพิษอินทรีย์และอนินทรีย์ในดินและตะกอนแม่น้ํา 
ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีนํ้าท่วม 

- จัดทําฐานข้อมูลประชากรแบคทีเรียนํ้าและตะกอนดินในพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีการใช้ 
Effective Microorganism (EM Ball) 

ฐานข้อมูลประชากรแบคทีเรียนํ้าและตะกอนดินในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

- พัฒนาเทคนิคของระบบรับรองและการทวนสอบ ค่าคาร์บอน
ฟุตพรินต์ขององค์กรสําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ระบบประเมินการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรของประเทศ รวมท้ัง
ระบบทวนสอบสําหรับ Voluntary Emission Reduction (VER) 

- แผนท่ีนําทางงานวิจยัด้านการประเมินวัฏจกัรชีวิตผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว 

แผนท่ีนําทางด้านการประเมินวัฏจักรชีวติผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 

- รวบรวมและจัดทําระบบฐานขอ้มูลและการสืบค้น รวมท้ัง
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับวฏัจักรชีวิตในประเทศไทย 

เว็ปไซต์ที่รวบรวมงานวิจยัด้านวฏัจกัรชีวิต 

- ศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบจากแผนการส่งเสริมการจัดซ้ือจัด
จ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

องค์ความรู้การประเมินการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (GPP) ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การ
ประเมินความยั่งยืน ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืน และการเติบโตสีเขียว (ท้ัง
ผลิตภัณฑ์และองค์กร)ด้านเกษตรอุตสาหกรรมรายสาขา และระดับประเทศ 

๑.๓.๒ โปรแกรมประสิทธภิาพทรัพยากรและพลังงาน 
- วิจัยและพัฒนาการขยายผลและส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ สําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภาคอุตสาหกรรม 
 

- ต้นแบบถังเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ขนาดเล็กเคล่ือนย้ายได้สําหรับการบาํบัด 
นํ้าเสีย 
- การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซ
ชีวภาพ 

- ศึกษาม่านปรับแสงอัตโนมัติแบบแยกส่วนเพื่อการใช้แสงธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพในอาคาร 

ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย ์
และภาคขนส่ง 

- ปรับปรุงสมรรถนะเตาก๊าซหุงต้ม LPG ชนิดความดันสูง ต้นแบบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธภิาพเตาหุงต้ม LPG ประสิทธิภาพสูง 
- วิจัยและพัฒนาอปุกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาวโดยใช้วัสดุสารกึ่ง
ตัวนําเชิงแสงซิงค์ออกไซด์ เฟส ๑ : กระบวนการสร้างแผ่น
ฐานรองรับของช้ันเปล่งแสงจากวัสดุซิงค์ออกไซด์ 

ต้นแบบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ แผ่นฐานรองรับของช้ันเปล่งแสงจาก
วัสดุซิงค์ออกไซด์ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- พัฒนาการอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย-์แก๊ส
ชีวภาพจากนํ้าท้ิงของกระบวนการทําแผ่นยางพารา 

ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมยางแผ่น 

- ใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์สําหรับ
การเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลัง 
- วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพไฮโดรไซโคลนใน
กระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง 

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง สําหรับการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

๑.๓.๓ โปรแกรมพลังงานหมุนเวยีนและเทคโนโลยีพลังงานใหม ่
- พัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากชีวมวล
โดยกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ 

ต้นแบบเคร่ืองปฏิกรณ์เพื่อผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการ
ฟิชเชอร์ทรอปซ์ 

- พัฒนาต้นแบบสําหรับเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ - ต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสี
ย้อมไวแสง 
- ต้นแบบอนุพันธข์องพอร์ไฟรินเพื่อใช้เป็นสารไวแสงสําหรับเซล์แสงอาทิตย์
ชนิดสารอินทรีย ์
- ต้นแบบแผงทํานํ้าร้อนพลังแสงอาทิตยอ์ุณหภูมิเพื่ออุ่นนํ้าป้อนเขา้หม้อต้ม
นํ้าในโรงพยาบาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

- ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการโครงข่ายระบบผลิตพลังงาน
จากแสงอาทิตย ์

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการโครงข่ายระบบผลิตนํ้าร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนตํ่าสําหรับบ้านท่ีอยู่อาศัย 

- พัฒนานวัตกรรมในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีไม่ใช่อาหาร (สบู่
ดํา) และการใช้งานในยานยนต์ 

- ต้นแบบเทคโนโลยีสําหรับการแยกส่วนและเพิ่มเสถียรภาพไบโอออยล์ เพื่อ
นําไปยกระดับเป็นเช้ือเพลิงสําหรับยานยนต์ในขั้นตอนถัดไป 
- องค์ความรู้ด้านข้อมูลแนวทางกําจัดพษิในนํ้ามันสบู่ดําเพื่อการผลิตเป็น 
ไบโอดีเซล 
- องค์ความรู้ด้านตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับในกระบวนการไพโรไลซิสแบบ
รวดเร็วของสบู่ดํา เพื่อให้ได้น้ํามันไบโอออยล์ที่มีปริมาณออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบตํ่ากว่า ๔๐% โดยนํ้าหนัก 
- ข้อมูลของการใช้งานจริงในรถยนต์ของนํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูงท่ีผลิต
ได้จากสบู่ดํา 

- พัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตปาล์ม
นํ้ามัน 

- ระบบแยกเมทานอลกลับมาใช้ใหม่เพือ่ลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล 
- การลด Sterol Glucosiders ในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มดิบ 
- ระบบแยกผลปาล์มจากทะลาย 
- เคร่ืองสกัดแบบต่อเน่ืองเพื่อแยกปริมาณเบต้าแคโรทีนในนํ้ามันปาล์มดิบ
ด้วยช่องจุลภาค 
- เคร่ืองเก็บผลปาล์มร่วง 

- ผลิตก๊าซชีภาพจากวัตถุดิบร่วม (ระบบสาธิต) สําหรับชุมชน
เกษตรกรรม และการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเล้ียงสัตว์โดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม 

ผลการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากวตัถุดิบร่วม (ฟาร์มโค และสุกร) 

- สํารวจพื้นท่ีมีต้นจากและพื้นท่ีมีศักยภาพในการปลูกจากเพื่อการ
ผลิตเอทานอลในประเทศไทย 

จํานวนพื้นท่ีที่มีต้นจากเจริญเติบโตตามธรรมชาติ และพื้นท่ีที่มีศักยภาพใน
การปลูกจากในพื้นท่ี  ๔ จังหวัดฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
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๒๓ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันด้วยวิธีเติม
อากาศแบบปริมาณท่ีน้อยและจํากัด 

องค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารกลุ่มลิกโน
เซลลูโลสในกระบวนการบําบัดแบบไม่ใช้อากาศด้วยวิธีการเติมอากาศใน
ปริมาณท่ีน้อยและจํากัด (microaeration) 

- คัดเลือกพันธุ์อ้อยชีวมวลทนเค็มผ่านการใช้หลายพารามิเตอร์เพื่อ
ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 

ผลการคัดเลือกพันธุ์ออ้ยชีวมวลทนเค็ม 

๑.๓.๔ โปรแกรมรว่มสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 
- พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ที่ใช้แล้ว ต้นแบบเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง เช่น ยานยนต์ไฟฟา้

ดัดแปลง 
- พัฒนาระบบประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม - ระบบซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถา้แกลบ (สําหรับเป็นฉนวนกันความร้อนเพือ่

การประหยัดพลังงาน) และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสําหรับมอเตอร์
เหน่ียวนํา 
- ต้นแบบการประหยัดพลังงานโดยการนําความเย็นจากนํ้าท้ิงจากเคร่ือง
ผลิตนํ้าแข็งหลอดกลับมาใช้ 
- ต้นแบบอุปกรณ์เก็บพลังงานจากสัญญาณวิทย ุ

- พัฒนาระบบประหยัดพลังงานในภาคอาคาร - ระบบเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟตรงเข้ากับกริด ๑ เฟส ท่ีมโีหลดไม่เชิงเส้น 
- กระจกเปล่ียนสีตามอุณหภูมิสําหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร 
- วัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีค่าการนําความร้อนตํ่า
เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 
- กระจกเปล่ียนสีของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ด้วยเทคนิคการพ่นละออง
สารเคมี 
- ระบบตรวจวัดและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับอาคารและท่ีอยู่
อาศัยโดยใช้เครือข่ายไร้สายและโปรแกรมแบบฝังตัว 
- สารเคลือบโฟโตโครมิกบนกระจกสําหรับใช้กรองแสงและความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

- พัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์และระบบอปุกรณ์พื้นฐานใน
อุตสาหกรรม (เน้นพลังงานไฟฟ้า) 

ระบบปรับอากาศของอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยใช้ระบบควบคุม air washer 
แบบอัตโนมัติประหยัดพลังงาน 

- พัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม
เฉพาะด้านท่ีม ีIntensity สูง 

- เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าสูงเป็นกรรมวิธีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรมนํ้าตาล 
- เม็ดวัสดุทนไฟรูพรุนเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนในเตาเผาเซรามิก 

- วิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน - ข้อมูลความเป็นไปได้ในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานคล่ืนไมโครเวฟ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งยางแท่งในประเทศ
ไทย 
- ผลการศึกษากาํลังผลิตติดต้ังสูงสุดท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย 
- แนวปฏิบัติที่ดีเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้า
ชนิดเหน่ียวนํา 
- การเพิ่มสมรรถนะการถา่ยเทความร้อนของท่อความร้อนโดยสารนาโน
ฟลูอิต 

- พัฒนาชุดกังหันนํ้าขนาดเล็กมากนวัตกรรมท่ัวถึงสําหรับการผลิต
ไฟฟ้าในชนบท 

ต้นแบบกังหันนํ้า เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในชนบท 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
๑.๔ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส 
๑.๔.๑ โปรแกรมเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบท 
- จัดการประกวดนวัตกรรมชาวบา้นด้านการเกษตร โดยร่วมกบั
สถาบันการศึกษา กปร. ธกส. อบต. อบจ. เครือข่ายปราชญ์ชุมชน 
เครือข่ายศูนย์การเรียน วิสาหกจิชุมชน 

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 

ขยายผลเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ น่าน เลย สกลนคร นราธวิาส 
อุบลราชธานี และสุรินทร์ 

- การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตพืช 
- การขยายผลเทคโนโลยกีารเล้ียงปลาบนพื้นท่ีสูง 
- ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก 
- การผลิตหัวเช้ือและการเพาะเห็ด 
- การชยายผลเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ขยายผลเทคโนโลยีเพื่อสร้างความม่ังคงทางเศรษฐกิจให้เกษตรกร
ในพื้นท่ีจังหวัดเเชียงใหม่ น่าน เลย สกลนคร นราธิวาส 
อุบลราชธานี สุรินทร์ อยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี และยโสธร 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์และการยกระดับผลผลิตข้าว 
- การขยายผลการใช้โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสงเพื่อการปลูกพืช 
- การขยายผลเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
- การขยายผลเทคโนโลยกีารใช้โซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร 
- การขยายผลเทคโนโลยกีารเพาะเห็ดแบบโรงเรือนปิด 

- พัฒนาและขยายผลการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอเรีย สเตรป
โตรไมซิส และ NPV  

การขยายผลการใช้สารชีวภัณฑ์ บิวเวอเรีย สเตรปโตรไมซิส และ NPV  เพื่อ
การเกษตร 

ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ในพื้นท่ีจังหวัด 
แม่ฮองสอน เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย เลย สกลนคร 
นราธิวาส พังงา และกรุงเทพฯ 
 

- พัฒนากระบวนการสอนครู 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โรงเรียนท้องถิ่นฐานวิทยาศาสตร์ 
- IT ตามพระราชดําริ 
- IT ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมีคุณภาพแก่ชุมชน  - การยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน และขยายผลในเครือข่ายท่ีมีความ
พร้อม 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน GHP และ GMP เพื่อยกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน 
- การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธกส. สพฐ. ปตท. ฯลฯ 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับของเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑.๔.๓ โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
- นําชุดไม้โกงกางเทียมไอน์แมค ดักตะกอนชายฝ่ัง อนุบาลไม้ชาย
เลนขนาดเล็กในพื้นท่ีอ่าวไทยรูปตัว ก. และทะเลชายฝ่ังอันดามัน 
ในพื้นท่ีจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร กระบี่ 
ตรัง และสตูล 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ไม้โกงกางเทียมไอน์แมค ลดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ฟื้นฟูป่าชายเลน 

- พัฒนาแบบจาํลองแบบ cyber infrastructure ท่ีเป็นระบบวัน
คล๊ิกในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว แยกประชากร
ปะการังท่ีอ่อนแอต่อการฟอกขาวออกจากปะการังท่ีทนต่อการฟอก
ขาว 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัการคาดการณ์ การเตือนภัยล่วงหน้าปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว 

- เพาะเล้ียงสาหร่ายใบมะกรูด และสาหร่ายทุ่น  ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัการใช้สาหร่ายทะเลลดโลกร้อน ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล 
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๒๕ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- ใช้ VIP Protein เสริมฤทธิ์กับผลิตภัณฑ์บิววาเรีย องค์ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ VIP Protein เสริมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ราแมลง 

บิววาเรียเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
- ศึกษา dynamics ของกล้าไม้ และการหาคาร์บอนในพื้นท่ีฟื้นฟู
ป่า 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัคาร์บอนในพื้นท่ีฟื้นฟูป่า และแนวทางการฟื้นฟูป่าใน
สภาวะโลกร้อน 

- วิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศต่อการเปล่ียนแปลง
ประชากรพืช ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อส่ิงมีชีวิต
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่พื้นท่ีมรดกโลก 

- ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและปัจจัยสภาวะแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ดระโงกเหลือง เห็ดเผาะ และเห็ดตับเต่า 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัเห็ดป่าเพื่อการเพาะเล้ียงและการใช้ประโยชน์ 

- ขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์แบบแขง็ท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 
ARA เพื่อเป็นอาหารเสริมในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (กุ้งขาว) 

การใช้ผลิตผลิตภัณฑ์แบบแข็งท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ARA เพื่อเป็นอาหาร
เสริมในอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (กุ้งขาว) 

- จัดทํา application ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อจําแนกชนิด
ส่ิงมีชีวิตเบื้องต้น การเพิ่มข้อมูลทางนิเวศและการใช้ประโยชน์ใน
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

การจําแนกชนิดส่ิงมีชีวิตผ่าน application ทางมือถือ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

- ศึกษาการแพร่กระจายและชีววิทยาของสัตว์และพืชหายากใกล้
สูญพันธุ ์และการใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัพืชและสัตว์หายากใกล้สูญพันธ ์

๑.๕ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
๑.๕.๑ โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
- พัฒนามอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่านแบบประหยัดพลังงานและลด
ต้นทุนการผลิต 

ต้นแบบ AC/BDC /SRM Driver สําหรับมอเตอร์ประเภทต่างๆ ท่ีใช้ใน 
เคร่ืองปรับอากาศและเดร่ืองทําความเยน็ รวมถึงมอเตอร์ที่มีการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วย 

๑.๕.๒ โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
- พัฒนาการออกแบบและผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - องค์ความรู้ด้านสมบัติของวัสดุและตัวแปรในกระบวนการรีดขึ้นรูปเหล็ก

แผ่นด้วยเทคนิคการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อขึ้นรูปช้ินส่วนยานยนต์ 
- วิธีเชิงปฏิบัติสําหรับการออกแบบและปรับแต่งแม่พิมพ์ในการปั๊มขึ้นรูป
เหล็กแผ่นความแข็งแรงสูงมุ่งเน้นเพื่อลดการเกิดปัญหาการดีดตัวกลับ 
- องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยกีารขึน้รูปแม่พิมพ์โลหะ พลาสติก และ
ยาง 
- องค์ความรู้การออกแบบจานเบรกเพื่อลดเสียงและการส่ัน การออกแบบ
เคร่ืองมือทดสอบคุณสมบัติทาง Tribology ของการขึ้นรูปแผ่นเหล็ก High 
Strength Steel (HSS) 

- ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอปุกรณ์ยกกระบะแบบสับเปล่ียนได้ ต้นแบบอุปกรณ์ยกกระบะแบบสับเปล่ียนได้ ซ่ึงเป็นช้ินส่วนหลักและ
อุปกรณ์ในยานยนต์ 

๑.๕.๓ โปรแกรมฮารด์ดิสก์ไดรฟ์  
- พัฒนาเคร่ืองทําความสะอาดช้ินส่วนอตัโนมัติด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

- เคร่ืองจักรอัตโนมัติต้นแบบสําหรับกระบวนการประกอบชุดโรเตอร์ 
- เคร่ืองจักรอัตโนมัติต้นแบบสําหรับการตรวจสอบความสมดุลของ Spindle 
Motor สําหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ ์
- กระบวนการทําความสะอาดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 

- พัฒนาเคร่ือง Head Gimble Assembly (HGA) - กระบวนการทางเลือกในการเช่ือมต่อ HAS 
- ผลการศึกษาเชิงพาราเมตริกคุณลักษณะการส่ันสะเทือนของชุดประกอบ
หัวอ่าน-เขียน 
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๒๖ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- ระบบการปรับค่าการวางตัวสถิตแบบลาดเอียงและหมุนของหัวบันทึก
ข้อมูลในระดับ HAS 

- จัดต้ังหน่วยอบรมการออกแบบและจดัสร้างเคร่ืองจักรอัตโนมัติ - วิสาหกจิไทย ๒ ราย รับงานการผลิตเคร่ืองจักร Automation ให้
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก ์

๑.๕.๔ โปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง 
- จัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งระบบราง องค์ความรู้การขนส่งระบบรางเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา 
- ศึกษาและเปรียบเทียบงานซ่อมบํารุง ระบบการซ่อม และระบบ
การดําเนินการ 

ผลการศึกษากระบวนการบํารุงรักษา ซ่อมบํารุง ปฏบิัติการเดินรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และแนวทางการพัฒนาระบบบํารุงรักษารวม 

- ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบ
การคมนาคมขนส่งทางราง 

ผลการศึกษาความต้องการความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

- ศึกษาแหล่งกําเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟ
ความเร็วสูงในประเทศไทย 

แบบจําลองความต้องการจากแหล่งกําเนิดการเดินทางพิเศษและการ
เดินทางท่ีถูกชักนําโดยระบบรถไฟความเร็วสูง 

- พัฒนาระบบการจําลอง การขับรถไฟและชุดทดสอบการทํางาน
ของหัวรถจกัร Alstom 

ต้นแบบระบบการจําลองการขับรถไฟ 

- พัฒนากําลังคนและเครือข่ายระบบขนส่งทางราง ผลิตบุคลากรเป็นวิศวกรระบบรางจํานวน ๓๐ คน 

- พัฒนาระบบซ่อมบํารุงและปฏิบัติการขนส่งระบบรางแบบรวม ผลการศึกษากระบวนการบํารุงรักษา ซ่อมบํารุง ปฏบิัติการเดินรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และแนวทางการพัฒนาระบบบํารุงรักษารวม 

๒ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) 
๒.๑ โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมการบริการ 
- พัฒนาระบบบําบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์โดยเกมส์แอนิเมชันและ
อุปกรณ์ตรวจจับการเคล่ือนไหว 

ต้นแบบนวัตกรรมบริการ โดยอาศัย service innovation platform 

- พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจราจรจากช่ือสถานท่ีและจุดสนใจแบบ
ยืดหยุ่น 

ต้นแบบ Intelligent Transport System (ITS) Service Platform 

- พัฒนาแพลทฟอร์มการให้บริการตรวจวัดพฤติกรรมการขับรถ การบริการประเมินระดับความปลอดภยัจากพฤติกรรมการขับขี่ด้วย
โทรศัพท์ Smart Phone 

- ศึกษาฟังก์ชันทํานายฝนตกในเขต กทม.และปริมณฑล บน TVIS Mobile Applications/ Web Application/ Services ด้าน Road safety 
และ Public Transport ทํานายฝนตกในเขต กทม.และปริมณฑล 

๒.๒ โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล 
- พัฒนาเคร่ืองจักร/ระบบอัตโนมัติในอตุสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูป 

- เคร่ืองหว่านข้าวงอกสําหรับนาหวา่นนํ้าตม 
- ระบบตรวจรับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่ง
พาราวู้ด จํากัด 
- ระบบควบคุมเคร่ืองประกอบสกรูน๊อต แหวนรอง และหวัน๊อต 
- ต้นแบบเคร่ืองทําลายเช้ือแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนสําหรับ
อุปกรณ์การแพทย ์

- พัฒนาเคร่ืองจักร/ระบบอัตโนมัติในอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- กลไกการนับหวัน๊อต 
- ชุดป้อนช้ินงานอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองกลึง CNC (Cartesian Loader for 
CNC Turning Machine) 
- ชุดตรวจวัดช้ินงานอัตโนมัติ (Automatic Measuring Checking-Fixture) 
- เคร่ืองตรวจสอบขนาดช้ินส่วนยานยนต์แบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลโดยภาพ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๒๗ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบป ี๒๕๕๘ 
- พัฒนาแม่พิมพ์ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - ผลการปรับปรุงอายกุารใช้งานของแม่พิมพ์อัดรีดร้อนสําหรับผลิตช้ินงาน

อลูมินั่มกลวงรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 
- คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์ 

๒.๓ โปรแกรมเซนเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ 
- พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ สําหรับตรวจคุณภาพ 
หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 

- ต้นแบบตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. Citrulli ใน
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงโดยวิธ ีimmunomagnetic separation ร่วมกับ
การแยกเช้ือแบคทีเรียบนอาหารเล้ียงเช้ือ 
- ต้นแบบชุดทดสอบท่ีมีความไวสูงสําหรับตรวจวิเคราะห์สารอะฟลา- 
ท๊อกซินจากปฏิกิริยาการยับยั้งเอนไซม์อะซีทิลโคลินเอสเตอร์เรส 
- ต้นแบบชุดตรวจหาเช้ือก่อโรคในปลานิลและปลาทับทิมด้วยเทคนิคแลมป์
เปล่ียนสี 
- ต้นแบบไบโอเซนเซอร์ความไวสูงสําหรับการตรวจวัดออคราทอกซิน เอ 
ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้ฉลาก ลูกบอลเคลือบอนุภาคทอง 
- เทคนิคการเพิ่มความไวเคร่ืองอ่านแถบสีสําหรับชุดทดสอบอย่างง่ายท่ี
จําเพาะต่อเช้ือ Acidovorax avenae subsp. Citrulli (Aac) 
- เทคโนโลยี LAMP เพื่อการตรวจคัดกรองเช้ือก่อโรคในอาหาร ระยะท่ี ๒ 

- พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ สําหรับตรวจคุณภาพ
วิเคราะห์โรคทางการแพทย ์

- ชุดตรวจวินิจฉยัวัณโรครูปแบบใหม่ที่มคีวามไวสูงท่ีอาศัยหลักการของ 
Immunomagnetic separation ร่วมกับวธิี Two-pair confronting PCR 
- เคร่ืองต้นแบบไบโอเซนเซอร์ สําหรับตรวจวัดไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ 
โดยใช้ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าท่ีตรึงแอนติบอดีต่ออัลบุมินของคน 
- เคร่ืองวัดความเส่ียงในการเกิดโรคต้อหินมุมปิด ด้วยการวิเคราะห์ภาพถา่ย
มุมลูกตา ตามหลักการ Van Herick แบบอัตโนมัติ 
- ระบบตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะโดยเคร่ืองวิเคราะห์ภาพขนาดพกพา 

- พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ สําหรับตรวจคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

- แบบจําลองสําหรับการทํานายการกระจายตัวของสารอินทรีย์ระเหย
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ระยะท่ี ๑ ฐานข้อมูลการระบายมลพิษ
ทางอากาศและการพัฒนาแบบจําลอง) 
- ขยายผลเทคโนโลยี nCA (nClear+nAir) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพแหล่ง
นํ้า 

- พัฒนาวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของพอลิไดอะเซทติลีน/ 
ซิงค์ออกไซด์ที่เปล่ียนสีได้เพื่อเทคโนโลยีการตรวจวัด 

องค์ความรู้ด้านการใช้วัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์ ท่ีสามารถเปล่ียน
สีได้ตามปัจจัยด้านอุณหภูมิ และ pH 

- พัฒนาและศึกษาประโยชน์ของระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง
ก้ามกรามอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์แบบไร้สาย 

ต้นแบบเทคโนโลยีสําหรับงานด้าน Precision Argricultures ในฟาร์มกุ้ง
ก้ามกราม 

๒.๔ โปรแกรมวัสดุเฉพาะทาง 
- วิจัยและพัฒนาเคร่ืองเคลือบฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ
เคลือบแบบไฟฟ้าเคมีอุณหภูมิตํ่า 

ต้นแบบเคร่ืองเคลือบฟิล์มแบบไฟฟ้าเคมีอุณหภูมิตํ่า (ขยายขนาด) เป็นการ
เคลือบในระดับอุตสาหกรรม 

- วิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนท่ีมีโครงสร้าง
แบบสามมิติสําหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี 

องค์ความรู้การผลิต/สังเคราะห์สารท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุ 

- พัฒนาการผลิต/สังเคราะห์สารท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุ ต้นแบบการพัฒนาการผลิต/สังเคราะหส์ารท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านวัสดุ 
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๒๘ 
 

๔.๑.๒ กลุ่มโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๑.๗ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ (๑) การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองข้าวอย่าง
เร่งด่วนและยั่งยืน (๒) การบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร และ (๓) การ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดสอบตลาดและการยอมรับของผู้ใช้ เพื่อนําไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

โดยมีแผนการดําเนินงานและผลงานส่งมอบ ในแต่ละโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๑.๗ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒ แผนการดําเนินงานและผลงานส่งมอบโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๑.๗  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
๑. การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน 
การส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยการบูรณา
การณ์ร่วมกันระหว่าง กรมการขา้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสํานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ซ่ึง สวทช. มีบทบาท ดังน้ี 
- ดําเนินการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ท้ังด้านการ
พัฒนาพันธุ์ขา้วด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงน้ี 
เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ 

- เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น 
จํานวน ๖๐๐ ราย 
- ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จาํนวน ๒๐๐ ราย 
- เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๕๐,๐๐๐ ตัน สําหรับปลูกในพื้นท่ี ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ไร่ 

ระบบลงทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย 
โดยการบูรณาการร่วมกับระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าว 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซ่ึง สวทช.  
มีบทบาท ดังน้ี 
- เป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการฉบับน้ี  
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพาเพื่อใช้ใน
การลงทะเบียนเกษตรกรด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความสามารถทํางานได้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ 
- อบรมการใช้งานโปรแกรมใหก้ับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  
- จัดซ้ือ/จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือระบบคลาวด์ การ
สํารองข้อมูล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองแม่ข่ายหลักในการจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมท้ัง

- ประเทศได้คลังข้อมูลทางด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ถกูต้อง และมีความพร้อมใหห้น่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มูลนิธ ิเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
- ทุกหน่วยงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกนัเพราะเม่ือมีการเข้าถึงข้อมูลได้จาก
แหล่งเดียวกันท้ังหมด ปญัหาในอดีตซ่ึงเป็นความยากทางด้านการเข้าถึง
ข้อมูลบางอยา่งท่ีต้องการจะหายไปทําให้ทุกหน่วยงานต้องการจะเข้ามาใช้
บริการข้อมูลท่ี สวทช. จัดเตรียมไว้ให ้
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๒๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ท่ีมีความ
จําเป็นในการใช้งานกับโปรแกรมท่ีพัฒนาสนับสนุนการใช้งานของ
หน่วยงานรับลงทะเบียน 
การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร โดย 
- ผลิตเมล็ดถั่วพร้า เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด สนับสนุนเกษตรกร 
จํานวน ๔๐,๐๐๐ ไร่ x ๑๕ กิโลกรัม = ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
- ตรวจวัดปริมาณอินทรียว์ัตถุในแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกร 
จํานวน ๔๐,๐๐๐ ไร่ 
- สํารวจและซ่อมบาํรุงเคร่ืองสีข้าวของกลุ่มผู้ผลิต จํานวน ๗ กลุ่ม 

- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จํานวน ๔,๐๐๐ ราย ในพื้นท่ีการดําเนินงาน
ของโครงการฯ มีเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าท่ีมีคุณภาพดี ไว้ใช้เป็นปุย๋พืชสดในการ
บํารุงดิน 
- มีการตรวจวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํานาอินทรีย ์
- กลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม มีการพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองสีข้าวของตนเอง 
- เป็นการทํานาแบบพึ่งพาตนเองของเกษตรกร โดยสามารถบริหารจัดการ
ข้าวเปลือก จาํนวน ๒๐,๐๐๐ ตัน ให้เปน็ข้าวสารได้จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัน 
จําหนายในตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า ๖๐๐ 
ล้านบาท 

๒ การบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร 

บูรณาการข้อมูลและการพัฒนาแบบจําลองการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ด้านการเกษตร 

- แบบจําลองการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร 
(Agricultural Zoning Modeling) ในพื้นท่ีนําร่อง ๑ จังหวัด โดยมุ่งเน้นพืช 
ข้าวและอ้อย 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยข้อมูลจากพื้นท่ี
เพาะปลูก 

- ระบบรวบรวมขอ้มูลเซ็นเซอร์ สถานีวดัสภาพอากาศและความช้ืนดิน 
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และระบบศูนยก์ลางข้อมูลทาง
การเกษตร ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกร ขอ้มูล Demand 
& Supply ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลราคาขาย ข้อมูลการตลาดฯลฯ 
สําหรับพื้นท่ีนําร่อง 

พัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของเกษตรกร ใน ๑ จังหวัดนําร่อง 
(พื้นท่ีที่ลงดําเนินโครงการจะมีการปรับความเหมาะสมร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรต่อไป) 

- ต้นแบบเชิงสาธารณประโยชน์ คลังทรัพยากรสารสนเทศของเกษตรกร  
นําร่อง ๑ เร่ือง 

๓ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดสอบตลาดและการยอมรับของผู้ใช้ เพื่อนําไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
ขยายผลพัฒนาต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือสําหรับใช้ตรวจ
จําแนกไส้เดือนฝอยสําหรับใช้ในห้องปฏบิัติการเพื่อการตรวจรับรอง
พืชส่งออกและนําเข้า และสําหรับด่านตรวจพืชท่ัวประเทศ 

ฟลูอิดิกชิพสําหรับใช้ตรวจจาํแนกไส้เดือนฝอย 

พัฒนาต้นแบบเพื่อทดสอบภาคสนามในบ่อเพาะเล้ียงกุ้ง 
ประกอบด้วย หัวอ่าน pH จํานวน ๑๐๐ ตัว หัวอา่น DO จํานวน 
๑๐๐ ตัว เคร่ืองอ่านชนิดพกพา 2 in 1 pH/DO reader ๒๐ เคร่ือง 
และระบบควบคุมเคร่ืองตีน้ําแบบอัตโนมัติ ๔ เคร่ือง  
- ทดสอบและประเมินประสิทธภิาพ “ต้นแบบระบบลําเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับสัตว์น้ํา” ท่ีพัฒนาขึ้นโดยการติดต้ังในบ่อ
เพาะเล้ียงกุ้งร่วมกับ กลุ่มบริษัทเพาะเล้ียงกุ้ง และฟาร์มเกษตร
ขนาดใหญ่ ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา นครปฐม สุราษฎร์ธานี ตราด 

ระบบและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับสัตวนํ้า 

- พัฒนาฟิล์มต้นแบบท่ีมีสมบัติยอมให้กา๊ซและไอนํ้าผ่านอย่าง
เหมาะสมต่อการยืดอายุผักและผลไม้สด 

ฟิลม์บรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ ซ่ึงสามารถรักษาคุณภาพความสด
ของผักสดเป้าหมายท่ีจําหน่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ตได้ ๑๐-๑๔ วัน ท่ีอุณหภูมิ 
๘-๑๓ องศาเซลเซียส 
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๓๐ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ทางการแพทย์ในการรักษา
ฟื้นฟูผู้ป่วยท่ีมีความพิการผิดปกติบนใบหน้า ขากรรไกร และ
กะโหลกศีรษะ 
- พัฒนาเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ แบบเคล่ือนย้ายได้ 
- การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อการ
ผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยท่ีมีความพิการหรือผิดปกติบนใบหน้า กะโหลก
ศีรษะและขากรรไกร 
-พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนการทดสอบประเมินและฝึกฝนการ
พูดของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว ่

- ต้นแบบเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ แบบเคล่ือนย้ายได้ และผ่าน
การทดสอบความปลอดภยัทางรังสี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
- ออกแบบและผลิตวัสดุฝังใน เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐและเอกชนกว่า ๘๐ แห่ง ท่ัวประเทศ 
- ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดฝังวัสดุฝังในเฉพาะบุคคลท่ีผลิตโดยเทคโนโลยี
ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์นีแ้ล้วมากกวา่ ๑,๔๐๐ ราย  
- มีเทคโนโลยีสําหรับบําบัดและฝึกฝนการพูดให้แก่ผู้ปว่ยภายหลังการเข้ารับ
การรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๓๑ 
 

๔.๑.๓ กลุ่มโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง (Giga Impact Project) หมายถึง 
โครงการวิจัยและพัฒนาหรือชุดโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถส่งมอบผลงานออกสู่ตลาดได้หลังจากการอนุมัติ
ประมาณ ๓ ปี โดยมุ่งหวังผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงระดับพันล้านบาท ดําเนินงานแบบ 
สหวิทยาการ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรที่อยู่ในภาคการผลิตและการตลาด จนถึงถ่ายทอดผลงานได้ มีการใช้ 
market-driven approach โดยกําหนดโจทย์วิจัยร่วมกันกับผู้ใช้ผลงานทั้งจากภาคการผลิต บริการและสังคม  
เป็นโครงการทําวิจัยพัฒนาที่มีแผนงานวิศวกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิต การทดสอบต่างๆ อาทิ การ
ทดสอบตลาด ทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับ สวทช. เม่ือ
โครงการมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทีมงานที่ 
พร้อมทุ่มเทเวลาในการศึกษาโจทย์ร่วมกับเอกชนอย่างจริงจัง ศึกษาทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการ
ทํางานที่มุ่งหวังผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงระดับพันล้านบาท 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังผู ้ผลิตและผู้ใช้อย่างชัดเจนสวทช. ได้ริเร่ิมการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่แบบ 
สหวิทยาการที่มีการลงทุนวิจัยและพัฒนา แล้วก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ระดับพันล้านบาท (Giga 
Impact Initiatives: GII) โดยใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการไม่เกิน ๓ ปีอีกด้วย โดยมีเป้าหมายส่งมอบ (ผลผลิต/
เทคโนโลยี) และผลการดําเนินงานที่ผ่านมาใน ปี ๒๕๕๗ ในแต่ละกลุ่มโครงการวิจัยที่มุ ่งหวังผลกระทบสูงระดับ 
พันล้านบาทของ สวทช. ดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓ ความเป็นมา เป้าหมายส่งมอบ และผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๗ ในแต่ละกลุ่มโครงการวิจัยที่มุ่งหวัง
ผลกระทบสูงระดับพันล้านบาทของ สวทช. 

โครงการ ที่มาและผลงานที่ผ่านมาของโครงการ เป้าหมายสง่มอบ ผลการดําเนินงานป ี๒๕๕๗ 
นวัตกรรมนํ้ายาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วย
ลําอิเล็กตรอนเพื่อการ
สร้างรายได้ของประเทศ
ไทยจากผลิตภัณฑ์น้ํา
ยางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

     สวทช. โดย ศว. ได้พัฒนาวิธีการ
เตรียมนํ้ายางข้นชนิดไร้แอมโมเนียขึ้น เพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ยางธรรมชาติ ได้แก ่ถุงยางอนามัย จุกนม
ยาง เป็นต้น ด้วยวธิีการแบบใหม่ โดยใช้
สารรักษาสภาพนํ้ายางสดท่ี เรียกว่า TAPS 
(Thai Advanced Preservative 
System) แทนการใช้สารเดิมท่ีเป็นปัญหา
และอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก ่แอมโมเนีย, 
Tetramethyl Thiuram Disulphide 
(TMTD) และ Zinc Oxide (ZnO)  
     เทคโนโลยกีารวัลคาไนซ์น้ํายางข้นโดย
ใช้ลําอิเล็กตรอนแทนการใช้กาํมะถัน ให้
นํ้ายางข้นและผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางข้นท่ีมี
ความปลอดภยัต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกดิ
การแพ้สารเคมีหรือโปรตีน 
     ดังน้ัน งานในโครงการน้ีจะเป็นการ

ต้นแบบนํ้ายาง TAPS วัลคาไนซ์น้ําด้วยลํา
อิเล็กตรอนระดับอุตสาหกรรม เพื่อนําไป
ผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางจํานวน ๔ 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงมือยาง จุกนมยาง 
สายสวนปัสสาวะ และแผ่นยางทาง 
ทันตกรรม เป็นต้น และพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย ์

- ดําเนินการออกแบบและทดลองระบบ 
reactor ท่ีทําให้การลดทอนพลังงานของ
เคร่ืองกําเนิดอิเล็กตรอนสําหรับฉายนํ้ายาง
เพื่อหาพลังงานท่ีเหมาะสม 
- ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของ
ฟิล์มยาง พบว่า ความเป็นพิษตํ่ามากเม่ือ
เทียบกับการใช้แอมโมเนีย 
- ทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์มยาง พบว่า 
มีสมบัติใกล้เคียงกับฟิล์มยางวัลคาไนซ็ด้วย
กํามะถัน 
- ปริมาณโปรตีนจากการฉายนํ้ายางด้วย
ลําอิเล็กตรอน พบว่ามีปริมาณโปรตีนซ่ึง
เป็นสาเหตุของการแพ้ลดลง 
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โครงการ ที่มาและผลงานที่ผ่านมาของโครงการ เป้าหมายสง่มอบ ผลการดําเนินงานป ี๒๕๕๗ 
พัฒนาเทคโนโลยี ๒ เทคโนโลย ีคือ 
เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น้ํายางธรรมชาติ
ด้วยลําอิเล็กตรอน ร่วมกับเทคโนโลยกีาร
รักษาสภาพนํ้ายางธรรมชาติโดยไม่ใช้
แอมโมเนีย เพือ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากนํ้ายาง
ธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง ตลอดจน
การต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรม
การผลิตยางธรรมชาติภายในประเทศ เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

การปรับปรุงพันธุ์ออ้ย
แบบก้าวกระโดดเพื่อให้
มีผลผลิตนํ้าตาลสูงขึ้น 

     สวทช โดย ศช. ได้วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นฐานด้านจโีนมและ
เคร่ืองหมายโมเลกุล ได้แก่ เทคโนโลย ี
ทรานสคริปโตมิกส์ เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ 
และเทคโนโลยีจีโนมิกส์ เป็นต้น สําหรับ
การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุพ์ืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ  
     งานโครงการน้ีเป็นการใช้เทคโนโลยี
พื้นฐานด้านจีโนมและเคร่ืองหมายโมเลกุล
มาประยกุต์ใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
โดยมีข้อดีเม่ือเปรียบเทียบกับวิธกีาร
ปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน คือ ช่วยร่น
ระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์เฉล่ียจาก ๑๐-๑๕ 
ปี เหลือเพียง ๖ ปี และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดเลือกพันธุ์ให้มี
ความแม่นยาํเพิ่มขึ้น เพือ่ให้ได้พันธุ์ออ้ยท่ี
มีผลผลิตและมีปริมาณนํ้าตาลสูงขึ้น 

- ได้อ้อยสายพันธุ์ดี ท่ีมีความหวานและ
ผลผลิตเฉล่ียไม่แตกต่างหรือดีกวา่พันธุ์
มาตรฐานในทางสถิติ โดยเปรียบเทียบเป็น
รายปี  
- ได้ platform technology ของการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบบูรณาการ โดยการ
นําเอาข้อมูล omic ระดับต่างๆ มาใช้ใน
การตัดสินใจเลือกเคร่ืองหมายพันธุกรรม
สําหรับคัดเลือกลูกผสมจาก crossing 
plan 

- ได้ผลลําดับเบสอาร์เอ็นเอของอ้อย ๕ 
สายพันธุ์ ท่ีอาย ุ๖ เดือน และสร้างไลบาร่ี
จากส่วนใบ และลําต้นของอ้อยท้ัง ๕ สาย
พันธุ์แล้ว โดยจะนําไปศึกษาการแสดงออก
ออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณ นํ้าตาล
ในอ้อยต่อไป 

การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเอนไซม์ด้วย
วิธีการหมักแบบอาหาร
เหลวในระดับก่อนนํา
ร่อง (Pre-pilot) 

     สวทช โดย ศช. มีห้องปฏิบัติการท่ีมี
ความชํานาญงานวิจยัด้านเทคโนโลยกีาร
ผลิตเอนไซม์ 
    เอนไซม์ไซแลนเนสเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม
ท่ีใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ได้แก่ เยื่อกระดาษ ส่ิงทอ และอาหารสัตว์ 
เป็นต้น ดังน้ัน เอนไซม์ไซแลนเนสจึงมี
ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมสูง และยัง
ไม่มีการผลิตในประเทศไทย สําหรับ
จําหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ท้ังท่ีตลาดมีความต้องการมาก  
   ดังน้ัน งานในโครงการน้ีจะพัฒนาระบบ
การผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสด้วยวิธกีาร
หมักแบบอาหารเหลวในระดับ Pre-pilot 

โรงงานต้นแบบการผลิตเอนไซม์ไซแลนเน
สด้วยวธิีการหมักแบบอาหารเหลว ท่ีมี
ขนาดถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือถังหมัก ๓๐๐ 
ลิตร ท่ีมีสภาวะเหมาะสมต่อการเก็บ
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมท่ีจะถา่ยทอด
เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ในเร่ืองการลงทุนท่ีเหมาะสม 
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โครงการ ที่มาและผลงานที่ผ่านมาของโครงการ เป้าหมายสง่มอบ ผลการดําเนินงานป ี๒๕๕๗ 
โดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือถังหมักขนาด 
๓๐๐ ลิตร เพื่อการขยายผลสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสารชีวภาพ
ต่อไป 

ระบบและเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
สัตว์น้ํา 

     สวทช. โดย ศอ. ได้พัฒนาต้นแบบ
เคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า สําหรับ
ใช้ในแหล่งนํ้าทางการเกษตรเพื่อควบคุม
คุณภาพนํ้าให้เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ํา ได้แก ่บ่อกุ้ง โดยพัฒนาเคร่ืองวัด
ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าให้สามารถวัดได้
อย่างต่อเน่ือง และยาวนานขึ้นถึง ๔๕ วนั 
และให้ค่าท่ีถูกต้องตามเคร่ืองวัดมาตรฐาน
ท่ีแตกต่างไม่เกิน ๐.๕ ppm. ซ่ึงเป็นระดับ
ท่ียอมรับได้ โดยงานในโครงการน้ีจะ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุม
ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าของบ่อกุ้ง ใน
สภาพการใช้งานจริงในบ่อเล้ียงกุ้ง 

ระบบเฝ้าและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับสัตว์น้ําพร้อมข้อมูลทดสอบ
การตลาดและการประหยัดพลังงานไฟฟา้
ในภาคสนาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง ซ่ึง
ประกอบด้วย ระบบการตรวจวัดและเฝ้า
ระวัง (DO, pH) และโมดูลการควบคุม
เคร่ืองเติมอากาศแบบไร้สาย ท่ีสามารถ
ผลิตและใช้งานได้ในระดับอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อม และโปรแกรม
สําเร็จรูปในการอ่านแสดงเพื่อวัด
พารามิเตอร์ ๗ ชนิด ได้แก่ chlorine, 
ammonium, pH, nitrite, hardness, 
alkalinity และ phosphate 

ทบทวนต้นแบบเดิมโดยปรับปรุงรูปแบบ
เพื่อให้การผลิตท่ีมีต้นทุนตํ่าลง และเพือ่
เพิ่มอายกุารใช้งานให้เพียงพอต่อรอบการ
เล้ียง และดําเนินการเก็บข้อมูลการ
ทดสอบในภาคสนาม 

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
แบบยั่งยืนเพือ่
อุตสาหกรรมผลิตผลสด
ของไทย 

     สวทช. โดย ศว. ได้พัฒนาฟิล์มเพื่อใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและเก็บรักษา
คุณภาพของผักและผลไม้สด โดยมี
ลักษณะคล้ายถุงพลาสติก  
มีลักษณะเด่น คือ กา๊ซออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้าออกได้
เหมาะสมกับอัตราการหายใจของผักและ
ผลไม้ ทําให้ผักและผลไม้คงคุณภาพสด ยืด
อายุได้นานถึง ๒-๕ เท่า 
    งานในโครงการน้ีจะมุ่งเน้นเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุและเก็บรักษา
คุณภาพ ความสดของกลุ่มผลิตผลสดท่ี
ศักยภาพทางการตลาดอยา่งชัดเจน และ
สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกจิ
อุตสาหกรรม ชุมชนเกษตรกร การ
วิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการพัฒนาธุรกจิ
ท่ีสร้างผลกระทบและมีประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ๔ ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ๑) ฟิล์มบรรจภุัณฑ์ปรับสมดุล
บรรยากาศท่ีสามารถเก็บรักษาผักสดเพือ่
การขายปลีกในซุปเปอร์มาเก็ต ๒) บรรจุ
ภัณฑ์แลกเปล่ียนกา๊ซแบบพิเศษด้วยฟิล์มรู
พรุน (พอลิโพรพิลีน) ๓) อินดิเคเตอร์
สําหรับตรวจวัดระดับความสุกของผลไม้ 
และ ๔) บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนสําหรับ
ผลิตผลสดตัดแต่งท่ีมีมูลค่าสูง 

พัฒนาการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 
โครงสร้างหลายช้ันต้นแบบในระดับ
ห้องปฏิบัติการซ่ึงมีองค์ประกอบจาก 
Anti-fog masterbatch ท่ีปรับปรุง
แก้ปัญหาเร่ืองกล่ิน และฟิล์มเหลืองได้โดย
มีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ 
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๔๑.๔  กลุ่มโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยีฐาน หมายถึง การสร้างและสั่งสมความรู้และทุนทางปัญญาใน
เทคโนโลยีที่สําคัญตามแนวโน้มเทคโนโลยี อันเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นคลังข้อมูลวิทยาการ
ของประเทศ รวมไปถึงการบูรณาการความสามารถของ สวทช. และเครือข่ายวิจัยของประเทศด้วย Technology 
Road Map (TRM) ที่มีความชัดเจน ภายใต้เวลาที่เหมาะสม สามารถวัดความสําเร็จเชิงกระบวนการบริหารจัดการที่
ทําให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือที่สําคัญในสาขาวิทยาการ
หลักของศูนย์แห่งชาติ ที่ต้องใช้เป็นฐานในการสร้างผลงานในรูปผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการอุตสาหกรรมได้ในคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซ่ึงดําเนินการโดยศูนย์แห่งชาติทั้ง ๔ ศูนย์ ตาม
สาขาเทคโนโลยี ได้แก่  

� ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทาง
เทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการพัฒนาและสร้างความสามารถ
เทคโนโลยีจีโนม การพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ รวมทั้ง  
การพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร เพื่อสร้างผลงานในรูปกระบวนการ 
หรือผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในคลัสเตอร์ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อสร้างความพร้อมของประเทศ ในด้านฐานของเทคโนโลยีที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหา
หรือตอบโจทย์วิจัยทางด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยดําเนินงานภายใต้
โปรแกรมวิจัย ๓ โปรแกรม ได้แก่ (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ (๒) โปรแกรม
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร และ (๓) โปรแกรมเทคโนโลยีหน้าที่ของจีโนม 

� ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีฐาน
ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต โดยมุ่งเน้นการประดิษฐ์ และพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAE) เพื่อการออกแบบและการจําลองแบบสําหรับวัสดุและการผลิต 
รวมทั้งการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง พัฒนาวัสดุชีวการแพทย์ และอุปกรณ์
การแพทย์เฉพาะบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพการใช้งานวัสดุ การพัฒนา
เทคโนโลยีการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตร สุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยดําเนินงานภายใต้โปรแกรม
วิจัย ๒ โปรแกรม ได้แก่ (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ วิศวกรรม 
และการผลิต และ (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ 

� ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ทางเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตร์ เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสามารถและมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานจริงของประเทศทั้งในระยะกลางและยาว รวมทั้งมุ่งเน่นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
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เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองธุรกิจฐานบริการ (Service Economy) ซ่ึงเปิดกว้างและมีรูปแบบ
หลากหลายบนฐานข้อมูลดิจิทัล โดยดําเนินงานภายใต้โปรแกรมวิจัย ๒ โปรแกรม ได้แก่  
(๑) โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ 

� ด้านนาโนเทคโนโลยี มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีฐานด้านนา
โนเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์และกระบวนการผลิตโดยใช้นาโน
เทคโนโลยี ที่เป็นรากฐานทางด้านอุปกรณ์นาโน และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับประเทศและ
ระดับสากล การวิจัยและพัฒนาสารห่อหุ้มที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมในการเพิ่มความคงตัวของสารที่
ถูกกักเก็บ และสามารถควบคุมการปลดปล่อยตามเวลาหรือตําแหน่งเป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อ
สร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านการออกแบบโมเลกุลและโครงสร้างระดับนาโนที่มีสมบัติเฉพาะ และ
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนหรือโครงสร้างระดับนาโน โดยสามารถพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยดําเนินงานภายใต้โปรแกรมวิจัย ๓ โปรแกรม ได้แก่ (๑) โปรแกรมการ
ออกแบบและสร้าง สังเคราะห์วัสดุนาโน (๒) โปรแกรมการประดิษฐ์อุปกรณ์และกระบวนการผลิต
โดยใช้นาโนเทคโนโลยี และ (๓) โปรแกรมการห่อหุ้มระดับนาโนและระบบนําส่ง 

 
โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ในแต่ละกลุ่มสาขาเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ดังตารางที่ ๔ 
 

ตารางที่ ๔  แผนการดําเนินงานและผลงานส่งมอบ ในแต่ละกลุ่มโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
๑ กลุ่มพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  
๑.๑ โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 
- พัฒนาเคร่ืองมือปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์  
P. thermomethanolica  ในรูปแบบพลาสมิดท่ีสามารถหมุนเวียนนํา
กลับมาใช้ได้ ประยกุต์ใช้ในการสร้างสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
แทรกยีนท่ีตําแหน่งจําเพาะ รวมท้ังสร้างสายพันธุ ์auxothroph เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์เจ้าบ้านท่ีมียีนเป้าหมายต่อไป 
- สร้างระบบโปรตีนฐานสําหรับการแสดงออกท่ีผิวเซลล์ของยีสต์เพื่อ
นําไปใช้ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจากชีวมวลประเภทลิกโน
เซลลูโลสในขั้นตอนเดียโดยใช้วิธีทางชีวสารสนเทศ 
- ออกแบบและสร้างเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตชีวมวลด้วย
เทคนิคชีววิทยาระบบ 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และระบบการแสดงออก
ของยีน สําหรับกลุ่มวจิัยด้านการเกษตรและอาหาร พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อมีเคร่ืองมือสําหรับใช้ปรับปรุงสายพันธุย์ีสต์ โดยเป็น
เคร่ืองมือสําหรับการแทรกหลายยีนโดยใช้ marker เพียงชนิดเดียว 
รวมท้ังควบคุมระบบแสดงออก และเปล่ียนแปลงยีนได้มีประสิทธภิาพ 
และพร้อมสําหรับนําไปใช้ในการวจิัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจยัต่างๆ 

- ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเซลล์ที่สร้างโปรตีนรีคอมบิแนนท์จาก
เซลล์แมลงหวี่และการแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ เพื่อผลิตโปรตีน 
รีคอมบิแนนท์ NS 1 จากเซลล์แมลงหวีไ่ด้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
- เทคโนโลยีการผลิตไวรัสเด็งกี่ด้วย inducible stable cell lines 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และระบบการแสดงออก
ของยีน สําหรับกลุ่มวจิัยด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อมี
เคร่ืองมือในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ NS1 สําหรับศึกษากลไก
การก่อโรคไข้เลือดออก และมีระบบการผลิตไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประยุกต์ใช้กับสายพันธุ์ที่เป็น candidate vaccine ได้ต่อไป 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
- ปรับองค์ประกอบของกรดไขมันในราท่ีสะสมลิปิด เพื่อผลิตลิปิดท่ีมี
มูลค่าสูง 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และระบบการแสดงออก
ของยีน สําหรับกลุ่มวจิัยด้านการเกษตรและอาหาร และการแพทย์
และสาธารณสุข พลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อมีเทคโนโลยีสําหรับ
แสดงออกยีนควบคุมการผลิตสารมูลค่าสูง ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
ต่อไป 

- พัฒนาความสามารถในการเล้ียงจุลินทรีย์ในระบบการผลิตอาหารแข็ง
ให้สามารถผลิตสารต่างๆ ในระดับกอ่นกึ่งอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
- พัฒนาวิธกีารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเช้ือแอคติโนมัยซีท โดย
การสกัดด้วยวธิี solid phase extraction เพื่อให้ได้วิธีการสกัดท่ีให้สาร
ท่ีมีความหลากหลาย 
- คัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเช้ือราในกลุ่ม Insect 
pathogenic fungi, Basidiomycetes, Marine fungi, Endophytic 
fungi และแอคติโนมัยซีทท่ีเก็บอยู่ในหอ้งปฏิบัติการเกบ็รักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ 
- จัดเก็บข้อมูลสารบริสุทธิ์ในรูป HPLC profile และ UV spectra เพื่อ
เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล chemical library เพื่อประโยชน์ในการคัด
กรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ของ ศช. อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ระบบการวิเคราะห์และจัดทํารูปแบบkintic ของสารสําคัญในเลือด
ของสัตว์ทดลองด้วยเทคนิค MS, NMR, GC-MS เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 
การตัดสินและคัดเลือกสารเพื่อการพัฒนาเป็นยาต่อไป 
- เตรียมกระบวนการ downstream processing ท่ีเหมาะสมสําหรับ
การผลิต recombinant protein สําหรับใช้กับมนุษย์อาทิ เทคโนโลยี
การทําให้โปรตีนบริสุทธิ์ระดับ pre-pilot scale ด้วยเทคนิค 
chromatography  ท่ีมีประสิทธิภาพให้ได้โปรตีนบริสุทธิ์สูง 

เทคโนโลยีสําหรับการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ และการสังเคราะห์สารใน
ระดับขยายขนาด สําหรับกลุ่มวิจยัด้านการเกษตรและอาหาร และ
การแพทย์และสาธารณสุข พลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อมีความพร้อม
ท้ังด้านบุคลากรวิจยั อุปกรณ์เคร่ืองมือ ในการผลิตโปรตีนและสาร
มูลค่าสูงและสามารถเช่ือมต่อการผลิตระดับห้องปฏิบัติการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ รวมท้ังมีฐานข้อมูล
จุลินทรีย์ อาหารเล้ียงเช้ือ และสภาวะท่ีเหมาะสมในการคัดกรอง
จุลินทรีย์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบ
สารใหม่ได้อย่างมีประสิทธภิาพและรวดเร็วต่อไป 

๑.๒ โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
- พัฒนาเทคโนโลยีการถา่ยยีน/ชุดยีนในพืชท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก
เดิมในพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเล้ียงคู่ เช่น mini-chromosome 
technology 
- ระบบการค้นหาลูกผสมท่ีมีลักษณะกลายพันธุ์ในยีนหรือโครโมโซม 
และการทดสอบหาลักษณะกลายพันธุ์ภายใต้โรงเรือน 
- ดําเนินโรงเรือนทดสอบพืชมาตรฐานความปลอดภัยชีวภาพ 
- พัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลแนวใหม่  สําหรับพัฒนาเคร่ืองหมาย
โมเลกุลใหม่ในการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์และพืช 

เทคโนโลยีการแสดงออกของยีน (gene expression) และการถ่ายยีน
ในพืชอย่างจาํเพาะส่วนในระบบท่ีเสถียร วิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์
ในการพัฒนาสายพันธุพ์ืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สําหรับกลุ่มวิจยัด้าน
การเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาเชิงประยุกต์ในการพัฒนาสายพันธุ์
พืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

- เทคโนโลยีแบคเทอรีโอฟาจแนวใหม่ในการตรวจวินิจฉยัและควบคุม
เช้ือก่อโรคในแปลงปลูก 
- ระบบผลิตเช้ือไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ในระดับ
โรงงาน 
 

เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย ผลิตวัคซีน เตรียมการรองรับโรคติดเช้ือ
อุบัติใหม่ในสัตว์/พืช สําหรับกลุ่มวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร 
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๓๗ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
๑.๓  โปรแกรมเทคโนโลยีหน้าที่ของจีโนม 
- สร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ next generation  
sequencing  (Ion proton sequencer) หาลําดับเบสส่ิงมีชีวิตท้ัง
ระดับ genome และ transcriptome ขนาด ๔๐ Gbp/run อ่านลําดับ
เบสได้ความยาว ๔๐๐ base/read  

เทคโนโลยีการหาลําดับเบสจีโนมขนาดใหญ่ที่มีความรวดเร็วในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และท่ีมีต้นทุนตํ่าคุ้มค่าต่อการลงทุนวิจยั 

- พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะหโ์ปรติโอมในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีโปรติโอมิกส์เพื่อตอบโจทยว์ิจัยต่างๆ 

เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ที่มีต้นทุนการวิเคราะห์ตํ่า และสามารถ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับการให้บริการ 

- พัฒนาความสามารถในการเตรียมตัวอย่าง การสกัดสารเมตาโบไลท์ 
และการศึกษาวิเคราะห์เมตาโบโลมิกส์ด้วย เทคนิค MS, NMR, GC-MS 
และ UPLC-qTOF-MS  การเตรียมและจัดหาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์สาร 

ความสามารถของบุคลากรวจิัยในการศึกษาสาร metabolites เเละ
สารสําคัญเเบบองค์รวมอย่างรวดเร็ว 

- ศึกษาหน้าท่ียีน และความสัมพันธ์ของการควบคุมการแสดงออกของ
ยีนกับขอ้มูลจีโนม ได้แก ่การศึกษาคุณสมบัติของยีน/โปรตีนท่ีเกี่ยวข้อง
กับภูมิคุ้มกันกุ้งกุลาดํา  การศึกษาตําแหน่งเร่ิมต้นของการคัดลอกยีน 
(transcription start sites) เพื่อเข้าใจการควบคุมการแสดงออกของยีน
ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนายาต้านเช้ือมาลาเรีย  

องค์ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของยีนต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาและควบคุมยีนในส่ิงมีชีวิต 

- พัฒนาฐานข้อมูลทางชีววิทยา และ workflow สําหรับวิเคราะหข์้อมูล
เมตาโบโลมิกส์ของขา้ว วิเคราะห์หาเปปไทด์ออกฤทธิ์ชนิดใหม่จาก
ข้อมูลโปรติโอจโีนมิกส์ของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแลคติก และการ
วิเคราะห์ข้อมูลลําดับเบสจีโนมมนุษย์ และข้อมูล SNV ของเช้ือมาลาเรีย
ท่ีได้จากเทคโนโลยี NGS  

ฐานข้อมูลและกระบวนการทางชีวสารสนเทศเพื่อช่วยลดระยะเวลา
การวิเคราะห์ขอ้มูล และเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการดําเนินงาน
วิจัยทางชีววิทยา 

๒ กลุ่มเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
๒.๑ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต 
- วิจัยและพัฒนาด้านการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม (CAE software) ด้านการ
วิเคราะห์การถา่ยเทความร้อน (Heat Transfer Analysis) การพัฒนา
เทคนิคและวิธีการหล่อโลหะ (Metal Casting) และการขึ้นรูปโลหะ 
(Sheet Metal Forming) 

- เทคโนโลยีการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม (CAE software)  
- เทคโนโลยีการวิเคราะหก์ารถา่ยเทความร้อน (Heat Transfer 
Analysis)  
- เทคนิคและวิธีการหล่อโลหะ (Metal Casting) และการขึ้นรูปโลหะ 
(Sheet Metal Forming) 

๒.๒ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ 
- วิจัยและพัฒนาในด้านการวิเคราะห ์ประเมิน และป้องกันความ
เสียหายของช้ินส่วนโลหะ และอุปกรณ์สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

แนวปฏบิัติเพื่อการลดระดับความเค้นตกค้างในช้ินส่วนด้วยการ
วิเคราะห์เชิงวิศวกรรมด้วยระบบคอมพิเตอร์ (Computer Aided 
Engineering: CAE) รวมท้ังมีซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และแนว
ปฏิบัติการประเมินการแตกร้าวเน่ืองจากความเค้นร่วมกับการกร่อน 
(Stress Corrosion Cracking: SCC) ของเหล็ก (Stain Steel) 

- พัฒนาการตรวจสอบวัสดุและโครงสร้างพร้อมทําวิศวกรรมย้อนรอย
บนสกรูบีบอัดท่ีนําเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบกลไกการสึก
หรอของสกรูบีบอัดในเคร่ืองหีบปาล์ม และเพื่อศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของสกรูบีบอัด 
 

เทคโนโลยีการพัฒนาระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดโอกาสความ
เสียหายของช้ินส่วนเคร่ืองจักร และ ปรับปรุงระบบสกัดนํ้ามันปาล์มฯ 
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๓๘ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
- พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ เพือ่
พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยกีารวิเคราะห์ทดสอบ และ
ปรับปรุงกระบวนการทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบ รวมไปถึงพัฒนาวธิี
มาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ 

- การทดสอบพลาสติกชีวภาพ (Biodegradability Testing 
Technology)  
- มีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบเพื่อการรับรอง 
ISO 17025 
- เพิ่มความสามารถการให้บริการ จาก ๒-๔ ช้ินต่อป ีเป็น  
๑๐-๑๘ ช้ินต่อป ี

- พัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ - เทคโนโลยีการพัฒนาขอ้เข่าเทียมสําหรับคนเอเชีย ระดับ
ห้องปฏิบัติการเพื่อทดแทนการนําเข้า 
- ต้นแบบอุปกรณ์ทางด้านกระดูก จากเทคโนโลยีการออกแบบ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่เหมาะสมกับสรีระคนไทย เพื่อคน
พิการทดแทนการนําเข้าและเพื่อยกระดับคุณภาพการรักษา 

๓ กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
๓.๑ โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบซีมอส (CMOS) สําหรับ 
ไมโครเซ็นเซอร์และวงจรรวมประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน 

กระบวนการผลิตและการออกแบบซีมอส (CMOS) สําหรับไมโคร
เซ็นเซอร์และวงจรรวมประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน 

- วิจัยวิธีการแปลงเพศปลาเศรษฐกิจท่ีลดระยะเวลา และทําการเผยแพร่
วิธีการดังกล่าว 

การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิกขยายรูเยือ่หุ้ม
เซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 

- วิจัยเคร่ืองตรวจวัตถุระเบิด เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบสําหรับตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในระดับท่ีตํ่ากวา่หน่ึงในล้านส่วน  

- พัฒนาเคร่ืองตรวจสอบยีนควบคุมการสร้างอะฟลาทอกซิน เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าแบบใช้แล้วท้ิงท่ีสร้างด้วยเทคโนโลยกีารพิมพแ์บบ
ไฮบริดสําหรับทดสอบยีนท่ีควบคุมการสร้างอะฟลาทอกซิลในอาหาร 

๓.๒ โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ 
- วิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้าน
การเกษตร 

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศระบบถาม-ตอบเพื่อให้บริการความรู้ด้าน
การเกษตร 

- พัฒนาเทคนิคและยกระดับมาตรฐานการใช้ชุดคําคล้องจองภาษาไทย
เพื่อการคัดกรองและวัดประสิทธภิาพความบกพร่องทางการได้ยิน (Thai 
Rhyming Word Sets) 

ชุดคําภาษาไทย และโปรแกรมการทดสอบ เพื่อช่วยในการคัดกรอง
ผู้ป่วยและประเมินความบกพร่องทางการได้ยินอย่างมีประสิทธภิาพ 

- วิจัยและพัฒนา PaaS Cloud สําหรับการประมวลผล Data Mining 
บนข้อมูลขนาดใหญ ่

เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ Platform สําหรับการประมวลผล Data 
Mining กับข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Platform as a Service (PaaS) 
Cloud ทําให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อทําการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนระบบ HPC ใน
ลักษณะของ Cloud computing 

- วิจัยและพัฒนาการตรวจจบัความผิดปกติโดยใช้ข้อมูลเชิงจุลภาคเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับระบบจราจรและการเงิน 

เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานกบัข้อมูลทางการเงิน และการจราจร 

- ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มบริการตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ
สําหรับ Internet of Things 
- ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการดูแลเครือข่ายแบบ Software 
as a Service ในช่ือ NetHAM nano 

เทคโนโลยี Cloud Monitoring Platform ประเภทตรวจสอบ 
ควบคุมและแจ้งเตือนข้อมูลสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี Internet of 
Things ช่ือ NetPIE (Network Platform for Internet of 
Everything) และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริการดูแลเครือข่ายแบบ 
Software as a Service ในช่ือ NetHAM nano 
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๓๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
- สร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็น
ฐานความรู้ในการสกัดขอ้ความอัตโนมัติสําหรับระบบถาม-ตอบ
ภาษาไทย 

กรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็น
ฐานความรู้ในการสกัดขอ้ความอัตโนมัติสําหรับระบบถาม-ตอบ
ภาษาไทย 

- ทําการทดสอบเทคนิคและโปรโตคอลใหม่ที่นําเสนอเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ RFID ด้านความเร็ว โดยจะทดสอบเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างด้านความเร็วอยา่งมีนัยสําคัญ 

เทคนิคและโปรโตคอลสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบ RFID 

๔ กลุ่มนาโนเทคโนโลยี 
๔.๑ โปรแกรมการออกแบบและสร้าง สังเคราะห์วัสดุนาโน 
- วิจัยและพัฒนาในการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุนาโน สําหรับ
ปฏิกิริยาในด้าน ชีวมวล และปโิตรเคมี โดยเฉพาะการแปลงชีวมวล
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังเช้ือเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี วัสดุปรับปรุงดิน 
โดยออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองปฏิกรณ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาใน
ระบบแบบต่อเน่ือง และการปฏิบัติงานท่ีความดันปกติและสูง/อุณหภูมิ 
กิจกรรมการวิจยัครอบคลุมไปถึงการออกแบบของกระบวนการปลายนํ้า 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้
ระบบการแยก รวมถึงไฮโดรไซโคลนดูดซับและนาโนเมมเบรน เป็นต้น  
- วิจัยพัฒนา การออกแบบและสังเคราะห์พอลิเมอร์และสารอินทรีย์
ขนาดเล็กกึ่งตัวนําไฟฟา้ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งานท่ีละเอียดอ่อนได้หลากหลาย เช่น เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์
ตรวจวัด อุปกรณ์วินิจฉัยในทางการแพทย์ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก เป็นต้น 
- วิจัย และพัฒนา เทคนิคการคํานวณทางเคมีเพื่อออกแบบหรือทํานาย
สมบัติของโครงสร้างในระดับนาโนเมตรของ Functional 
Nanomaterial’s ชนิดใหม่ๆ หรือทํานายคุณสมบัติของ Functional 
Nanomaterial’s  ท่ีมีอยูแ่ล้ว เพือ่สร้างความเข้าใจในกรบวนการทาง
เคมีในระดับนาโนสเกล โดยใช้ First principle computational 
chemistry method และ mathematical modeling ในการศึกษา 

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการสังเคราะห์วัสดุนาโน ของ
ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุนาโน 
สําหรับปฏกิิริยาในด้าน ชีวมวล และปิโตรเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แปลงชีวมวลให้กบัผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังเช้ือเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี 
วัสดุปรับปรุงดิน, เทคโนโลยีการสังเคราะห์พอลิเมอร์และสารอินทรีย์
ขนาดเล็กกึ่งตัวนําไฟฟา้ และ เทคนิคการคํานวณทางเคมีเพื่อออกแบบ
หรือทํานายสมบัติของโครงสร้างในระดับนาโนเมตร เป็นต้น 
 

- วิจัย และพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่ออาหารและการเกษตร 
- วิจัย และพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างระดับนาโนและ
ประดิษฐ์เคร่ืองกําเนิดพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน 
- วิจัย และพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟา้และประดิษฐ์
แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนประสิทธภิาพสูง  
- การสังเคราะห์วัสดุนาโนและการประดิษฐ์ระดับนาโนสําหรับประยุกต์
ด้านพลังงาน 

เกิดเครือข่ายการวิจัยด้านการวิจยัระบบนําส่งจํานวน ๕ แห่ง 

- วิจัยพัฒนา สูตรการผลิต / ต้นแบบตัวเร่งปฏิกิริยาระดับ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในระบบผลิตไบโอดีเซล 
- พัฒนาและสร้าง Pilot Plant ชุดผลิตไบโอดีเซลแบบใหม่ 

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบใหม่โดยใช้ Eco-Catal 

- ลงพื้นท่ีในการใช้ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย การใช้งานวัสดุปลูก และ
วัสดุเพาะเมล็ดสําหรับการปลูกออ้ยและข้าว ในจังหวัด ปทุมธานี แพร่  
ชัยภูม ิสระบุรี ลพบุรี นครปฐม  

- ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย 
- วัสดุปรับปรุงดิน  (Taylor-made Glowing media/ Sowing 
media) 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๐ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
๔.๒ โปรแกรมการประดิษฐ์อุปกรณ์และกระบวนการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยี 
- วิจัย พัฒนา สังเคราะห์และขึ้นรูปสารประกอบนาโนคอมพอสิท และ
การปรับปรุงพื้นผิวด้วยเทคโนโลยกีารเคลือบ โดยใช้เทคโนโลยีตัวเร่ง
ปฏิกิริยาโดยการกระตุ้นด้วยแสงหรือ Photocatalysis 
- วิจัยและพัฒนาการนํานาโนเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ประโยชน์
ทางด้านส่ิงทอ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านNano Fabrication and 
Manufaurting processของประเทศไทย อาทิ การสังเคราะห์และขึ้น
รูปสารประกอบนาโนคอมพอสิท และการปรับปรุงพื้นผิวด้วย
เทคโนโลยีการเคลือบ และพัฒนาการนํานาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทางด้านส่ิงทอ เป็นต้น 
 

- วิจัยและพัฒนาอปุกรณ์ตรวจวัดท่ีใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษทาง
โครงสร้างนาโน โดยเน้นการวิจัยด้านอปุกรณ์ตรวจวัดนาโน
อิเล็กทรอนิกส์เน้นด้านส่ิงแวดล้อม 
- วิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนไฮบริดเพื่อใช้ในเทคโนโลยีการเปล่ียนรูป
พลังงานและการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถนําไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ ตัวเก็บประจุ 
และกระจกอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใช้พลังงาน 

เครือข่ายการวิจัยด้านการวิจยั Nano Fabrication and 
Manufaurting process จํานวน ๒ แหง่ 

- วิจัย พัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดเพือ่ควบคุมคุณภาพ 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคในอาหาร 
- พัฒนาอินดิเคเตอร์เพื่อการส่ือสารเชิงคุณภาพของอาหาร  
- ทดสอบภาคสนามกบัเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้นมา 

เคร่ืองมือตรวจวัดอาหารเชิงคุณภาพ  

- สังเคราะห์วัสดุนาโนดูดซับ 
- ออกแบบและติดต้ังระบบทดสอบประสิทธิภาพการบาํบัดไอปรอท 
- ทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดไอปรอท 

ระบบบําบัดไอปรอทจากก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

- จัดต้ังศูนย์เคลือบผ้านาโนและศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลย ี
- พัฒนาสารเคลือบนาโน multifunction และการประยกุต์ใช้ในชุมชน  
- วิจัยเพื่อสร้างเส้นไหมนาโน 
- พัฒนาสีย้อมธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลย ี
- พัฒนาอุตสาหกรรมผ้าทอพื้นบา้นท่ีไม่ใช่นาโนเทคโนโลย ี

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่ิงทอโดยใช้นาโนเทคโนโลย ี

- วิจัยพัฒนาไส้กรองนํ้าประสิทธภิาพสูงท่ีใช้นาโนเทคโนโลยี 
(Nanofilter) เพื่อทําเคร่ืองกรองนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 
(Mobile solar water purifier) 

ระบบกรองนาโนท่ีลดการใช้พลังงานและสารเคมีในการเตรียมนํ้าด่ืมท่ี
สะอาดปลอดภัยจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

- จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีที่ได้รับการ
รับรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
ความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์นาโน 
- วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างวิธีการตรวจวเิคราะห์แบบใหม่ที่สามารถ
นํามาใช้ในการประเมินคุณภาพ และความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์นาโน
เป้าหมาย 
- ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย เพื่อสร้างมาตรฐาน  และแนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์นา
โนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์นาโนเป้าหมาย 
ของไทยให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภยั และช่วย
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์นาโนท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั 
และสมประโยชน์   
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๔๑ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานส่งมอบ 
๔.๓ โปรแกรมการห่อหุ้มระดับนาโนและระบบนําส่ง 
- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําส่งชนิดใหม่ เพื่อการควบคุมให้เกิดการ
ปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอตัราและปริมาณท่ีกําหนด และ
สามารถนําส่งไปยังอวยัวะหรือบริเวณเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข อาหารและการเกษตร  
- วิจัยพัฒนาและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน Molecular 
Biotechnology และ Nanotechnology ในการค้นหานาโนโมเลกุล
เป้าหมายท่ีมปีระโยชน์ในการนําไปใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ  
- ศึกษาความปลอดภัยท่ีเกีย่วกับสุขภาพของคนเป็นหลัก ได้แก่ด้าน 
Biological Interaction, Mechanisms และ Biomarkers รวมท้ังมี
การศึกษาด้าน Stem Cell เพื่อใช้เป็น Toxicological Model 
นอกจากน้ียังมุ่งการศึกษาวจิัยด้านการสะสมในส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ
ด้าน Aquatic System ด้วย ท้ังน้ีจะศึกษาวัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนท่ี
มีการใช้กันมากในประเทศเป็นหลัก 

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการเทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนา
โนและระบบนําส่งของประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีระบบนําส่งชนิด
ใหม่ และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน Molecular 
Biotechnology เป็นต้น 
 

- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําส่งยาเคมีบําบัดท่ีมีความจําเพาะเจาะจง
ต่อเซลล์เป้าหมาย เช่น เซลล์มะเร็งชนิดด้ือยา มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูก เป็นต้น  
- วิจัยพัฒนาระบบนําส่งยาไปสู่อวยัวะเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีลิโป
โซม ลิโปโซมเป็นอนุภาคหรือถุงกลมขนาดเล็กระดับนาโน 
- วิจัยพัฒนาระบบนําส่งยาโดยกักเกบ็ยาในอนุภาคนาโนสามารถเพิ่ม
ความคงตัวของตํารับยาเตรียม เพิ่มการละลาย และควบคุมการ
ปลดปล่อยตัวยาสําคัญ ซ่ึงจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้  

เครือข่ายการวิจัยด้านการวิจยัระบบนําส่งจํานวน ๒ แห่ง 

- วิจัยพัฒนาหาแอนติบอดีจาํเพาะ, aptamer ต่อเป้าหมาย / โมเลกุล
เป้าหมาย เช่ือมต่ออนุภาคนาโน ปิดฉลากด้วยสารเรืองแสง iron oxide 
สารกัมมันตภาพรังสี และ/หรือ ยาเคมีบําบัด ใช้ในการวินิจฉยัและการ
รักษามะเร็งและดําเนินการทําการทดสอบ 

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการระบบนําส่งยาแบบมุ่งเป้าเพื่อการรักษา
มะเร็ง 

- วิจัย พัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่ายุงหรือไล่ยุงและ
ทําการทดสอบประสิทธิภาพ ความเป็นพิษ ความปลอดภยั 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่ายุงหรือไล่ยุง เช่น โลช่ันกันยุง 
มุ้งฆ่ายุง ส่ิงทอไลยุ่ง เป็นต้น 

- วิจัย พัฒนาสูตรตํารับท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์
เวชสําอางด้วยการห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบนาโนพาร์ทิเคล 
(Nanoparticles) นาโนลิไปโซม (Nanoliposomes) นาโนอิมัลช่ัน 
(Nanoemulsion) เป็นต้น รวมถึงการวจิัยและพัฒนาทางด้านการ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์ในการให้ความ
ชุ่มช้ืน ชะลอความแก ่ทําให้ผิวขาว ลดการเกิดสิว ต้านเช้ือแบคทีเรีย 
ต้านการอกัเสบ และอื่นๆ พือ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากสมุนไพรไทย ไหมไทย 
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๔๒ 
 

๔.๒ แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญ 
 สวทช. ให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อม และวางรากฐานของการพัฒนา เพื่อเป็นตัวจักรสําคัญ

ที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง กําหนดให้มี
มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถนําผลงานออกไปใช้ประโยชน์ โดยจัดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ 
การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จําเป็นต่อการพัฒนา ว และ ท ของประเทศในอนาคต ศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  การสนับสนุนด้านเทคนิค  การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การฝึกอบรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และโปรแกรมกลยุทธ์
การตลาด ประชาสัมพันธ์ และการดูแล Stakeholder เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ผลงานวิจัยไปถึงกลุ่มผู้ใช้ และเชื่อมโยง
ความต้องการกลับมาที่งานวิจัยได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ์ ในปี ๒๕๕๘ ในแต่ละกลุ่ม
โปรแกรมงานตามพันธกิจที่สําคัญ ดังตารางที่ ๕ 
 
ตารางที่ ๕  เป้าหมาย ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์ ในแต่ละกลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จําเป็นของ สวทช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

โปรแกรม วัตถุประสงค์/เปา้หมายโดยรวม เป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
(ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์) 

การพัฒนากาํลังคนและสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Human 
Resource Development 
and Public Awareness of 
Science and Technology) 

การสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจยัท่ีสามารถสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยยกระดับ
ความสามารถของกําลังคนในภาคการผลิตและ
บริการ  และกระตุ้นการสร้างและพัฒนาบุคลากร
วิจัยท่ีสามารถสร้างความรู้และนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนท่ี
มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นฐานในการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ  และส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนรุ่นใหม่มีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์  รู้จัก
นําวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์   โดยมีกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานท่ีเน้นการเช่ือมโยงกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต  โดยใช้องค์ความรู้
จากผลงานวจิัยในการยกระดับความสามารถของ
กําลังในภาคการผลิตและบริการ  และกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมวิจยัและพัฒนาในภาคเอกชน 

- การพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ีมีศักยภาพสูงและส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยส่งมอบผู้มคีวามสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน ๓,๓๐๐ คน, ผู้มีอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๕๒ คน, จํานวนเด็กเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑๔,๐๐๐ คน และจํานวนช้ินงาน/โครงงาน ด้าน ว และ ท 
ท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๒๙๐ ช้ินงาน/เร่ือง 
- การพัฒนาบุคลากรวิจยัและวิชาชีพนักวิจยั ได้แก ่
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดย
สนับสนุนทุนการศึกษา (โท-เอก) จาํนวน ๑๗๐ ทุน, 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ๒๐๐ คน, จํานวนกําลังคนด้าน 
ว และ ท  นักศึกษาท่ีทํางานวิจัยเช่ือมโยงกับ สวทช. ( ทุน 
TGIST,TAIST) ร้อยละ ๖๐  
- การพัฒนาครู โดยส่งมอบครูที่ได้รับการอบรม สัมมนา 
เสวนา กจิกรรมค่าย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อนําความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลได้ จํานวน 
๑,๘๐๐ คน 
- การบริหารจัดการ โดยมีอัตราการใช้พืน้ท่ีจัดกิจกรรม
และเข้าพักท่ีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๓๕ % ของ 
capacity ต่อเดือน 
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๔๓ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค์/เปา้หมายโดยรวม เป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
(ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์) 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนา ว และ ท (National 
Infrastructure) 

ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจยัและพฒันาของ
ประเทศและ สวทช. ซ่ึงประกอบด้วย (๑) การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การลงทุนก่อสร้าง
อาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศและส่ือสาร 
การจัดต้ังห้องปฏิบัติการ และการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ และ (๒) การดําเนินงาน บํารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมท้ังโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีศูนย์แห่งชาติได้ดําเนินการมาระยะเวลา
หน่ึง ซ่ึงต้อง ดูแลรักษา และทําให้ดําเนินงานได้
อย่างยั่งยืน รวมถึงมีหน่วยงานอื่นมาใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

- ฐานข้อมูลจีโนมข้าว ยาง กุ้ง มันสําปะหลัง สาหร่าย
เกลียวทอง สนิปส์ของคนไทย หรืออัลกอริธึมท่ีดาวน์โหลด
ได้ ๑-๒ ฐาน/อัลกอริทึม และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลจี
โนม ๕๐,๐๐๐ คร้ัง และบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
๕๓๐ ราย 
- ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจักรชีวติของวัสดุพื้นฐาน
และพลังงานของประเทศ (Life Cycle Inventory : LCI) 
จํานวน ๑๔ ฐานขอ้มูล และมีฐานข้อมูลท่ีผ่านการ Verify 
(Critical review) จํานวน ๘๐ ฐานขอ้มูล 
- ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาสายพนัธุ์จุลินทรีย์และ
วัสดุชีวภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์เพือ่ประโยชน์ในการ
วิจัยและพัฒนาของนักวจิัยภายใน สวทช. และหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพท่ีเก็บรักษาใน 
Thiland Bioresource Research Center (TBRC) และ 
Biotec Culture Collection (BCC) ๖๗,๐๐๐๐ ตัวอย่าง 
- ปรับปรุงเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานวิจยัให้มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการเผยแพร่ขอ้มูลและให้บริการขอ้มูลสาธารณะ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาํนวน ๓๐,๐๐๐ 
คนต่อหมายเลข IP และมีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการเช่ือมต่อ
เครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูง ๔๐ หน่วยงาน 
- ให้บริการคลังข้อมูลส่ือประสมสําหรับนักวิจยัไทย อย่าง
กว้างขวางและแพร่หลาย  โดยมีปริมาณข้อมูลเพื่อ
ให้บริการคลังข้อมูลส่ือประสมท่ีมีการกาํกับจาํนวน ๒  
เทระไบต์ เพื่อให้ได้งานวิจัยไทยบนฐานคลังข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัประเทศ เช่น คลังข้อความ ไทย-อังกฤษ, 
คลังรูปร่างสามมิติคนไทยและคลังข้อมูลภาพจราจรจาก
กล้อง เป็นต้น 
- ผู้ใช้บริการจาํนวนช่ัวโมง CPU ๕.๕  ล้านช่ัวโมงต่อ 
CPU และมีเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงองค์กรของผู้ใช้และ 
ผู้ให้บริการ รวมท้ังเช่ือมโยงกับต่างประเทศ โดยมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีโครงการท่ีใช้
บริการจํานวน ๑๐๐ โครงการ 

การบริการวิชาการและทดสอบ 
(Technical Service) 

จัดให้มีบริการความช่วยเหลือทางวิชาการหรือ
บริการด้านเทคนิคต่างๆ (Solution provider) เพื่อ
เอื้อให้เกิดการรับ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของ สวทช. มาก
ขึ้น ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห ์ทดสอบ บริการ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การให้คําปรึกษาเทคนิค  

- สนับสนุนด้านการผลิตและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้แกภ่าคอุตสาหกรรม ด้วยการ
เกิดโครงการรับจ้างจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชนอยา่งน้อย ๑๐๐ โครงการ 
- ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอกอย่าง
น้อย ๘๐,๐๐๐ รายการ มีหน่วยงานท่ีมารับบริการอย่าง



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๔ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค์/เปา้หมายโดยรวม เป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
(ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์) 

การรับจ้างวจิัย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานและ
การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีจําเป็นต่อประเทศ 
เช่ือมโยงปัญหา/โจทย ์กลับไปท่ีหน่วยวจิัย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

น้อย ๓๐๐ หน่วยงาน 

การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(Industrial Technology 
Assistance Program : iTAP) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการเร่ิมต้นนํา  
ว และ ท เข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการของตนเอง และเห็นประโยชน์ของ ว และ ท 
ในการยกระดับนวัตกรรมของตนเอง นําไปสู่การใช้
บริการ สวทช. รับถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรือ วจิัย
และพัฒนาเองได้ในท่ีสุด วัดผลความสําเร็จจาก
จํานวนผู้ขอรับการสนับสนุนท่ีเปล่ียนมาเป็นลูกค้า
หรือพันธมิตรของ สวทช. ใช้ผู้เช่ียวชาญจาก สวทช. 
และเครือข่าย รวบรวมปญัหาเพือ่ให้เกิดเป็นโจทย์
วิจัยท่ีเช่ือมโยงกับนักวิจยัและโปรแกรมวิจัยภายใน
ของ สวทช. เข้าด้วยกัน ขยายผลเพื่อสร้าง
ผลกระทบในวงกวา้งขึ้น เช่ือมโยงกับหน่วยงานใน
พื้นท่ี เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มากขึ้น 

- สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เอกชนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใหคํ้าปรึกษาเชิงลึกท่ี
พัฒนาเทคโนโลยีในภาคการผลิต โดยให้คําปรึกษาเพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ SMEs โครงการใหม่ ๔๕๐ 
โครงการ และโครงการเสร็จส้ิน ๕๕๐ โครงการ 
- สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่า
กว่า ๓ เท่าของงบประมาณท่ีได้รับ  

การสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Business 
Assistant Program) 

เป็นกลไกการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพฒันาใน
ภาคเอกชน การร่วมทุนเพือ่การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
จัดระบบให้บริการ ท่ีสะดวก รวดเร็วเขา้ถึงได้ง่าย มี
หน่วยงานกลางทําหน้าท่ีบริหารจัดการสิทธิและใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังการจัดให้มี
บริการความช่วยเหลือทางธุรกิจและการเงิน เพื่อ
เอื้อให้เกิดการรับ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
สวทช. ได้แก่ เงินกู้ดอกเบีย้ตํ่า การร่วมพัฒนาธุรกิจ
และลงทุน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลย ีการให้
คําปรึกษาด้านธุรกิจ/การรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนา และกองทุนพัฒนาการวจิัย (Research 
Development Fund; RDF) การจัดให้มีข้อมูล 
Market intelligence หรือ Industrial outlook 
โดยร่วมมือกับพันธมิตร 

- ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ๖๕ ราย 
- จํานวนเงินกู้ดอกเบีย้ตํ่าท่ีอนุมัติ ๒๘๐ ล้านบาท 
- รับรองโครงการวิจัย ๕๕๐ โครงการ 
- รายได้เงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(STI) จากเอกชน ๓๐๐ ล้านบาท 
 

การสนับสนุนด้านกาํลังคน 
(ด้านฝึกอบรม) (Training 
Service) 

อาศัยกระบวนการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการให้
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าถึง ว และ ท ของ 
สวทช. มากขึ้น โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ี
ตรงความต้องการ และสอดคล้องกับความชํานาญ
ของ สวทช. ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากหัวขอ้ฝึกอบรม
ในตลาด รวมไปถึงการให้บริการทดสอบระดับ
ความรู้และสอบเทียบ เป็นบริการท่ีจัดอย่างมือ
อาชีพ ได้มาตรฐาน สามารถจัดได้ทั้งในและนอก

- จํานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๘,๕๐๐ คน 
- จํานวนหลักสูตร ๑๕๐ หลักสูตร  
- รายได้ ๘๐ ล้านบาท 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๕ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค์/เปา้หมายโดยรวม เป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
(ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์) 

สถานท่ี รวมถึงการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาคด้วย 
ให้บริการอุปกรณ์ สถานท่ีฝึกอบรม ท้ังเชิงบรรยาย
และเชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลภายนอก โดยเช่ือมโยง
นักวิจยัจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้าง
สมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย (Thailand Science 
Parks) 

จัดให้มีบริการพื้นท่ีเช่าคุณภาพสูงเพื่อปรึกษาหารือ
ทางธุรกิจ การตลาด การลงทุน และกิจกรรมวิจัย
และพัฒนา เช่ือมโยงผู้เช่าพื้นท่ี กับ สวทช. และ/
หรือ มหาวิทยาลัยใกล้เคียงให้เกิดเป็นเครือข่ายวจิัย
และพัฒนา จัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เช่า ลูกค้า ผู้บริหาร นักวิจยั สวทช. เพื่อ
เพิ่มโอกาสการทํางานร่วมกัน และนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในธุรกจิ และบริการฐานขอ้มูล
วิทยาศาสตร์ 

- อัตราการใช้ (เช่า) พื้นท่ีต่อพื้นท่ี (เช่า) ร้อยละ ๗๐ 
- เกิดการเช่ือมโยงให้เกิดการทํางานร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงานในประชาคม อวท. ด้วยกันเอง ไม่น้อยกวา่ ๑๕ 
รายการ (L3 Equivalent) และ/หรือ ระหว่างหน่วยงานใน
ประชาคม อวท. กับหน่วยงานภายนอก ได้ไม่น้อยกวา่ ๑๕ 
รายการ (L3 Equivalent) 

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/
การตลาด (Marketing) 

เกิดแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกท่ี
เฉพาะเจาะจงตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนอง / 
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร อยา่ง
ครบถ้วน มีประสิทธภิาพในเชิงต้นทุนสูงสุด 
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด 
ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลงาน รวมถึงการ
ส่ือสารภาพลักษณ์ สวทช. เพื่อให้ สวทช. บรรลุ
เป้าหมาย 

- จํานวนผู้สนใจ และ/หรือ ผู้ลงทุนด้าน ว และ ท จาก
กิจกรรมการตลาดของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีที่มี
ระดับของการเจรจาอยู่ในระดับ NSTDA offering จํานวน 
๓๐ ข้อเสนอ 
- มูลค่าส่ือ (PR Value) เฉพาะส่ือส่ิงพิมพ์ที่ไม่ได้ซ้ือส่ือ
มูลค่า ๕๕๐ ล้านบาท 
- รักษาลูกค้าเดิมร้อยละ ๖๕ ต่อป ี
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๔๖ 
 

๕. แผนทรัพยากรประจําปี  ๒๕๕๘ 
 
     ๕.๑)  บุคลากร   
 สวทช. ได้รับอนุมัติจาก กวทช. ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕  (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไว้ที่จํานวน ๓,๒๕๐ คน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. 
มีกรอบอัตรากําลังคนรวมทั้งสิ้นแล้ว ๒,๗๖๗ คน  และในปี ๒๕๕๘  สวทช. จะมีนักเรียนทุนกลับมาอีก ๖ คน และมี
แผนความต้องการอัตรากําลังใหม่เพื่อดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้อีกจํานวน ๑๑๒ คน ดังนั้น คาดหมายว่าในปี 
๒๕๕๘ สวทช. มีกรอบอัตรากําลังคนรวมทั้งสิ้น ๒,๘๘๕ คน 
 

๕.๒)  งบประมาณ 
 

๕.๒.๑) แผนการใชจ้่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒  แยกตามแผนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ/ผลผลิต ของ สวทช. ดังนี้  
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๔๗ 
 

ตารางที่ ๖  แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ของ สวทช. (๒๕๕๘-๒๕๖๒)   
  

ลําดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย (หน่วย : ลา้นบาท) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ รายจ่ายดําเนินงานตามกลุ่มโปรแกรม ๕,๓๓๐ ๖,๕๐๗ ๗,๘๗๗ ๙,๕๕๕ ๑๑,๖๒๑ 

  ๑.๑ รายจ่ายประจาํ ๒,๐๐๐ ๒,๒๒๘ ๒,๔๕๔ ๒,๖๙๘ ๒,๙๖๑ 

  ๑.๑.๑ เงินเดือน ๑,๕๓๐ ๑,๖๙๕ ๑,๘๗๒ ๒,๐๖๒ ๒,๒๖๗ 

  ๑.๑.๒ สวัสดิการ ๒๙๓ ๓๓๘ ๓๖๘ ๔๐๐ ๔๓๕ 

  ๑.๑.๓ ค่าสาธารณูปโภค ๑๗๗ ๑๙๕ ๒๑๔ ๒๓๖ ๒๕๙ 

  ๑.๒ โปรแกรมงานวจิัยและพัฒนา ๑,๗๓๒ ๒,๐๑๙ ๒,๗๐๐ ๓,๖๑๖ ๔,๘๔๘ 

    ๑.๒.๑ 
โปรแกรมวจิัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ และกลุ่มแผน
งานวิจัยเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์ วท. 

๙๓๘ ๑,๒๖๖ ๑,๖๔๖ ๒,๑๔๐ ๒,๗๘๒ 

  ๑.๓.๒ โปรแกรมวจิัยตามเทคโนโลย ี ๗๙๔ ๗๕๓ ๑,๐๕๔ ๑,๔๗๖ ๒,๐๖๖ 

  ๑.๓ โปรแกรมงานตามพันธกจิอื่นๆ ๑,๒๑๕ ๑,๘๓๙ ๒,๒๖๐ ๒,๗๓๑ ๓,๒๕๑ 

  ๑.๓.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี ๖๖๒ ๑๐๕๖ ๑๓๒๐ ๑๖๕๐ ๒๐๖๓ 

  ๑.๓.๒ การพัฒนากาํลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๔๐ ๔๒๕ ๕๑๐ ๕๘๗ ๖๔๕ 

  ๑.๓.๓ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท ๒๑๓ ๓๕๘ ๔๓๐ ๔๙๔ ๕๔๓ 

  ๑.๔ โปรแกรมบริหารจัดการ ๓๘๓ ๔๒๑ ๔๖๓ ๕๑๐ ๕๖๑ 

๒ รายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ๖๖๐ ๕๑๔ ๓๕๒ ๒๗๗ ๒๔๕ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๕,๙๙๐ ๗,๐๒๑ ๘,๒๓๐ ๙,๘๓๒ ๑๑,๘๖๖ 

๓ รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

๔ รายจ่ายสํารองฉกุเฉิน ๕๖๕ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

๕ รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ๒ ปีก่อนหน้า ๔๐๐ - - - - 

รวมทั้งหมด ๗,๑๕๕ ๗,๘๒๑ ๙,๐๓๐ ๑๐,๖๓๒ ๑๒,๖๖๖ 

 
  กรอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณปี ๒๕๕๘ ของ สวทช. ได้ผ่านการพิจารณาสาํนัก
งบประมาณ คาดวา่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผน่ดินเป็นจาํนวนทั้งสิ้น ๒,๙๕๓ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๕๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒ แต่ยังน้อยกว่าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๓๘๗ 
ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ ๑๒) โดยแบง่เป็นเงนิอุดหนุนทั่วไปจํานวน ๒,๗๐๘ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(งบลงทุน) จํานวน ๒๔๕ ลา้นบาท 
 

 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๘ 
 

๕.๒.๒)  แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายรวมปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕,๙๙๐ ล้านบาท แผนงบประมาณ

รายจ่ายสํารองเพื่อการลงทุนและสํารองฉุกเฉิน ๗๖๕ ล้านบาท และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ๒ ปี 
ย้อนหลัง ๔๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๕๕ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ ๗) 

• รายจ่ายเพ่ือการดําเนินงาน จํานวน ๕,๓๓๐ ล้านบาท แยกตามหมวดรายจ่ายตามตารางที่ ๘ 

• รายจ่ายค่าก่อสร้างและอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จํานวน ๖๖๐  
ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ ๙ 

• รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา  ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายต่อเนื่องให้
ดําเนินงาน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  สวทช. มีแผนรายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ํา ที่สํารองในการลงทุนไว้ ๒๐๐ ล้านบาท 

• รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๕๖๕ ล้านบาท 

• รายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒ ปีก่อนหน้า (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) หากได้รับการ
อนุมัติจาก กพร. จํานวน ๔๐๐ ล้านบาท 

 
ตารางที่ ๗   แผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ๒๕๕๘ 
 

รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

รายจ่ายเพื่อการดําเนินงาน     ๕,๓๓๐ 

รายจ่ายค่ากอ่สร้างและอุดหนุนเฉพาะกจิ       ๖๖๐ 
รวม ๕,๙๙๐ 

รายจ่ายทุนประเดิม       ๒๐๐  

รายจ่ายสํารองฉกุเฉิน ๕๖๕ 

รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ๒ ปกี่อนหน้า ๔๐๐ 

รวมทั้งหมด   ๗,๑๕๕ 

 
 

 

 

 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๔๙ 
 

ตารางที่ ๘   แผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดําเนนิงานจาํแนกตามหมวดรายจ่าย       

หมวดรายจ่าย งบประมาณ 

เงินเดือนและค่าจ้าง          ๑,๘๒๓ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          ๒,๑๙๐ 

ค่าสาธารณูปโภค             ๑๗๗ 

เงินอุดหนุน ๗๖๐ 

รายจ่ายอื่น             ๓๘๐ 

รวมทั้งหมด    ๕,๓๓๐ 

 
ตารางที่ ๙   แผนรายจ่ายลงทนุ (ที่ดนิ/ครุภัณฑ์/สิง่ก่อสร้าง) ของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

รายการแผนรายจ่ายลงทุน (ทีด่ิน/ครภุัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจป ี๒๕๕๘ (กันเบิกเหล่ือมปี) ๑๔๗ 
- ปรับปรุงทางเข้าและแนวเขตท่ีดิน ๒๒ 

- ก่อสร้างบ่อทดสอบพัฒนาพันธุข์้าวท่ีเพิม่ผลผลิตต่อพื้นท่ี ๑๐ 

- ปรับปรุงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการทดลองอาคารนวัตกรรม ๒ ๔๑ 

- ปรับปรุงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัย ๗๔ 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจป ี๒๕๕๘       ๒๔๕ 
- ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบนาโนเทคโนโลยแีละศูนย์วิจยัส่ิงทอนาโนเพื่อความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย 
๑๔๐ 

- การขยายศักยภาพของเทคโนโลยจีีโนม ๒๕ 
- การขยายศักยภาพการใช้งานโลหะได้อย่างมีประสิทธภิาพสําหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

และตอบสนองการขยายตัวของระบบขนส่งทางราง 
๓๐ 

- โครงการวิจัยตามตามยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๑.๗ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๕๐ 

งบลงทุนก่อสร้างผูกพันยกมา ๗๘ 

- โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถของศูนย/์หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วย
วิเคราะห์ทดสอบ 

๗๘ 

งบลงทุนก่อสร้างใหม่  ๑๙๐ 
- โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอาคารนวัตกรรม ๒ และเพือ่สนับสนุนการสร้าง

ความสามารถของศูนย/์หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ 
๑๙๐ 

รวมทั้งหมด ๖๖๐ 

 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๐ 
 

๕.๒.๓) แหล่งงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในปี ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 

• เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี ๒,๙๕๓ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงนิอุดหนุนทั่วไปจํานวน
๒,๗๐๘ ล้านบาท และเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบครุภัณฑ/์ก่อสร้าง) จํานวน ๒๔๕ ลา้นบาท  
ดังตารางที่ ๑๐ 

• เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได้ขออนุมัติเงิน
กันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายการค่าปรับปรุงทางเข้าและแนวเขตที่ดิน ค่าปรับปรุงพื้นที่
ห้องปฏิบัติการอาคารนวัตกรรม ๒ และค่าก่อสร้างบ่อทดสอบพัฒนาพันธุ์ข้าว ที่ได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม ๑๔๗ ล้านบาท 

• เงินรายได้จากการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้
จากการดําเนนิงาน จาํนวน ๑,๔๕๕ ล้านบาท โดยคาดว่าเงนิรายไดส้่วนใหญ่จะได้จากเงิน
อุดหนุนงานวิจัย เงนิสนับสนุนการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม รองลงมาจะเป็นรายได้จากรับจ้างวจิัย ร่วมวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ ๑๑ 

• เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับดําเนินการในปี ๒๕๕๘ จํานวน 
๒,๖๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตารางที่ ๑๒ 

 
ตารางที่ ๑๐  งบประมาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรจากสาํนักงบประมาณ 
 

รายการ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
จากปี ๒๕๕๖ 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
จากปี ๒๕๕๗ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ 
การวิจยัและพัฒนา   ๒,๑๑๘    ๑,๖๔๐  ๑,๘๙๕ (๒๒๔) (๑๑) ๒๕๔ ๑๕ 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี      ๓๒๑       ๑๘๖  ๓๐๘ (๑๓) (๔) ๑๒๒ ๖๖ 

การพัฒนากาํลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      ๑๓๓       ๑๐๐  ๒๑๔ ๘๑ ๖๑ ๑๑๔ ๑๑๔ 

การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท      ๔๗๖       ๘๙  ๒๙๑ (๑๘๕) (๓๙) ๒๐๒ ๒๒๗ 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย          -            -   - -  -  -  -  
รวม   ๓,๐๔๘    ๒,๐๑๕  ๒,๗๐๘ (๓๔๑) (๑๑) ๖๙๒ ๓๔ 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      ๓๐๒       ๔๑๔  ๒๔๕ (๕๗) (๑๙) (๑๖๙) (๔๑) 
รวมทั้งหมด   ๓,๓๕๐    ๒,๔๒๙  ๒,๙๕๓ (๓๙๘) (๑๒) ๕๒๓ ๒๒ 
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๕๑ 
 

ตารางที่ ๑๑  ประมาณการรายรับจากการดําเนนิงาน ในปี ๒๕๕๘                                                                  
   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายรับแยกตามประเภท ผล ๒๕๕๖ แผน ๒๕๕๗ ผล ๒๕๕๗* 
ประมาณการผล
ปลายปี ๒๕๕๗ 

แผน ๒๕๕๘ 

อุดหนุนงานวิจยั + เงินสนับสนุนการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  

๖๙๓.๖๕ ๗๕๐ ๔๕๐.๖๗ ๕๕๘ ๗๖๐ 

รับจ้าง/ร่วมวิจยั ๑๗๗.๓๓ ๒๐๐ ๑๑๕.๐๑ ๑๙๐ ๒๐๐ 

รายได้จากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ๖๗.๓๔ ๔๐ ๒๖.๔๔ ๓๖ ๔๐ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๖๐.๗๔ ๘๐ ๖๐.๙๒ ๘๐ ๙๕ 

ฝึกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๑๐๙.๑๔ ๑๐๐ ๙๔.๗๖ ๑๒๔ ๑๑๐ 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๑๑๓.๒๗ ๑๓๐ ๘๒.๒๔ ๑๑๐ ๑๓๐ 

รวมรายได้จากความสามารถ ๑,๒๒๑.๔๗ ๑,๓๐๐ ๘๓๐.๐๔ ๑,๑๒๘ ๑,๓๓๕ 

โครงการพิเศษใช้ทุนประเดิม ๑๓.๓๙ ๒๐ ๑๒.๑๑ ๑๑ ๒๐ 

อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๔๘.๙๕ ๘๐ ๗๘.๐๕ ๑๒๐ ๑๐๐ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๑,๓๘๓.๘๑ ๑,๔๐๐ ๙๐๘.๑๐ ๑,๒๔๙ ๑,๔๕๕ 

*ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
ตารางที่ ๑๒  สถานภาพของเงินสดคงเหลือในกองทุนพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

รายการ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
เงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณการ ณ ส้ินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๓,๙๐๐ 

เงินท่ีมีภาระผูกพันใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๑,๓๐๐ 

เงินท่ีนํามาเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานในปงีบประมาณ ๒๕๕๘ ๒,๖๐๐ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๒ 
 

๖. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๕๘ 
 
 ๖.๑   ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard 
  สวทช. ได้กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  สวทช. ได้มีการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ ๑๓ 
 
ตารางที่ ๑๓  ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

มุมมอง ตัวชี้วดัของ สวทช. ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ เป้าหมาย นํ้าหนัก 
ผลปี ๕๗ 
(๙ เดือน) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

๑.๖ เท่าของการลงทุนปี 
๒๕๕๔ 

๑๕ ๐.๓๙ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

๒.๖ เท่าของค่าใช้จ่าย ป ี
๒๕๕๘ 

๑๕ ๑.๖๖ 

พันธมิตร/ลูกค้า/
การเงิน 

KS3-A การนําผลงานวิจยัและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาค
สังคมชุมชน 

๑๘๓ รายการ ๑๐ ๑๔๔ 

KS4 ลูกค้าเดิมท่ีกลับมาใช้บริการ สวทช. ร้อยละ ๖๕ ๑๐ ๕๓.๓ 

KS5 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จา่ยท้ังหมด ๐.๙ ๑๐ ๑.๓๓ 

กระบวนการภายใน KS7-A สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติ ต่อบุคลากร
วิจัย 

๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/ป ี ๑๕ ๙.๙๔ 

KS7-B สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบคุลากรวิจัย ๒๐ คําขอ/๑๐๐ คน/ป ี ๑๕ ๑๑.๘๓ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS7-C การบริหารระบบสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกจิขององค์กร* 

ระดับ ๕ ตามเกณฑ์
ประเมินของ

กรมบัญชีกลาง 

๑๐ ๓.๕๓ 

* การวัดผลในปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตัวช้ีวัด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการสารสนเทศ จากปี ๒๕๕๗ โดยเป็นการประเมินระบบ
สนับสนุนใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการควบคุมภายใน ๒) ด้านการตรวจสอบภายใน ๓) ด้านการบริหารความเส่ียง ๔) ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ ๕) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๓ 
 

๖.๒   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิานตามคํารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

สวทช .  มี เป้ าหมายตั วชี้ วั ดผลการป ฏิบั ติ ง านตาม คํา รับรองการป ฏิบั ติ กา รราชการต่ อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สํานักงบประมาณ 
(สงป.) และกรมบัญชีกลาง (กบช.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ ๑๔ 

 
ตารางที่ ๑๔  ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สํานักงบประมาณ (สงป.)  

และกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา 

   
    

จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เร่ือง) - - - - - ๕๐๐ - 

จํานวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและ
ระดับชาติต่อบุคลากรวิจัย (บทความต่อคน) 

๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๓๒ ๐.๑๐๑ ๐.๒๙ - - 

สัดส่วนจํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปยื่น
ขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจยั (เร่ือง/คน) 

๐.๐๖ - - ๐.๐๔๒ ๐.๑๐ - - 

จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ียื่นขอรับการคุ้มครอง (คําขอ) - - - - - ๒๐๐ - 
จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ียื่นขอรับการคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย 
(คําขอ/คน) 

- ๐.๐๘ ๐.๑๖ ๐.๑๑๘ - - - 

สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับ
งบประมาณท่ี สวทช. ได้รับ (เท่า) 

- ๒.๒๐ - ๑.๘๙๗ - ๒.๖๐ - 

จํานวนองค์ความรู้ด้าน ว. และ ท. ท่ีมีการจัดทํา เผยแพร่ ๕๔๒ - - ๒๙๕ - - - 

จํานวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีแล้วเสร็จสามารถ
แก้ปัญหาสําคัญเร่งด่วนของประเทศและนําไปใช้ประโยชน์ในภาค
การผลิตและบริการ (เร่ือง) 

- - - - ๒ - - 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงเมล็ดพันธุข์้าว (ราย)     - ๒๐๐ - 
เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
(ราย) 

- - - - - ๖๐๐ - 

อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบพกพาให้กับเจา้หน้าท่ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว (ราย) 

- - - - - ๓๘๐ - 

แบบจําลองการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
การเกษตร ในพื้นท่ีนําร่อง ๑ จังหวัด 

- - - - - ๑ - 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ทดสอบการใช้งานจริง ทดแทน
การนําเข้าท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์
(เร่ือง) 
 

- - - - ๓ ๓ - 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๔ 
 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

   
    

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

๓๐ ๓๐ ๑๑๒ ๓๘ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

จํานวนหน่วยงานท่ีนาํผลงานวิจยัและพฒันาไปใช้ประโยชน์ (ราย) ๖๐ ๖๐ ๑๒๓ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - 
จํานวนผู้ประกอบการ/ชุมชนท่ีได้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด 
วท. ในการเพิ่มผลผลิตหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

๑,๕๐๐ - - ๑,๑๗๓ - - - 

มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน (ล้านบาท) - ๓,๗๐๐ ๖,๔๐๐ ๑,๗๙๙ - ๖,๕๐๐ - 
ระดับความสําเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรทางด้าน วทน. ท่ี
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ (ระดับ) 

ระดับ ๓ - - ระดับ ๒ - - - 

สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา (รัฐต่อ
เอกชน) 

- - - - ๖.๗๘ - - 

สัดส่วนการนําผลการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม (จํานวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อ โครงการวิจัย) 

- - - - ๐.๑๓ - - 

ผลผลิตการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

    
จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน วทน. (คน) 

๙,๐๐๐ - - ๑๒,๓๓๙ - - - 

จํานวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) 

๑๕ ๑๕ ๒๗ ๒๔ - - - 

จํานวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ 
(หลักสูตร) 

๒๗๐ - - ๒๑๔ - - - 

จํานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม สวทช. (คน) 

- ๒,๕๐๐ ๔,๒๒๐ ๓,๑๔๑ - - - 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. (คน) ๓,๙๐๐ -  ๕,๙๓๓ - - - 
จํานวนกําลังคน วทน. ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนให้เข้าสู่ระบบวิจยั
หรือส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา (ราย) 

๘๐ - - ๔๔ - - - 

จํานวนกําลังคนด้าน วทน. ท่ีได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา 
(คน) 

- - - - ๑๕๐ ๑๕๐ - 

จํานวนเยาวชนท่ีเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ (คน) - - - -  ๒,๐๐๐ - 
จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (ผลงาน) - - - - ๒๕๐ - - 
ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี    

    

จํานวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย) - ๖๕ - ๑๓๒ ๑๑๐ ๑๑๐ - 
จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ้มูล
ทาง ว และ ท (รายการ) 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - ๒๔,๘๒๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - 

จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหวา่งประเทศท่ีมี
กิจกรรมต่อเน่ืองอยา่งเป็นรูปธรรม 

๙ - - ๘ ๙ - - 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๕ 
 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๘ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ) 

ผลผลิตด้านงานสนับสนุน 
   

    
บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (ระดับ) - - ๓ 

รายงานผล
ส้ินปี 

- - - 
การบริหารความเส่ียง (ระดับ) - - ๓ - - - 
การควบคุมภายใน (ระดับ) - - ๓ - - - 
การตรวจสอบภายใน (ระดับ) - - ๓ - - - 
การบริหารจัดการสารสนเทศ (ระดับ) - - ๓ - - - 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (ระดับ) - - ๓ - - - 

หมายเหตุ :  * ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของกรมบัญชีกลาง (กบช.) ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๖ 
 

ภาคผนวก 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนสําคัญ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จของการบูรณาการการดําเนินการภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง 
หน่วยงาน และระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความซํ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดทําข้ึนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนแม่บทอ่ืนๆ และสถานการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟู
ความเชื่อม่ันควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความม่ันคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม มาเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป โดยเป้าหมายการดําเนินงาน
และกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังแผนภาพที่ ๑ 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

                                                                                                                                   
 

 

๕๗ 
 

 

การวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่ม

มูลค่าและแก้ไข

ปัญหาเร่งด่วน

ของประเทศ

อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๕ 

ผู้ประกอบการและ

ชุมชนได้นําเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยไปเพ่ิม

ผลิตภาพการผลิตและ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมายที่ ๖ 

งานวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มมูลค่า

สินค้าสาขา

สําคัญของ

ประเทศ 

เป้าหมายที่ ๑๐ 

ภาคการผลิตและ

การบริการ ใช้

ประโยชน์จาก

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อการวิจัยและ

พัฒนา 

เป้าหมายที่ ๔ การ
วิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมสามารถ
นําไปเผยแพร่ สร้าง
องค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ธุรกิจ
บริการและภาค
สังคม/ชุมชน 

กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาโดยการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้
มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การผลิตผลงานด้านวิจัย
และพัฒนาและผลักดัน
ให้เกิดการนําไปใช้
ประโยชน์ จนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชนและชุมชน
ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม 
และสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

การเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่จําเป็นต่อ
การวิจัยและพัฒนา จน
สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป
้าห

มา
ยก

าร
ให้

บร
ิกา

ร ว
ท.

 
เป

้าห
มา

ยก
าร

ให
้บริ

กา
ร ส

วท
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ผลผลิต 
การวจิัยและ

พัฒนา 

ผลผลิตการ
ให้บริการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน ว และ ท  

ผลผลิต 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผลผลิต 

การพัฒนากําลังคน 
ด้าน ว และ ท 

ผล
ผล

ติ 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กับการดําเนินงานของ สวทช.  

เป้าหมายที่ ๑ 
กําลังคนด้าน วทน. ท่ี
ได้รับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถใน
การนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
วิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม 

๔.การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

๑.ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่
และวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

๖.๑ แผนงานการส่งเสริมการวิจยัและ
พัฒนา  

๑.๗ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัย
และพัฒนาไปสู่การปฎิบัต ิ

เป้าหมายท่ี ๘ งานวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรมด้าน

เคร่ืองมือ อุปกรณ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หรือต้นแบบ เพื่อทดแทน

การนําเข้าท่ีสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ใน

ราชการหรือเชิงพาณิชย์ 

     

การสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาต้นแบบหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ใน

ราชการและเชิงพาณิชย์ 

ลดการนําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

- โครงการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ด้าน
การเกษตร 
- โครงการขยาย
ผลงานวิจัยเชิง 
บูรณาการสู่พื้นที่เพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องข้าว
อย่างเร่งด่วนและยั่งยืน 

 

โครงการพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพ่ือทดสอบ
ตลาดและการ
ยอมรับของผู้ใช้ 
เพื่อนําไปสูก่าร
ผลิตเชิงพาณิชย์ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑:    
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์การ 
จัดสรรงบประมาณ 

 แผนงาน 

 
ภาพที่ ๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับชาติกับเปา้หมายและกิจกรรมของ สวทช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 


