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๓ 
 

๑. บทสรุปผูบริหาร 
 

         สวทช. ดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธ  สวทช. ฉบับที่ ๕ (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) เมื่อวนัที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไดรับ

ความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธดังกลาวจาก  กวทช. ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวนัที่ ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธฉบับน้ี คือ การสงเสริมใหเกิดการลงทนุดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดีขึ้น 

จนเกิดเปนผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรูไดชัดเจน  นอกจากน้ี ยังมุงเนนการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการการวจิัยและนวตักรรม และยกระดับความสามารถขององคกร ทั้งดานบุคลากรและ

โครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

ผลการดําเนนิงานในป ๒๕๕๘ ณ สิ้นเดือนมถิุนายน สวทช. มผีลดําเนินการตามตัวช้ีวดัที่สําคัญ  

ไดแก (๑) มูลคาการลงทุนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

จํานวน ๓,๖๑๑ ลานบาท หรือคิดเปน ๐.๗๙ เทาของการลงทนุปงบประมาณ ๒๕๕๔ (๒) มูลคาผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชน เทากับ ๑.๖๘ เทาของคาใชจาย  

(มูลคาผลกระทบจํานวน  ๕,๕๖๑ ลานบาท ตอคาใชจายรวมจากงบการเงินเทากับ  ๓,๓๐๘ ลานบาท ) 

(๓) การนําผลงานวจิัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต  ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและ 

ภาคสังคมชุมชน จํานวน ๑๔๗ รายการ (๔) ลูกคาเดิมที่กลับมาใชบริการ สวทช. จํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๒ ราย 

หรือคิดเปนรอยละ ๕๗.๐๗ ของลูกคาเดิมที่เคยมาใชบริการ (๕) สัดสวนรายไดตอคาใชจายของ สวทช. เทากับ 

๐.๙๙ (รายได สวทช. จํานวน ๓,๒๘๗.๘๑ ลานบาทตอคาใชจายรวม  ๓,๓๐๘.๓๐ ลานบาท) (๖) สัดสวน

บทความวารสารนานาชาติตอบุคลากรวิจัย  ๑๐๐ คนเทากับ ๑๑.๔๐ (จํานวนบทความที่ตีพมิพในวารสาร

นานาชาติตามรายช่ือ Science Citation Index Expanded (SCIE) เทากับ ๑๔๑ ฉบับตอบุคลากรวิจัย  

๑,๒๓๖ คน) (๗) สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวจิัย ๑๐๐ คนเทากับ ๑๐.๐๓ (จํานวนทรัพยสินทาง

ปญญา ๑๒๔ คําขอตอบุคลากรวจิัย  ๑,๒๓๖ คน) (๘) การบริหารระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

การดําเนินงานตามพนัธกิจองคกร  ไดแก ผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงคิดเปนรอยละ  ๗๐  

ดานการควบคุมภายในคิดเปนรอยละ  ๗๕ ดานการตรวจสอบภายในคิดเปนรอยละ  ๗๓ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลคิดเปนรอยละ ๗๒ และดานการบริหารจัดการสารสนเทศคิดเปนรอยละ ๘๐ คิดเปนผลสําเร็จ

โดยรวมรอยละ ๗๔ โดยคาดหมายวาจนถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนที่

วางไวไดเปนสวนใหญ  โดยประมาณการวาจะมีคาใชจาย  ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๒๗  

ลานบาท 
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๔ 
 

แผนการดําเนนิงานในป ๒๕๕๙ สวทช. ไดกําหนดคลัสเตอรมุงเปา  ๕  คลัสเตอร ไดแก คลัสเตอร

เกษตรและอาหาร คลัสเตอรสุขภาพและการแพทย คลัสเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม  คลัสเตอรทรัพยากร 

ชุมชนชนบทและผูดอยโอกาส  คลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และดําเนินการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่จําเปนและสามารถประยุกตใชในคลัสเตอรมุงเปา ไดหลายคลัสเตอร  (Cross Cutting 

Technology) รวมถึงดําเนินงานดานการพฒันาเทคโนโลยี ฐานที่สําคัญในอนาคต  นอกจากน้ี สวทช. ยัง

ดําเนินการในโครงการวจิัยตามตามยุทธศาสตรเรงดวน ๑.๙ การเรงรัดประยุกตใชงานวิจัยและพฒันาไปสูการ

ปฏิบัติ ๓ โครงการ และโครงการขนาดใหญที่คาดวาจะมผีลกระทบสูง  (Giga Impact Project) อีก ๕ 

โครงการ รวมถึงการมุงเนนใหเกิดการนําผลงานไปใชประโยชนใหมากขึ้น  

แผนงบประมาณในป ๒๕๕๙ สวทช. มแีผนงบประมาณรายจาย จํานวน ๕,๙๐๐ ลานบาท แยกเปน

รายจายประจํา  ๒,๑๑๖ ลานบาท (คาบุคลากร ๑,๙๓๑ ลานบาท  และคาสาธารณปูโภค  ๑๘๕ ลานบาท) 
รายจายเพื่อการดําเนินงาน ๓,๔๐๔ ลานบาท และรายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓๘๐ ลานบาท 

และมแีผนงบประมาณรายจายเพื่อการลงทนุและสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๙๗๐ ลานบาท โดยคาดการณรายรับ

จากการดําเนินงานของ สวทช. จํานวน ๑,๖๕๐ ลานบาท และมีแผนจะควบคุมอัตรากําลังคนในป ๒๕๕๙ 

ไมใหเกิน ๒,๙๒๕ คน 

ทั้งน้ี ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปนปสุดทายของแผนกลยุทธ  สวทช. ฉบับที่ ๕ (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

สวทช. จึงดําเนินงานมุงเนนใหเกิดการสงมอบผลงานใหไดตามเปาหมายของแผนกลยุทธที่วางไว โดยเรงรัดการ

ดําเนินงานในสวนที่ยังเหลืออยูใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดวยการกําหนดตัวช้ีวดัตามเปาหมาย

ของแผนกลยุทธ ฉบับ ๕ ไดแก (๑) มลูคาการลงทนุดาน  ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการและภาค

เกษตรกรรม ๒.๐๐ เทาของการลงทนุที่เกิดขึ้นในป  ๒๕๕๔ (๒) การนําผลงานวิจัยและองคความรูไป

ประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน ๒๒๐ รายการ (๓) จํานวน

ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ที่กลับมาใชบริการ สวทช. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ หรือ

คิดเปน ๔๐ หนวยงาน (๔) สัดสวนรายไดตองไมนอยกวา  ๑ เทาตอคาใชจายทั้งหมด  (๕) จํานวนบทความ 

ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ  ๔๐ บทความตอบุคลากรวจิัย  ๑๐๐ คน และ (๖) จํานวน

ทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย ๒๐ คําขอตอบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน 
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๕ 
 

๒. วิสยัทศัน พันธกิจ และคานิยมหลกั 
 

๑. วิสยัทัศน 
สวทช. เปนพนัธมิตรรวมทางที่ด ีสูสังคมฐานความรูดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

๒. พนัธกิจ 
สวทช. มุงสรางเสริมการวิจัย  พฒันา  ออกแบบ และวศิวกรรม จนสามารถถายทอดไปสูการใช

ประโยชน พรอมสงเสริมดานการพัฒนากําลังคน  และโครงสรางพื้นฐาน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่จําเปน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  โดยจัดใหมรีะบบบริหาร

จัดการภายในที่มปีระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

๓. คานยิมหลัก 
 

N = Nation First คํานึงถึงประโยชนของชาติและสวนรวมเปนหลัก   มีจิตสํานึกและ

ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเสียสละ คิดถึงทิศทางของสวนรวม 

S = Science and Technology Excellence การยึดมั่นในการสรางความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ทํา  อันเกดิจากการ

ใฝรู ริเริ่มและสรางสรรค ดวยมาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การทํางานเปนทีมที่พรอมชวยเหลือกัน  ดวยความเขาใจหวงใยซึ่ง

กันและกัน  และการสื่อสารสองทางเพื่อเปาหมายเดียวกัน  กลา

วิพากษเชิงสรางสรรค เปดใจ รับฟง มีนํ้าใจ หวงใย พรอมแบงปน 

D = Deliverability  ความมุงมั่นที่จะสงมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคําม่ันสัญญาเพื่อ

ความพึงพอใจของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก  มุงเนนผลลัพธ 

มีความมุงมั่น กระตือรือรน ยึดถือคําม่ันสัญญา มีความคลองตัว 

A = Accountability and Integrity   เปนมากกวาความรับผิดชอบ  เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม 

โปรงใส มีวินัยตอกฎระเบียบ กติกา กลายืนหยัด  ทําในสิ่งที่ถูกตอง 

และความซื่อสัตยตอองคกรและสายงานอาชีพ   
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๖ 
 

๓. เปาหมายการดําเนินงานป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๑) สรางผลงานวจิัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงจนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ คิดเปนมลูคาไมต่ํากวา ๓ เทาของคาใชจายของ สวทช. 

๒) ผลักดันใหเกิด การลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิต  ภาคบริการ  และ 

ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเปน ๒ เทาของมลูคาการลงทนุในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๔. กลยทุธ สวทช. ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๑) ประสานความรวมมอืกับพนัธมิตรในการดําเนินการทกุพันธกิจ  เพื่อสราง/เพิ่มมลูคาใหกับภาคการ

ผลิต  ภาคบริการ  และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งรวมผลักดันใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มคีวามสําคัญเปนวาระระดับชาต ิ

๒) นําวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางประโยชนตอเศรษฐกิจและชุมชน  พัฒนาชุมชนใหมรีายได  

สุขภาพ และความปลอดภัยดีขึ้น โดยการผลักดันกิจกรรมผานพนัธมติรและเครือขาย 

๓) ปรับ สวทช. ใหเปนองคกรเปด มุงเนนการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีสําหรับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งการปรับวัฒนธรรมองคกรมาใหความสําคัญกับลูกคา

และผูใชประโยชน การพฒันาระบบ Smart Call Center ที่เช่ือมโยงกับขอมลูดานงานวจิัยและ

บริการของ สวทช. เพื่อใหขอมลูกับลูกคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน 

๔) พฒันาระบบบริหารจัดการงานวจิัยในลักษณะสหสาขาวชิา  (Multidisciplinary) นํา Technology 

Readiness Level (TRL) และ Stage Gate มาใชในการวางแผนงาน การตัดสินใจลงทนุ และการ

ขยายผล เพื่อใหผลงานไปถึงผูใชประโยชนอยางมปีระสิทธภิาพ  รวมทั้งตองมีระบบบริหารจัดการ

สินทรัพยที่ไมมตีัวตน  (Intangible Assets) เชน ทรัพยสินทางปญญา , องคความรู (Know-how), 

ลิขสิทธ์ิ เพื่อนําไปสูการพฒันาวิจัยตอยอดและใชประโยชนอยางมปีระสิทธิภาพ 

๕) พฒันาระบบบริหารตนทนุของการดําเนินงาน อาทิ การฝกอบรม รวมวจิัย  รับจางวิจัย  ใหคําปรึกษา 

และบริการเทคนิค ใหสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มอียูใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

๖) จัดระบบบริหารและพฒันาบุคลากรใหมีผูนํารุนใหมพรอมปฏิบัติงานในตําแหนงสําคัญๆ   

อยางตอเน่ือง  โดยเนนการพัฒนาความรูความเขาใจตอความตองการของลูกคา /ผูใชประโยชน 

ความสามารถในการบริหารจัดการ และสรางนวตักรรมอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๗) บูรณาการขอมูลจากแหลงขอมลูตางๆ อาทิ ขอมูลบุคคล แผนและงบประมาณ และผลงาน โดยเนน

ความถูกตอง  เช่ือถือได และพรอมใชตามความตองการ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ และ 

การตัดสินใจในทุกระดับ ผูใชขอมลูสามารถเขาถึงสารสนเทศทกุระบบ  ผานหนาบานเดียว (Single 

Window Entry) และสามารถปฏิบัติงานไดทกุที ่ทกุเวลา อยางเต็มศักยภาพ 
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๘) พฒันาคลังขอมลูที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร และของประเทศ อาทิ ความกาวหนา

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ ความสามารถของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ สภาพและ

แนวโนมของอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเปาหมายทั้งภายในและตางประเทศ 

๙) พฒันาและจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหสอดคลองกับ ISO 31000 โดยบูรณาการกับ

ระบบบริหารจัดการอยางมปีระสิทธิผล 

๕. กลยทุธการดําเนินงาน สวทช. ป ๒๕๕๙ 
๑) สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน ดวยการสรางความรวมมอืระหวางหนวยงานในการนํา

ผลงานไปใชขยายผล และสนับสนุนการพฒันาระบบนวัตกรรมและเปดตลาดภาครัฐ  สนับสนุน

ผูประกอบการ/หนวยงานภาครัฐในการพฒันาผลิตภัณฑใหผานเกณฑมาตรฐาน 

๒) สรางขีดความสามารถดานการออกแบบ วศิวกรรม และพฒันาผลิตภัณฑ และสงเสริมกิจกรรมวจิัย

ประยุกตเช่ือมโยงไปสูการใชประโยชน โดยใหความสําคัญกับการมสีวนรวมของผูใชประโยชน 

๓) สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของอุทยานวทิยาศาสตร เชน อาคารกลุมนวัตกรรม 

๒ (INC 2) เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร บริการดานตางๆ  และบุคลากร ในการขับเคลื่อนนวตักรรม และ

ดึงดูดการลงทนุดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลักดันใหอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปน

นิคมวจิัย 

๔) ปรับปรุงกลไกการบริหารงานวจิัยอยางครบวงจร ตั้งแตตั้งโจทยจนถึงการสงมอบ และปรับปรุงระบบ

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในสายอาชีพ การบริหารบุคลากรของผูบังคับบัญชา  และ

ระบบสนับสนุน 
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๖. สรุปผลดําเนินงานที่สาํคัญในป ๒๕๕๘ 

 

แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที ่๕ (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กําหนดเปาหมายในภาพรวมการดําเนินงาน ณ สิ้น

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คือ การสรางผลงานวจิัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงจนกอใหเกิดผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๓ เทาของคาใชจายของ สวทช. และ การผลักดันให

เกิดการลงทนุดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 

เปน ๒ เทาของมูลคาการลงทนุในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดวยการดําเนินงานสงมอบตัวช้ีวดัที่สําคัญ  ไดแก 

(๑) การลงทนุดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ซึ่ง สวทช. มี

สวนรวม เพิ่มขึ้น ๒ เทาของป ๒๕๕๔ (๒) จํานวนผลงานที ่สวทช. ทาํงานรวมกับพันธมติร และสงผลกระทบ

ตอชุมชนหรือกลุมคนในการเพิ่มคุณภาพชีวติ โดยเนนเร่ือง เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามยั สิ่งแวดลอม 

และความปลอดภัย ทั้งน้ี ผลงานดังกลาวตองไดรับการยอมรับและรับรูในสังคมวงกวาง (talk of the town) 

ในเชิงบวก ไมต่ํากวา ๑๐ เร่ืองภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๓) จํานวนลูกคาใหมเพิ่มขึ้น ๒๐% และสามารถ

รักษาจํานวนลูกคาเดิมไดไมต่ํากวา ๘๐% (๔) สัดสวนจํานวนรายไดไมนอยกวาจํานวนคาใชจาย  (๕) สัดสวน

รายไดรวมตอทรัพยสินรวม  (สินทรัพยถาวร ) ณ สิ้นป แผนกลยุทธ ฉบับที่ ๕ เพิ่มขึ้นไมนอยกวา  ๓๐% 

เมื่อเทยีบกับ  ณ สิ้นปงบประมาณ  ๒๕๕๔ และ (๖) การบริหารจัดการระบบการบริหารงานวิจัยที่สราง

นวตักรรมผลงานไปสูผูใช กลไกการสงมอบผลงาน ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการสื่อสารภายในและ

ภายนอก มคีุณสมบตัิตามที่กําหนดได ๑๐๐%  และดําเนินงานไดสอดประสานกันอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สิ้นเดือนมถิุนายน สวทช. มผีลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

 

• ดานการวิจัย พฒันา และถายทอดเทคโนโลย ีสวทช. มีบทความตีพมิพในวารสารวชิาการนานาชาติ

ตามรายช่ือของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๑๘๑ บทความ (Impact Factor 

มากกวาสอง ๑๐๕ บทความ) เปนบทความที่บุคลากร สวทช. มสีวนรวม ๑๔๑ บทความ ยื่นขอจด

ทรัพยสินทางปญญา ๑๒๔ คําขอ แบงเปน สิทธบิัตร อนุสิทธบิัตร ความลับทางการคา และผังภูมิ

วงจรรวม จํานวน ๕๘, ๕๙, ๕ และ ๒ คําขอ ตามลําดับ และสามารถถายทอดผลงานวิจัยและ
พฒันา เพื่อนําไปใชประโยชนในการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑตางๆ  จํานวน 

๑๒๑ เร่ือง มีจํานวนสถานประกอบการและชุมชนที่นําผลงานวจิัยและพฒันาดาน  ว และ ท ไปใช

ประโยชน รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ แหง ตัวอยางผลการดําเนนิงานท่ีสําคัญ มีดังน้ี  
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o การสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกการสงออกขาวของไทยไดเปนอยางด ีสวทช. 

ไดประสานงานเชิงรุกกับผูนําทางความคิดในพื้นที่และชาวนาผูบุกเบิกเร่ืองขาวอินทรียใน

จังหวดัยโสธร ปจจุบันมเีครือขายเกษตรกรขาวอินทรีย  ๗ กลุม กระจายใน ๕ อําเภอ 

มชีาวนาทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ ครอบครัว โดย สวทช. สนับสนุน วทน. ใหชาวนากลุมเปาหมาย ดังน้ี 

(๑) รูปแบบและวธิกีารเพิ่มอินทรียวตัถุในแปลงนา (๒) การจัดเก็บขอมลูพิกัดแปลงนาและ

ขั้นตอนการปฏิบัตดิวยระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (๓) การตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียโดย  Certification of Environmental Standards (CERES) (๔) 

การสํารวจประสิทธภิาพของโรงสีขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ผลการดําเนินงาน 

พบวา มพีื้นที่เกษตรอินทรียที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากลเพิ่มขึ้น

รอยละ ๒๐.๓๙ จํานวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๒๕ ขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรียที่ผาน

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยเพิ่มขึ้นรอยละ  ๑๓๐ และจํานวนเกษตรกรเพิ่มขึ้น

รอยละ ๗๗.๘๘ ซึ่งถือวาโครงการประสบผลสําเร็จเกินเปาหมายของทางจงัหวดั 

o การวิจัยและพฒันารวมกับภาคอุตสาหกรรม  สวทช. รวมกับศูนยวิจัยและพฒันาเครือ  

เบทาโกร ดําเนินการวจิัยและพฒันาผลิตภัณฑไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรหมไูขมันต่ําขึ้น  

เพื่อใหมีคุณภาพเน้ือสัมผสั และประสาทสัมผัสเปนที่ตองการของผูบริโภค ดวยการใชตัวปรับ

สมบัติรีโอโลยีเพื่อทดแทนไขมนั จนไดผลิตภัณฑที่มปีริมาณไขมันนอยกวารอยละ  ๔ หรือ 

มไีขมนันอยกวา ๓ กรัมตอหน่ึงหนวยบริโภคอางอิงตามมาตรฐาน (๕๕ กรัม) จึงจัดอยูในกลุม

ผลิตภัณฑอาหารไขมนัต่ํา และใหพลงังานนอย จากความสําเร็จดังกลาวบริษัทฯ  ไดนําสูตร

ตนแบบไปเปนแนวทางพฒันาผลิตภัณฑไขมันต่ําในกลุมอิมัลชันจากเน้ือสัตว จํานวน ๕ ชนิด 

ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวมจีําหนายแลวในหางสรรพสินคาช้ันนําทั่วไป 

o เลนสทวิทรรศนติดอุปกรณถายภาพแบบพกพา (TWI-VIS) กลองจุลทรรศนเปนอุปกรณที่

ชวยใหสามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งมชีีวติหรือวตัถุตางๆ  มปีระโยชนอยางมากทั้งใน

วงการการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม แตมกัมรีาคาแพง  และใชงานในวงจํากัด ทาํใหคน

ทั่วไปเขาถึงไดยาก สวทช. จึงพฒันาเลนสทวทิรรศนฯ ที่ชวยพาเขาสูโลกของสิ่งเล็กๆ ไดงาย

ยิ่งขึ้น  ดวยราคาไมแพง  และนํามาประยุกตใชเปนสื่อการเ รีย น-การสอน ทางดาน

วทิยาศาสตร หรือแมแตการใชงานสองขยายขนาดเพื่อดูรายละเอียดหรือตําหนิของช้ินงาน  

อาทิ อัญมณ ีพระเคร่ือง เลนสทวทิรรศนฯ ทาํจากพอลิเมอร สามารถเปลี่ยนและเช่ือมตอ

แท็บเล็ตหรือสมารทโฟน เปนกลองจุลทรรศนเคลื่อนที่ได สามารถกําหนดกําลังขยายไดดวย

วธีิทําเลนสที่มสีิทธบิัตรเฉพาะโดยออกแบบเลนสใหมสีองกําลังขยายในอันเดียว การใชงาน

งาย  โดยเลือกเลนสที่มกีําลังขยายที่ตอ งการ  แลวติดเลนสลงบนหนากลอ งของ  
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สมารทโฟนหรือแทบ็เล็ต ก็สามารถสองดูตัวอยางงานไดอยางที่ตองการ และอุปกรณดังกลาว

ยังสามารถถายภาพหรือบันทกึวดีีโอไดทนัทอีีกดวย 

o สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษดวยนาโนเทคโนโลยี  ผูประกอบการและกลุมชาวบานผูผลิตสิ่งทอ  

ผาไทย มกัเจอปญหาความกระดางของผา  และสีธรรมชาติที่ซีดจางงาย  ซึ่งปญหาน้ีนาโน

เทคโนโลยีชวยได โดย สวทช. พฒันาสิ่งทอคุณสมบตัิพเิศษดวยนาโนเทคโนโลย ีเพื่อยกระดับ

มาตรฐานสิ่งทอพื้นบาน  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอใน

ประเทศ เพิ่มมูลคาการสงออก และเพิ่มรายไดในระดับครัวเรือนและชุมชน  อันจะนํามาซึ่ง

การสรางมลูคาเพิ่มใหกับสิ่งทอพื้นบานไทย อยางยั่งยืนตอไป สิ่งทอนี้มคีุณสมบตัิพเิศษ ไดแก 

การสะทอนนํ้า การฆาเช้ือ กันยูวี ปองกันสีซดีจาง มกีลิ่นหอม และนุมสัมผัสที่นํามาซึ่งการ

ดูแลรักษาที่งาย  ตัวอยางผลิตภัณฑ  อาทิ ผาผืน  รม เสื้อ ผานวม และเฟอรนิเจอรตางๆ  

เปนตน 

• การดําเนนิการตามพนัธกิจของ สวทช. ไดแก การพฒันากําลังคนดาน  ว และ ท โดยสนับสนุน

ทนุการศึกษาใหกับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ระดับมธัยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  และระดับ

บัณฑติศึกษา (ปริญญาโท-เอก) และหลังปริญญาเอก จํานวนทั้งสิ้น ๕๓๘ ทนุ โดยแบงออกเปนทนุ

ตอเน่ือง ๓๕๑ ทนุ ใหม ๑๘๗ ทนุ และสนับสนุนทุนวจิัยหลังปริญญาเอกจํานวน  ๒๐ ทนุเขารวม

ดําเ นินงานในหองปฏิบัติการของศูนยแหงชาติ  ดําเนินกิจกรรม การสรางความตระหนกัดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีผานสื่อโทรทัศน อาทิ รายการสารคดีสั้น “พลังวทิย คิดเพื่อคนไทย โดย 

สวทช.” (ความยาว ๑.๓๐ นาที) ออกอากาศทุกวนัจันทร พธุ และศุกร หลังขาวภาคค่ํา เวลา ๒๐.๑๕ 

น. (โดยประมาณ) ทางโมเดิรน ไนน ทวี ีแพรภาพแลวจํานวน ๙๑ ตอน (ธันวาคม ๒๕๕๗ – มถิุนายน 

๒๕๕๘) มียอดผูชมตอนละ ประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน และรายการ “Science Guide” (ความยาว ๓๐ 

นาที) ออกอากาศทกุวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. ทางโมเดิรน ไนน ทวี ีแพรภาพแลว

จํานวน  ๑๐ ตอน (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘) มยีอดผูชมตอนละประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐ คน  

การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีใน SMEs ๙๘๔ โครงการ เปนโครงการใหม ๓๓๙ โครงการ และ

ดําเนินการแลวเสร็จ  ๔๓๙ โครงการ การสนบัสนนุและสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยี  มีบมเพาะ

ผูประกอบการใหมในธรุกิจเทคโนโลยี  ๗๗ ราย  มกีารใหบริการเชาพื้นที่แกบริษัทเอกชน  จํานวน 

๑๓๘ ราย คิดเปนพื้นที ่๓๕,๗๔๖.๒๙ ตารางเมตร และใหการรับรองโครงการวิจัยของภาคเอกชนเพื่อ

ประโยชนทางภาษ ี๒๓๙ โครงการ มลูคาโครงการที่ไดรับการรับรองรวม ๑,๔๙๗.๗๒ ลานบาท มกีาร

ดําเนินการใหบริการวเิคราะห  ทดสอบ และสอบเทยีบ  จํานวน ๒๙,๗๖๒ รายการ และใหบริการ

สารสนเทศ องคความรู เพื่อสนับสนุนการวจิัยและพฒันา จํานวน ๑๓๔,๖๕๘ คร้ัง 
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• การดําเนนิงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ณ เดือนมถิุนายน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มผีลการดําเนินการ ดังน้ี (๑) มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลติ ภาค
บริการ และภาคเกษตรกรรม จํานวน ๓,๖๑๑ ลานบาท หรือคิดเปน  ๐.๗๙ เทาของการลงทนุ

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ (๒) มลูคาผลกระทบตอเศรฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เทากับ ๑.๖๘ เทาของคาใชจาย (มูลคาผลกระทบจํานวน ๕,๕๖๑ ลาน

บาท ตอคาใชจายรวมจากงบการเงินเทากับ  ๓,๓๐๘ ลานบาท) (๓) การนาํผลงานวิจัยและองค
ความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชมุชน จํานวน 

๑๔๗ รายการ (๔) ลูกคาเดิมที่กลบัมาใชบริการ  สวทช. จํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๒ ราย หรือคิดเปน 

รอยละ ๕๗.๐๗ ของลูกคาเดิมที่เคยมาใชบริการ (๕) สัดสวนรายไดตอคาใชจายของ สวทช. เทากับ 

๐.๙๙ (รายได สวทช. จํานวน ๓,๒๘๗.๘๑ ลานบาทตอคาใชจายรวม  ๓,๓๐๘.๓๐ ลานบาท) (๖) 
สดัสวนบทความวารสารนานาชาติตอบุคลากรวิจัย  ๑๐๐ คนเทากับ ๑๑.๔๐ (จํานวนบทความที่

ตีพิมพในวารสารนานาชาติตามรายช่ือ  Science Citation Index Expanded (SCIE) เทากับ ๑๔๑ 

ฉบับตอบุคลากรวจิัย  ๑,๒๓๖ คน) (๗) สดัสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย  ๑๐๐ คน

เทากับ  ๑๐.๐๓ (จํานวนทรัพยสินทางปญญา  ๑๒๔ คําขอตอบุคลากรวจิัย  ๑,๒๓๖ คน) (๘) 
การบริหารระบบสนับสนนุเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานตามพนัธกิจองคกร  ไดแก ผลการ

ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงคิดเปนรอยละ ๗๐ ดานการควบคุมภายในคิดเปนรอยละ  ๗๕ 

ดานการตรวจสอบภายในคิดเปนรอยละ ๗๓ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลคิดเปนรอยละ ๗๒ และ

ดานการบริหารจัดการสารสนเทศคิดเปนรอยละ ๘๐ คิดเปนผลสําเร็จโดยรวมรอยละ ๗๔ 
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๗. แผนและเปาหมายการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๙ 
สวทช. มีการดําเนินงานแบงตามพนัธกิจเปน ๒ กลุม ไดแก (๑) แผนงานตามพนัธกิจวจิัยและพฒันา 

และ (๒) แผนงานตามพนัธกิจอื่นๆ ที่สําคัญ โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

 

๗.๑ แผนงานตามพันธกจิวิจัยและพฒันา ประกอบดวย ๔ กลุม ดังน้ี (๑) กลุมโปรแกรมวจิัยและพฒันา

มุงเปาคลัสเตอร (๒) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐาน  (๓) กลุมโครงการวิจัยตามนโยบาย

รัฐบาล และ (๔) กลุมโครงการวจิัยขนาดใหญที่คาดวาจะมีผลกระทบสูง (Giga Impact Project)  

 
๗.๑.๑ กลุมโปรแกรมวิจัยและพฒันามุงเปาคลสัเตอร ประกอบดวย (๑) โปรแกรมวจิัยและพฒันา

มุงเปาคลัสเตอร และ (๒) โปรแกรมวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อใชประโยชนในหลายคลัสเตอร 

 

(๑) โปรแกรมวิจัยและพฒันามุงเปาคลสัเตอร  หมายถึง การทาํงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย

สําคัญหรือจําเปน จนสรางผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมอยางชัดเจน  สรางมูลคาเพิ่มดวย  ว และ ท ใน

จุดสําคัญของหวงโซการผลิต (Value chain) โดยมกีลุมผูมสีวนไดสวนเสียมารวมกันทํางาน หรือกําหนดโจทย 

ทาํงานใกลชิดกับหนวยงานที่มีหนาที่ขยายผล โดยดําเนินงานใน ๕ คลัสเตอรหลัก ประกอบดวย (๑) คลัสเตอร

เกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม (๓) คลัสเตอรสุขภาพและการแพทย (๔) คลัสเตอร

ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผูดอยโอกาส และ (๕) คลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ดังน้ี  

 

๑. คลสัเตอรเกษตรและอาหาร  
เปาหมาย : เพื่อมุงเนนการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางขีดความสามารถใน  

การผลิต โดยเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิต  (Productivity) การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  (Quality) ลดความ

สูญเสียในขั้นตอนการผลิต (Reduce loss) และการผลิตอยางยั่งยืน (Sustainability) เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

การผลิตทีช่วยลดความเสี่ยงอันเน่ืองจากผลกระทบตอภาวะโลกรอน มุงเนนกลุมเปาหมาย ๒ สวน : เกษตรกร

รายยอย  (Farming) เนนใหเกิดการรวมกลุม  เพื่อการผลิตสินคาที่มคีุณภาพ  และเกษตรกรรายใหญ 

(Plantation) เนนการผลิต เพื่อการคา เนนสินคาสงออกที่สําคัญ อาทิ ขาว มนัสําปะหลัง ยางพารา และกุง 

แบงการดําเนินงานออกเปน ๗ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมขาว (๒) โปรแกรมมันสําปะหลัง  (๓) โปรแกรม

ยางพารา (๔) โปรแกรมเมล็ดพนัธุ (๕) โปรแกรมพชืเพื่ออนาคต (๖) โปรแกรมการผลิตสัตวและสุขภาพสัตว 

และ (๗) โปรแกรมนวตักรรมอาหาร โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแต

ละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมขาว 

ปรับปรุงสายพันธุขาวที่ตานทานโรค  แมลง และสภาวะ

แวดลอมที่ไมเหมาะสม  โดยขณะน้ีมีสายพันธุขาวที่ผาน

การรับรองจากกรมการขาวแลว  ไดแก ขาวเจาหอมขาว

ดอกมะลิ ๑๐๕ ทนนํ้าทวมฉับพลัน  ในช่ือ กข๕๑ และ 
ขาวเหนียว  กข๖ ตานทานโรคไหม  ใน ช่ือ  กข๑๘ 
นอกจากน้ี สวทช. ยังมีการพัฒนาสายพันธุขาวตนแบบ  

เพื่อใชเปนแหลงพันธุกรรมและตอยอดงานวิจัยในอนาคต 

อาทิ ขาวเจาหอม ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนแลง ทนน้ําทวม

ฉับพลัน ตานทานโรคขอบใบแหง ตานทานเพล้ียกระโดด

สีนํ้าตาล  ตานทานโรคไหม  และขอบใบแหง  และขาว

เหนียว กข๖ ทนแลง 

 

พันธุขาวที่ผานการรับรองจากกรมการขาว  ไดแก ขาวเจาหอม 

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนเค็ม  
พันธุขาวที่ทดสอบในศูนยวิจัยของกรมการขาว  อาทิ ขาวเหนียว 

กข๖ ตานทานโรคไหมที่มีก ารรวมยีน  และขาวเหนียว  กข๖ 

ตานทานโรคไหมและขอบใบแหง ตนเต้ียและสูง เปนตน 
พันธุขาวที่อยูระหวางการพัฒนา อาทิ  
- ขาวเจาหอมขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนเค็มและตานทานโรคไหม 
- ขาวเหนียว กข๖ ทนเค็ม 
- ขาวเหนียว กข๖ ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
- ขาวเหนียว กข๖ ทนน้ําทวมฉับพลัน ตานทานโรคไหม ขอบ

ใบแหง และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
- พันธุขาว  IR57514 ทนนํ้าทวม ฉับพ ลัน  ทนแลง  และ

ตานทานโรคไหม ที่มีคุณภาพเหมือนขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

ทนนํ้าทวม ทนแลง ตานทานโรคไหม และขอบใบแหง 
- พันธุขาว  IR57514 ทนนํ้าทวม ฉับพ ลัน  ทนแลง  และ

ตานทานโรคไหม ที่มีคุณภาพเหมือนขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

ทนน้ําทวม ทนแลง ตานทานโรคไหม และ เพลี้ยกระโดดสี

นํ้าตาล เปนตน 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยง /เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต เชน การใชเทคโนโลยีไอซทีีในการ

เฝาระวังการระบาดของโรคและแมลง การจัดการปุยและ

น้ํา การควบคุม/กาํจัดศัตรูขาว โดยการพัฒนาแบบจําลอง

สถานการณการระบาดของศัตรูขาวเพื่อนําไปสูการแจง

เตือน/ควบคุมการระบาดตอไป เชน การระบาดของเพลี้ย

กระโดดสีน้ําตาลในขาว เช่ือมตอกบัแบบจําลองมวนตัวหํ้า 

Cytorhinus lividipennis 

ตนแบบระบบเตือนภยัการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี น้ําตาล  

ที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพตนแบบรวมกบัหนวยงานที่

เก่ียวของ 

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากขาว

ในรูปแปง อาหารสําเร็จรูป (พรอมบริโภค) และอาหารขบ

เคี้ยว  อาหารสุขภาพ  ในระดับขยายขนาดเพื่อถายทอด

เทคโนโลยีสูภาคอตุสาหกรรม 

 

 

 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแปงสตารชขาวที่ทนยอยตอเอนไซม   

(Resistant Starch) 
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๑๔ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๒. โปรแกรมวิจัยและพฒันามันสําปะหลัง 

ปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังเพื่อใหเหมาะสมกบัแตละพื้นที่

ปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตจัดทําฐานขอมูลอยาง

เปนระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังเพื่อนําไปใชใน

การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง  ดําเนินการปรับปรุงพันธุ  

และพัฒนานักปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง  ในพื้นที่

ดําเนินการจังหวัดนครราชสีมา  กาํแพงเพชร  ระยอง 

ชลบุรี  บุรีรัมย  ฉะเชิง เทรา  สุพร รณบุรี  สระแกว  

เพชรบูรณ มหาสารคาม 

สายพันธุมันสําปะหลังใหมที่ปรับตัวเหมาะสมกบัสภาพแวดล อม

เฉพาะ อาทิ สามารถตานทานโรคและแมลง เชน พันธุพิรุณ ๒ 

ประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังและศึกษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับการใหผลิต

สูงของมันสําปะหลัง เชน การศึกษาหากลุมยีนที่จําเพาะ

ตอวิถีการใชคารบอนในรากมันสําปะหลังที่สงผลตอ

ลักษณะที่โดดเดนในการสรางและสะสมแปง 

พันธุมันสําปะหลังที่คุณสมบัติแปงมีคุณคาทางโภชนะเพื่อการ

บริโภค 

สงเสริมการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังคุณภาพดีระดับ

ชุมชน 

การขยายทอนพันธุมันสําปะหลังขนาดส้ันแบบชํากลากอนปลูก  

(Mini stem cutting) 

พัฒนา เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่ม ป ระสิท ธิภาพการผลิต  

มันสําปะหลัง  ผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่  และลดตนทุน

การผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรที่เหมาะสมแตละ

พื้นที่การเพาะปลูก  รวมถึงทดลองใชงานเทคโนโลยีที่

พัฒนาได รวมกับเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกตางๆ  ใน

พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดขอนแกน  สกลนคร กาฬสินธุ 

บุรีรัมย  นครราชสีมา  กาญจนบุรี  ปราจีนบุรี  ลพบุรี 

กาํแพงเพชร กาฬสินธุ ระยอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

เทคโนโลยีการจัดการน้ําและดิน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการผลิต

มันสําปะหลัง ไดแก การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน  การฉีดพนนํ้า

สกดัมูลสุกร การใหน้ําหยดเสริม การฉีดพนบิวเวอเรียเมื่อพบการ

ระบาดของเพลี้ยแปง 

วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการปลูก

ตลอดจนการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง เพื่อชวยใหเกษตรกร

ประหยัดเวลาและคาจางแรงงาน 

เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดจนการเกบ็เกี่ยวมัน

สําปะหลัง เชน เครื่องเก็บเกี่ยวมันสําปะหลั งแบบถอนเหงามัน

สําปะหลังข้ึนจากพื้นดินและตัดหัวมันสําปะหลังแยกออกจาก

เหงา 

พัฒนาเทคโนโลยี /กระบวนการผลิตแปงดัดแปรและ

ผลิตภณัฑใหมจากมันสําปะหลัง เพื่อใหเกดิมูลคาเพิ่มของ

แปงมันสําปะหลัง  จากแปงดัดแปร ที่ใชในอุตสาหกรรม

อาหาร และอาหารสัตว 

เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแปงดัดแปรและผลิตภณัฑใหมจาก

มันสําป ะหลัง  เ ชน  เ ทค โ นโ ล ยีกา รขึ้น รูป แผนปด แผล  

ไฮโดรเจลจากแปงมันสําปะหลัง กระบวนการสังเคราะหแปงของ

มันสําปะหลังดวยเทคนิค yeast-2-hybrid และสตารชผลึกนาโน

ที่ผลิตจากมันสําปะหลังเพื่อใชเปนสารหอหุมสําหรับนําสงเซลล

โปรไบโอติกสผานระบบทางเดินอาหาร 
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๑๕ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๓. โปรแกรมยางพารา 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราคุณภาพสูง  เพื่อให

ปร ะ เทศ ไทยใชเทคโนโลยีชั้น นําและ เปนมิต รกบั

สิ่งแวดลอมในการผลิตยางพารา 

ตนแบบเคร่ืองผลิตยางแทงคุณภาพสูงระดับชุมชนที่ลดการใช

สารเคมี และปลอดภยัตอสิ่งแวดลอม  

ขยายผลการใชเทคโนโลยีการผลิตยางแทงคุณภาพสูงสู

ชุมชน 

ขยายผลการใชเทคโนโลยีการผลิตยางแทงคุณภาพสูงใหกบัพื้นที่

อื่นๆ ในภาคเหนือ จํานวน ๕ แหง ภายในป ๒๕๖๐ 

๔. โปรแกรมเมล็ดพนัธุ 
บริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก  มะเขือเทศ  แตงกวา 

ขาวโพด และการประเมินเชื้อพันธุกรรม 

เช้ือพันธุกรรมพืชในกลุม พริก มะเขือเทศ แตงกวา และขาวโพด

ที่มีลักษณะดีและตานทานโรคได  ที่ภาคเอกชนสามารถใช

ประโยชนจากเชื้อพันธุกรรมเพื่อการตอยอดเปนพันธุการคา 

ปรับปรุงพันธุพริก  มะเขือเทศ  แตงกวา ขาวโพด  ที่

ตานทานโรคและแมลงศัตรูพืช  โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ  

รวมทั้งพัฒนาและประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ 

ดีเอน็เอเครื่องหมายโมเลกลุตอลักษณะความตานทานโรคสําคัญ

ตางๆ เชน โรคแอนแทรกโนสในพริก โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือ

เทศ และเห่ียวเขียวในมะเขือเทศ โรครานํ้าคางในแตงกวา  โรค

ใบไหมแผลใหญในขาวโพด  เปนตน ที่ภาคเอกชนสามารถนําไป

พัฒนาตอยอดเปนพันธุพืชใหมเชิงการคา 

๕. โปรแกรมพชืเพื่ออนาคต 
ปรับปรุง  คัดเลือก  และทดสอบ  พันธุออยน้ําตาล /ออย

พลังงาน/พันธุพืชที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สะสมนํ้าตาลเร็ว 

มีความหวานสูง  ผลผลิตชีวมวลสูง  พันธุออยเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตน้ําตาล 

พัน ธุออ ย ที่มีลัก ษ ณ ะ เ ฉ พ าะ ต า ม ค ว าม ตอ ง ก า ร ข อ ง

ภาคอตุสาหกรรม ( นํ้าตาล  พลังงาน อาหารสัตว ) ทําใหเพิ่ม

ผลผลิตตอหนวยพื้นที่  และเพิ่มรายไดแกเกษตรกร  และ

ภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตออยตอหนวยพื้นที่  โดยการ

บริหารจัดการดิน นํ้า ปุย และนําสายพันธุออยที่ผานการ

พัฒนาไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อ

ประเมินสายพันธุออยที่มีศักยภาพในแตละพื้นที่  ในพื้นที่

ดําเนินการจังหวัดแพร  ขอนแกน นครสวรรค พิษณุโลก 

สุโขทัย  ชลบุรี  สระแกว  ชัยนาท  กําแพงเพชร  ลพบุรี 

นครราชสีมา  สุรินทร  สุพรรณบุรี  พิจิตร  กาญจนบุรี 

เพชรบูรณ 

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตออยจาก ๑๓ เปน ๑๕-๑๘ ตัน/ไร ทําให

เกษตรกร และภาคอตุสาหกรรม มีรายไดเพิ่มขึ้น 

๖. โปรแกรมการผลิตสัตวและสุขภาพสัตว  
พัฒนาเทคโนโลยีดานดีเอ็นเอเครื่องหมายสําหรับใช

คัดเลือกพันธุสุกรใหมีสมรรถภาพการผลิตสูง คุณภาพเนื้อ

ดี และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม ในประเทศ รวมถึง

พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการผสมพันธุ  (เชน 

เทคโนโลยีตัวออนและการยายฝากตัวออน) 

เทคโนโลยีที่มีความแมนยําและประสิทธิภาพสูง  สําหรับนํามาใช

ในการคัดเลือกพันธุและการผสมพันธุสุกร ในประเทศไทย 
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๑๖ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
จัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมสําหรับการใชประโยชนในการ

ผลิตสัตวของประเทศ 

ฐานขอมูลพันธุกรรมสําหรับการใชประโยชนในการผลิตสัตวของ

ประเทศ 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออยอาหารสัตว เพื่อการเลี้ยงโค

นม โคเนื้อ แพะ 

ออยอาหารสัตวเพื่อการเลี้ยงโคนม  โคเน้ือ  แพะ ที่ผลิตจาก

เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน 

ผลิตสายพันธุจุลินทรีย สาหราย ราน้ําที่เหมาะสมสําหรับ

ใชเสริมในอาหารไก  เพิ่มการใชประโยชนทางโภชนะ  

กระตุนภมูิคุมกนั และพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑที่ไดไปใน

เชิงสงผลดีตอสุขภาพ และความตองการของผูบริโภค 

จุลินทรียและผลิตภัณฑจากจุลินทรีย สําหรับใชเสริมในอาหารไก  

ทําใหลดการนําเขาสารเสริมในอาหารสัตว 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนสําหรับโรคติดเช้ือในไก /

การพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม /การพัฒนาระบบนําสง

วัคซีน และทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนที่พัฒนาขึ้นโดย

รวมกบัเกษตรกรผูเลี้ยงหรือผูประกอบการที่เก่ียวของเพื่อ

พัฒนาวัคซีนทางการคาตอไป  

ตนแบบวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพคุมโรคนานข้ึน  เชน เชื้อที่ใชใน

การผลิตวัคซีนตรงกบัเชื้อที่ระบาดในพื้นที่/วัคซีนมีความบริสุทธ์ิ

มากข้ึน หรือวัคซีนอหิวาตสัตวปกตนแบบชนิดหยอดจมูกในเปด  

เปนตน 

๗. โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 
วิจัยประเมินความเสี่ยงของเชื้อซลัโมเนลลาตลอดหวงโซ

การผลิตในกระบวนการผลิตเนื้อไก  เพื่อใชประโยชนใน

การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร   ลดความ

สูญเสียดานสุขภาพและคาใชจายในการรักษาพยาบาลใน

ประชากรไทย และสงเสริมการสงออกจากการลดการกดี

กนัทางการคาจากมาตรการที่มิใชภาษี 

ขอมูลการประเมินความเสี่ยงของเชื้อซัลโมเนลลาตลอดห วงโซ

การผลิตในกระบวนการผลิตเนื้อไก 

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดตนทุน

การผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และสรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม  

เชน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกดิ  biphenyl และ

สารกอมะเร็งประเภท  Polycyclic Aromatic Hydro- 

carbons (PAHs) ในผลิตภณัฑไกยางยากโิทริแบบใชถาน

ไม 

องคความรูดานปจจัยที่มีผลตอการเกดิสาร  biphenyl และสาร

กอมะเร็งจําพวก  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(PAHs) ในผลิตภณัฑไกยางยากโิทริแบบใชถานไมระดับ

หองปฏบิัติการ 

 

๒. คลสัเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม  
เปาหมายเพื่อสนับสนุนการวจิัยและพฒันาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการสราง

ความมั่นคงดานพลงังาน การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (เนนกาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอน) และการสราง

ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต (ในประเด็นการคา และสิ่งแวดลอม) ของประเทศ มุงเนนการ

สนับสนุนดานเกษตรและอาหาร อาทิ ขาว มนัสําปะหลัง  ยางพารา พชืพลังงาน และพชืเศรษฐกิจที่สําคัญ  

รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สําคัญ แบงการดําเนินงานออกเปน ๔ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมสิ่งแวดลอมที่
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๑๗ 
 

ยั่งยืน (Sustainable Environment) (๒) โปรแกรมประสิทธภิาพทรัพยากรและพลังงาน (Resources and 

Energy Efficiency) (๓) โปรแกรมพลังงานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม (Renewable Energy and 

New Energy Technology) (๔) โปรแกรมรวมสนับสนุนทนุวจิัยและพฒันา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) - สวทช. (EGAT-NSTDA R&D Co-funding Program) โดยมแีผนการดําเนินงาน และผลงานสง

มอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

พัฒนาแบบจําลองมูลคาความเสียหายทางสิ่งแวดลอม

ของประเทศไทย และศึกษาการประเมินผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต  (LCIA) ของระบบเกษตร 

ที่ใชสารเคมี และระบบเกษตรอินทรีย ที่สงผลตอสุขภาพ

ของมนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อเปน

ขอมูลชวยตัดสินใจหรือวางนโยบายภาษีสิ่งแวดลอม 

โปรแกรมสําเร็จรูปดานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ตลอดวัฏจักรชีวิต (LCIA) ของประเทศไทย 

หาคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ  

องคกร และจัดทําขอมูลในการจัดการบัญชีหรือวัตถุดิบ

ในกระบวนการผลิต ใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงเปน

ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศดานประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกจิ 

บัญชีวัสดุหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหเกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศดานประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

พัฒนาวัสดุ-ผลิตภณัฑ-บริการที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม  

และลดตนทุนสินคา ฉลากเขียวใหแขงขันไดในตลาด 

ขอมูลวัสดุ-ผลิตภณัฑ-บริการ ที่เป นมิตรกบัสิ่งแวดล อม ซ่ึงชวย

ตัดสินใจหรือวางนโยบายภาษีสิ่งแวดลอม 

วิจัยและพัฒนาเพื่อหาค าผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว  

(Green GDP) ของประเทศแตละภาคสวน เชน  ภาค

เกษตร ภาคอตุสาหกรรม เพื่อสรางความเขมเเข็งดานส่ิง

แวดลอมที่ย่ังยืน 

คาผลิตภณัฑมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ของประเทศในแตละ

ภาคสวน 

๒. โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

และจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง  

ขาว และยางพารา 

- ฐานขอมูลคามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร 

- หลัก สูตรการพัฒนาศักยภาพบุค ลากรดานการ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตของอตุสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียอตุสาหกรรมเพื่อ

ผลิตพลังงาน  การนําของเสียกลับมาใชประโยชนดาน

พลังงาน  

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียโรงแปง  

เพิ่มข้ึนจาก ๖๐% เปน ๘๕% 

พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซ

ชีวภ าพ  กา ร ค วบ คุมแ ล ะก า ร ใชป ร ะ โ ยช นใ น

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตกาซ

ชีวภาพในโรงงานแปงมันสําปะหลัง 
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๑๘ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
ภาคอุตสาหกรรม  

พัฒนาเทคโนโลยีอปุกรณเครื่องใชประสิทธิภาพสูง  เพื่อ

เพิ่มคาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางความรอนของเตากาซที่

ผลิตและจําหนายภายในประเทศใหสูงขึ้นมากกวา ๕๐% 

(จากเดิม ๔๗%)  

เตากาซหุงตมแอลพีจีประสิทธิภาพสูง 

๓. โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม 
เพิ่มปริมาณชีวมวลเพื่อใชเปนพลังงาน  เชนกรณีศึกษา

ศักยภาพของฟางขาวเชิงปริมาณของแตละพื้นที่  ซึ่งจะ

เปนขอมูลสําคัญใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชน 

ใชประกอบการวิเคราะหความคุมทุน และการวิเคราะห

ความเปนไปไดในการดําเนินการลงทุนกิจกรรมตางๆ ที่มี

การใชฟางเปนวัตถุดิบ  ถือเปนขอมูลสําคัญในการ

สนับสนุนใหเกดิการใชประโยชนจากฟางขาวมากย่ิงขึ้น 

ขอมูลผลการประเมินศักยภาพชีวมวลเศษวัสดุการเกษตรเพื่อใช

ในดานพลังงาน กรณีศึกษาฟางขาว 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่  

๑ ใหใชงานไดอยางย่ังยืน  

- ตนแบบเอนไซมลดความหนืดที่มีประสิทธิภาพจาก  Multi-

enzymes เพื่อผลิตเอทานอล 
- ขอมูลผลประเมินประสิทธิภาพของเอนไซมในกระบวนการ

หมักหัวมันสําปะหลังเพื่อทําไบโอเอทานอลแบบ VHG (Very 

High Gravity) ในระดับ  Demonstration scale bio-

reactor (กระบวนการหมักแบบ VHG เปนเทคโนโลยีในการ

ผลิตไบโอเอทานอลความเขมขนสูง  ซึ่งนําไปสูการเพิ่มของ

ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลตอถัง  ลดคาใชจายใน

กระบวนการ Downstream processing) 

เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตกาชชีวภาพ  เชน  พัฒนา

เทคโนโลยีการบําบัด นํ้าเสีย /ของเสีย  เพื่อผลิตกาซ

ชีวภาพ  สําหรับทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิลจําพวกน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน ที่ตอง

นําเขาจากตางประเทศและกาํลังจะหมดไป  

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย-ของเสียเพื่อผลิตกาซชีวภาพที่มีความ

เหมาะสมกบัวัตถุดิบในประเทศ 

พัฒนาเทคโนโลยีร ะบบผลิตน้ํารอนจากพลังงาน

แสงอาทิตยตนทุนต่ํา  สําหรับบานที่อยูอาศัยไดแก  การ

พัฒนาดานวัสดุแผง/การพัฒนาตนแบบขยายขนาดสูเชิง

พาณิชย , การพัฒนาและออกแบบอปุกรณสําหรับ  

Monitoring, Verification และ Control 

ตนแบบเทคโนโลยีการใชความรอนจากพลังแสงอาทิตยเพื่อผลิต

น้ํารอน และอบแหง 

วิจัยและพัฒนาดานเช้ือเพลิงชีวภาพในอนาคต  และการ

ใชประโยชนจากชีวมวลขั้นสูง  เชน  พัฒนาการผลิต  

องคความรูในการทําการรวม กันของ เอนไซมในการยอย  

ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส 
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๑๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
Cellulosic Ethanol โดยใชเทคโนโลยีการยอย

เซลลูโลสเปนนํ้าตาลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยระบบ

เอนไซมน้ีจะสามารถลดตนทุนกระบวนการได เนื่องจาก

การลดขั้นตอนในกระบวนการไฮโดรไลซิส 

๔. โปรแกรมรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใชพลังงานที่สะอาด ย่ังยืน 

และตนทุนต่ํา เหมาะสมกบัทองถิ่นชนบท เชน การผลิต

ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก  โดยออกแบบใบพัดที่เหมาะสม

และสรางกระบวนการผลิตชุดใบพัดกงัหันน้ําใหมเพื่อให

เปนนวัตกรรมทั่วถึง เพื่อลดตนทุนและระยะเวลาในการ

ผลิต 

- กระบวนการผลิตชุดกงัหันน้ําขนาดเล็กมากโดยใชเทคโนโลยี

ในประเทศที่สามารถถายทอดสูชุมชนและภาคอตุสาหกรรม

ได 
- ถายทอดเทคโนโลยีตนแบบชุดกงัหันนํ้าขนาดเล็กมากตนทุน

ตํ่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 

พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สําหรับ

อุปกรณและระบบอปุกรณพื้นฐานในอุตสาหกรรม  โดย

มุงเนนดานพลังงานไฟฟา  เชน  มอเตอร และระบบ

ขับเคลื่อนดวยมอเตอร  ระบบผลิตไฟฟาและพลังงาน

ความรอนรวม (Cogeneration หรือ Combined Heat 

and Power: CHP) ระบบควบคุมตางๆ  ที่ลดการใช

ไฟฟาในกระบวนการผลิต  เปนตน  เพื่อลดการนําเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศ 

- ตนแบบหมอหุงขาวประหยัดพลังงาน 

- ตนแบบเทคโนโลยีการนําความเย็นจากน้ําทิ้งเครื่องผลิต

นํ้าแข็งหลอดกลับมาใชใหม 

- ตนแบบ Silica aerogel สําหรับทําฉนวนกันความรอนจาก

ข้ีเถาแกลบ 

พัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมเฉพาะดานที่มี Intensity สูง เพื่อชวยให

ลดกาํลังไฟฟาสูญเสีย  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหกบัระบบลิฟท ทําใหลดคาไฟฟาสําหรับอาคารสูง  

ซอฟตแวรควบคุมดิจิทัลสําหรับรีเจนเนอรเรทีฟอนิเวอรเตอร 

วิจัยเชิงนโยบายดานการอนุรักษพลังงาน  และพัฒนา

พลังงานทดแทน  เพื่อนําไป เปนขอมูลประกอบการ

กําหนดนโยบายดานพลังงาน รวมทั้งใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงระบบไฟฟาของประเทศในอนาคต 

- องคความรูเรื่องกาํลังผลิตติดต้ังสูงสุดที่เหมาะสมของ

โรงไฟฟาพลังงานลมและโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทย 

- รายงานการศึกษาเพื่อกาํหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสําหรับหลอดไดโอดเปลงแสง (LED) ของไทย 

 

๓. คลสัเตอรสุขภาพและการแพทย  
เปาหมายเพื่อใชวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการดูแล

สุขภาพทั้งในเชิงปองกัน รักษา และฟนฟ ูเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแพทยในอนาคต และ

สรางใหคนไทยมสีุขภาพดีถวนหนา โดยแบงการดําเนินงานออกเปน ๔ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมโรคติดเช้ือ
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๒๐ 
 

อุบัติใหมและอุบัติซ้ํา (Emerging and re-emerging infectious disease) (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการ

ปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรค (Preventive, Predictive, and Personalized Medicine) (๓) โปรแกรมวัสดุ

อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อผูพิการและผูสูงอาย ุ(Assistive Technology for disability and elderly) และ 

(๔) โปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสุขภาพ  และวัสดุอุปกรณทางการแพทย  (Healthcare Practice 

and Medical Devices: HP&MD) โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน 

แตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมโรคตดิเช้ืออุบตัใิหม และอุบตัซิ้ํา 

การวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก 

ระยะที่ ๑ การสรางและทดสอบวัคซีนชนิดเชื้อเปนออน

ฤทธ์ิแบบพันธุวิศวกรรม วัคซีนดีเอ็นเอ และวัคซีนอนุภาค

เสมือนไวรัส ทั้ง ๔ ซีโรทัยป (Serotype) ในสัตวทดลอง 

ทั้งแบบการใหวัคซีนชนิดเดียวและการใหวัคซีน  ๒ ชนิด

แบบ Prime-boost vaccination รวมทั้งการคนหา 

correlate of protection ของโรคไขเลือดออก 

- ทํากา ร ท ดสอ บ วัคซีน แบ บ  prime boost 

vaccination ในลิง 

- ผลิต วัคซีนชนิด เ ช้ือ เปนออนฤท ธ์ิ  และ วัคซีน  

ดีเอน็เอระดับกึ่งอตุสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP 

- ส รา ง วัค ซีน อ นุภ าค เ ส มือ น ไ ว รัส ใ หค ร บ ทุก  

ซีโรทัยป (Serotype)  และผลิตระดับกึ่งอตุสาหกรรม

ตามมาตรฐาน GMP 

- ทดสอบความปลอดภยัของวัคซีนชนิดเชื้อเปนออน

ฤทธ์ิ แบบ monovalent ในลิง 

- เตรียมขอมูลสําหรับขอขึ้นทะเบียนวัคซีนสําหรับนําไป

วิจัยในมนุษย 

วัคซีนไขเลือดออกตัวเลือกชนิดเช้ือเปนออนฤทธ์ิเขาทดสอบใน

อาสาสมัครระยะที่ ๑ ในป ๒๕๖๐ 

การวิจัยและพัฒนาสารตานมาลาเรีย 

- การพัฒนาสารตานมาลาเรียตัว เ ลือก  P218 ใน

ระดับพรีคลินิก  เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

ทดสอบในอาสาสมัคร 

- การพัฒนาสารตานมาลาเรียใหม  โดยการออกแบบ

และสังเคราะหสารแอนติโฟเลตที่จําเพาะตอเอนไซม

เปาหมายของเ ช้ือมาลาเ รียชนิดพลาสโมเ ดียม  

ขอมูลผลการทดสอบสาร P218 ในระดับพรีคลินิกที่ไดมาตรฐาน  

GLP และประสบการณการพัฒนายา และในป ๒๕๖๐ ไดสาร

ตานมาลาเรียตนแบบที่พรอมเขาทดสอบในระดับพรีคลินิก  

จํานวน ๓ สาร 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
ฟลซิปาร่ัม และการตรวจคัดกรองหาอนุพันธสารตาน

เช้ือมาลาเรีย  ศึกษาเภสัชจลนศาสตรเบื้องตนและ

คุณสมบัติการคงอยูบนเปาหมายของสารยับย้ัง  เพื่อ

คนหาสารตนแบบ สําหรับพัฒนาตอเปน ยาตาน

มาลาเรียและความสามารถในการชักนําใหเกดิการ

กลายพันธุในภาคสนามจากการใชสารตนแบบที่

พัฒนาขึ้น 

การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้ออบุัติใหม

และอบุัติซ้ําที่สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการเตรียม

ความพรอมปองกนั  และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม

แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) กระทรวงสาธารณสุข 

- Proactive management เพื่อใหไดองคความรูที่

จํา เปน เกี่ย วกบั โ รค ติด เชื้อตา งๆภายใตก าร

ดํา เ นิน ง านอ ยา ง เ ปน เ ค รือขาย  ( เ ค รือ ขาย

หองปฏบิัติการที่มีความเช่ียวชาญในดานตางๆ) เพื่อ

นําไปสูการปองกนั ควบคุม และแนวทางการรักษา

โรคตอไป 

- การสนับสนุนโครงการวิจัยแบบ  Fast track เพื่อ

ผลิตผลงานที่สามารถตอบสนองสถานการณการ

ระบาดไดอยางทันทวงที 

- วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่สําคัญ  เชน  การตรวจ

วินิจฉัย  Avian influenza A virus subtype H7 และ/หรือ 

new coronavirus 
- เครือขายหองปฏบิัติการที่มีความเช่ียวชาญดานตางๆ  ของ

ประเทศที่มีความพรอมและสามารถรวมตัวกนัไดเม่ือเกดิ

สถานการณการระบาดของเชื้ออุบัติใหมและอบุัติซ้ํา  และมี

ความเชื่อมโยงกับสํานักโรคติดเช้ืออบุัติใหม กรมควบคุมโรค 

๒. โปรแกรมเทคโนโลยเีพื่อการปองกัน วินิจฉัยและรักษาโรค 
การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการพยากรณ  (Prediction) 

เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค การปองกัน (Prevention) 

รวมทั้งการพัฒนา Biomarker สําหรับติดตามพัฒนาการ

ของโรค โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรก (Early stage) เพื่อ

ลดคาใชจายในการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิต 

โรคไต 

- ศึกษา Candidate Biomarkers สําหรับการตรวจ

วินิจฉัยและพยากรณการเกดิอาการไตวายเร้ือรังใน

ระยะเร่ิมตน เพื่อชวยปรับเปลี่ย นแนวทางการรักษา

ผูปวย 

- วิจัยและพัฒนา  Biomarker สําหรับ ติด ตาม

พัฒนาการของโรค โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก (Early 

stage) 

เครื่องหมายทางพันธุกรรมสําหรับวินิจฉัยพัฒนาการของการเกดิ

โรคไตอกัเสบ  ต้ังแตอยูในระยะเริ่มตนเพื่อรักษาได  กอนเขาสู

ระยะสุดทาย 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
- Validate combination of biomarkers สําหรับ

การตรวจวินิจฉัยภาวะไตเรื้อรังในระยะเริ่มตนอันเกดิ

จากโรคไตทุกสาเหตุในผูปวยไทย 

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกา รตรวจยีนเพื่อดูการ

ตอบสนอง/ไมตอบสนองตอการรักษาโรคไตอกัเสบ

เรื้อรังในผูปวย SLE 

โรคกระดูกพรุน 

- วิจัยและพัฒนาแนวทางในการใช แคลเซียมและ

วิตามินดีที่เหมาะสมเพื่อปองกนัโรคกระดูกพรุนในคน

ไทย 

- ศึกษาในสัตวทดลองเพื่อหาแนวทางการปองกนัและ

รักษาโรคกระดูกพรุนในผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน 

- ศึกษาวิธีการเสริมแคลเซียมเพื่อสุขภาพกระดูกของแม 

- คนหาปจจัยและกลไกที่มีผลตอการตอบสนองของ

กระดูกตอวิตามินดี 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปองกนัโรคกระดูกพรุน

และโรคไมติดตออ่ืนที่เก่ียวของกบัแคลเซียมและวิตามินดี 

๓. โปรแกรมวัสดอุุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ 
การปองกันและการคัดกรองความพิการ  

- การลดจํานวนผูพิการที่เกดิจากอุบัติเหตุ  โดยใช

เทคโนโลยีในการปอง กันและเฝาระวังการเกดิ

อบุัติเหตุ  (เชน การลม ) การแจงเตือน  และการเฝา

ระ วังผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาพัฒนา

อปุกรณติดตามผูสูงอายุ 

- เทคโนโลยีการคัดกรองความพิการ : คัดกรองตรวจหา

อาการผิดปกติที่เกดิข้ึนเพื่อรักษาอยางมีประสิทธิภาพ

และฟนฟูไดอยางทันทวงที โดยเนนอุปกรณที่มีความ

แมนยํามีประสิทธิภาพสูง  และผูใชสามารถเขาถึงได

งายในพื้นที่หางไกล  วิจัยพัฒนาระบบเฝาระวังและ

แจงเตือนภยัสําหรับผูสูงอายุทางไกล 

 

- ศูนยนวัตกรรมการออกกาํลังกายของคนพิการและผูสูงอายุ 
- อุปกรณเพื่อการคัดกรองการไดยินในเด็กปฐมวัย 
- ระบบเฝาระวังและแจงเตือนภยัสําหรับผูสูงอายุทางไกล 

การวิจัยและพัฒนาอปุกรณเครื่องชวยฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ 

- พัฒนาอปุกรณเครื่องชวยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

- พัฒนาเทคโนโลยีความจริง เสมือนเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพรางกาย 

- หุนยนตเพื่อฟนฟูการเคล่ือนไหวขอไหลและขอศอก 
- เครื่องชวยฝกการเดินสําหรับผูปวยอัมพาต 
- เครื่องมือฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวโดยใชเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสมือน 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
- สง เ ส ริม อตุ ส าหก ร รม กา ร ผลิต อุป กร ณฟน ฟู

สมรรถภาพคนพิการในประเทศใหผลิตอปุกรณฟนฟูฯ 

ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทากับตางประเทศในราคาที่

เหมาะสม เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- อปุกรณชวยในการเดินทางและขนสงสําหรับคนพิการ 

§ การพัฒนาขอเขาขาเทียมแบบไฮดรอลิกส           

§ การพัฒนาขอเขาขาเทียมแบบปรับอัตราหนวง

ดวยระบบคอมพิวเตอร 

§ แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง  ตองทํา

การทดสอบในรางกายมนุษย  

- อปุกรณในการเขาถึงสารสนเทศสําหรับคนพิการ 

§ พัฒนาโปรแกรมระบบภาพภาษาไทย สําหรับผู

ที่บกพรองทางการพูดแบบ ๘๔ ชอง 

§ พัฒนาโปรแกรมภาษาภาพ แบบ ๓๒ ชอง  

§ พัฒนาโปรแกรมฝกพูดสําหรับผูที่พูดไมชัด 

- อปุกรณติดตอส่ือสารสําหรับคนพิการ 

§ พัฒนาเครื่องชวยฟงแบบทัดหลังหูระบบดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง P05 

§ พัฒนาตนแบบระบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผู

พูดที่ไรกลองเสียง  

§ เครื่องชวยการไดยินไรสายแบบกลุม  Personal 

ALS 

- ขอเขาขาเทียมที่ ผานการทดสอบเชิงวิศวกรรม  และเชิง

การแพทยที่ออกสูเชิงพาณิชยได 
- โปรแกรมชวยการพูด /การส่ือสาร  สําหรับผูที่บกพรอง

ทางการพูด 
- เครื่องชวยฟงที่ผานการทดสอบเชิงวิศวกรรม  และเชิง

การแพทยที่ออกสูเชิงพาณิชยได 

๔. โปรแกรมการปฏบิตักิารเพื่อการรักษาสุขภาพ และวัสดอุุปกรณทางการแพทย 
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและโลจิสติกส เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใหบริการใน

โรงพยาบาล 

- บูรณาการขอมูลดานแพทยและสาธารณสุข ใน

ป ฏิบัติก ารภยัพิบัติ  โดยดํา เ นินการ เกบ็ ขอมูล

กระบวนการจัดการของโรงพยาบาล  จํานวนทั้งสิ้น  

๒๗  กระบวนการ เชน  กระบวนการ จัด ซ้ือและ

เบิกจายวัสดุการแพทย 

- วิจัยและพัฒนาโลจิ สติกสของโรงพยาบาลเพื่อทํา  

โพรเซสออพทิไมเซชัน และพัฒนาตนแบบการจัดแบง

- ระบบงานและกระบวนการใหมในการไหลของขอมูลใน

โรงพยาบาลขนาดกลางเพื่อลดเวลารอคอยของคนไขและลด

ภาระของงาน (Workload) 

- กระบวนการใหมในการจัดการเวชภัณฑ  วัสดุอุปกรณ  และ

เครื่องมือแพทยที่สําคัญสําหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
ป ระ เภท ของ วัสดุอปุ กรณท างการแพทยของ

โรงพยาบาลตามมุมมองของการจัดการระบบ  

โลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ 

การบูรณาการระบบขอมูลสุขภาพระหวางโรงพยาบาล  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางสุขภาพ  

เพิ่มคุณภาพการใหบริการ และลดคาใชจาย 

ตนแบบสถาปตยกรรมระบบขอมูลสารสนเทศทางการแพทยและ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งทางดานมาตรฐาน

กระบวนการ มาตรฐานขอมูล เคร่ืองมือและโครงสรางพื้นฐาน

ของระบบที่เหมาะสมตามภารกิจของหนวยงานและใชงานไดจริง 

 

๔. คลสัเตอรทรัพยากร ชุมชนชนบท และผูดอยโอกาส  
เปาหมายการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติของคนในชุมชน

รวมทั้งสรางสมดุลของระบบนิเวศนใหดีขึ้น  เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืนทั้งในชุมชนและ

ภาคเอกชน โดยเนนกลุมเปาหมาย ๒ กลุม คือ (๑) ชุมชนชนบท เนนใหเกิดการเรียนรูกระบวนการคิด การ

รวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑใหมคีุณภาพไดมาตรฐานมมีลูคาสูง  ไดแก ผลผลิตและ

ผลิตภัณฑจากการเกษตร และ (๒) ภาคเอกชน เนนการนําองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยและพฒันา 

เพื่อสรางความเขมแข็งดวยเทคโนโลยีในประเทศ สามารถตอยอดพฒันาเปนผลิตภัณฑเชิงการคา ดําเนินงาน

ภายใตโปรแกรมวิจัย ๒ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพฒันาชุมชนชนบท  (Technology for 

Developing Rural Communities) และ (๒) โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources) โดยมแีผนการ

ดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวิจัย ดังนี ้

 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมเทคโนโลยเีพื่อพฒันาชุมชนชนบท 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุจําหนายและเมล็ด

พันธุขยาย การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา  เพื่อ

สรางความเข็มแข็งใหกับชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ   

ชุมชนมีเมล็ดพันธุเ พียงตอการปลูก  ลดการนําเขาเมล็ด

พันธุ 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสูเกษตรกร  

ในพื้นที่ จังหวัดอยุธยา ลําปาง เชียงใหม แพร และจังหวัดนาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชสารชีวภาพในแปลงเกษตร  

เพื่อลดการใชสารเคมี ขยายผลการใชสารชีวภัณฑใน

การกําจัดศัต รูพืช  ไดผลิตภัณฑปลอดสารพิษ  เพิ่ม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

- พัฒนาการผลิตหัวเช้ือสารชีวภาพในระดับชุมชน 

- การตรวจสอบแมลง/เชื้อสาเหตุโรคพืชและเทคนิค

เกษตรกรใชสารชีวภาพรวมกบัวิธีการปฏบิัติที่ถูกตองในการ

จัดการแมลง/ศัตรูพืช ในพื้นที่เกษตร ๔๐๐ ไร ๔๐ ชุมชน ไดแก 
- สารไตรโคเดอมาควบคุมรา สารบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยแปง

ในมันสําปะหลังและเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในขาว  
- ผลิตภัณฑ Megaterium ควบคุมโรคกาบใบแหงในขาว  
- สารสเตรปโตมัยซิสเรงการเจริญเติบโตพืชและควบคุม
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การตรวจวัดระดับความรุนแรงในแปลง 

- ระบบการติดตามการระบาดและแจงเตือนภัยระดับ

พื้นที่  โดยมีพื้นที่เปาหมายที่  จังหวัดอยุ ธยา แพร 

เชียงใหม ลําพูน อบุลราชธานี และ จังหวัดพัทลุง 

แบคทีเรียโรคเนาและเชื้อราในแตง 

- เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภณัฑ  การ

สรางหวงโซอปุทาน เพื่อการจางงานในพื้นที่ ๘๘ ศูนย

ก าร เ รียนรูที่มีอ ยูแลว  เ ชน  ศูนยกา ร เ รียนรูที่

ดําเนินการ  โดย สวทช.  ธกส.  และ กรมสงเสริม

การเกษตร เปนตน 

- พัฒนาการเกษตรหลังฤดูทํานา การบริหารจัดการดิน

และนํ้า และพลังงานชุมชน 

- สงเสริมแนวทางการบริหารการจัดการกลุม  ผูนํา

ชุมชน และนักการตลาด 

- สง เ สริมกระบวนการ เ รียนรูวิท ยาศ าสตรและ

เทคโนโลยี การเรียนรู และการคิดอยางมีเหตุและผล

ใหแกชุมชน 

- สรางเครือขาย  การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชน  

เพื่อยกระดับความสามารถในการตัดสินใจ รับ  และ

เลือกองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อนําไปตอยอดกบั

ความรูเดิมนําไปสูการพัฒนาอาชีพ ความเขมแข็งของ

ชุมชน ความเปนอยูดีขึ้น มุงไปสูสังคมแหงการเรียนรู

ที่เทาทันในทุกสังคม 

องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการสรางอาชีพสู

ศูนยการเรียนรูชุมชน  โดยรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีจํานวนไม

นอยกวา ๕ เทคโนโลยี จัดทําเปนองคความรูในแตละดานตลอด

ทั้งกระบวนการ ในรูปแบบสื่อผสม (Multi-media) ที่เหมาะสม 

และถายทอดความรูดังกลาวใหเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ   ๑๓ 

ชุมชน 

๒. โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
สํารวจ ศึกษาเพื่อหาองคความรูใหมมาจัดทําฐานขอมูลที่

ใชในการอางอิง  ใชประโยชนในการอนุรักษและใช

ประโยชนจากทรัพยากรเชิงสาธารณประโยชนและเชิง

พาณิชยไดอยาง ย่ังยืน  และสรางความเขมแข็งและ

ศักยภาพใหกับชุมชน ในดานการจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและองคความรูใหมที่เชื่อมโยงกบั

ระบบนิเวศ  (ปาสะแกราช  อทุยานแหงชาติเขาใหญ  อทุยาน

แหงชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

- พัฒนาเทคนิคที่ทันสมัย  เพื่อเรงการฟนฟูปา  พื้นที่

ทะเล และชายฝงเพื่อเสริมแหลงกาํเนิดอาหารและ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

- ศึกษ าระบ บนิเ วศ ระยะ ยา วที่สัมพันธกบั การ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล 

- ขอมูลการเกบ็กักคารบอนเหนือพื้นดินและใตดินในพื้ นที่

ฟนฟูปาเปรียบเทียบระหวางปาฟนฟูที่มีอายุแตกตางกนักับ

ปาธรรมชาติ 

- ขอมูลความหลากหลายและอัตราการคืนกลับมาของตนกลา

ในแปลงปาฟนฟูและปจจัยที่เปนขอจํากดัตอการคืนกลับมา

ของกลาไม 
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- นําขอมูลและองคความรูที่เกดิขึ้นมาสรางความเขมแข็งและ

ศักยภาพใหกับชุมชน ในดานการจัดการทรัพยากรทองถิ่น  

เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ถายทอดเทคโนโลยีการฟนฟูปา  และการพื้นฟูปา  

ชายเ ลน และ สรา ง บุค ลา ก ร ใน ชุมชน ที่มีค ว าม รู

ความสามารถเปนวิทยากรเพื่อการขยายผล นําไปสูการ

พัฒนาพื้นที่ปาและปาชายเลนใหมีการฟนตัวเกดิความ

หลากหลายของทรัพยากร สงผลใหชุมชนสามารถเขาไป

ใชประโยชนไดอยางย่ังยืน 

- เทคโนโลยีการฟนฟูปาในพื้นที่ จ.เชียงใหม  

- นวัต กร ร มฟนฟูปาช าย เล น ใน  จังห วัดสมุท รสาค ร

นครศรีธรรมราช และ กรุงเทพมหานคร 

- พัฒนาผลิตภัณฑจากจุลินทรียและเห็ดราสายพันธุ

ตางๆ เพื่อการใชประโยชนในอตุสาหกรรมและชุมชน 

เชน อตุสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ปุยชีวภาพ 

เปนตน 

- พัฒนาผลิตภณัฑปองกันกําจัดศัตรูพืช  เพื่อการใช

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 

- กระบวนการผลิตเ ช้ือ  Streptomyces-PR87 ในถังหมัก  

ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร โดยใชสารราคาถูกทดแทน L-Arginine 

และ Glycerol เพื่อลดตนทุนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร 

- กระบวนการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย  (Beauveria bassiana) 

สายพันธุ BCC2660 ในถาดขนาดใหญในราคากโิลกรัมละ  

๔๐ บาทที่ความเขมขนของสปอรไมต่ํากวา 1X108 สปอรตอ

กรัมเปยกของวัสดุเพาะเลี้ยงในเวลา ๓ วัน 

 

๕. คลสัเตอรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
เปาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  ไดแก 

อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น  และอุตสาหกรรม 

ยานยนตและช้ินสวน ใหมศีักยภาพในการแขงขันทางการตลาด แบงการดําเนินงานออกเปน ๔ โปรแกรม คือ 

(๑) โปรแกรมฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drive) (๒) โปรแกรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น (Air-

conditioning and Refrigeration) (๓) โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  (Automotive and 

Auto-parts Industry) และ (๔) โปรแกรมคมนาคมขนสงระบบราง (Rail System Transportation) โดยมี

แผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวิจัย ดังน้ี 

 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ 

พัฒนาตนแบบ  BLDC Driver (Brushless DC Driver 

หรือชุดขับกระแสตรงไรแปรงถาน ) ขนาดไมเกนิ  ๒ .๕ 

แรงมาที่ไดมาตรฐานสากลรวมกบับริษัทเอกชน   

ตนแบบ  BLDC Driver (Brushless DC Driver หรือชุดขับ

กระแสตรงไรแปรงถาน ) ขนาดไมเ กิน  ๒ .๕  แรงมาที่ได

มาตรฐานสากล 

พัฒนา Hybrid motor, Compact AC motor และ 

driver เพื่อพัฒนาเปนตนแบบ  AC/BLDC Inverter 

สําหรับตูเย็น 

ตนแบบ AC Inverter สําหรับตูแช 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
พัฒ นา ระ บบ ทํา ความ เ ย็นแบบ  Single Effect 

Absorption Solar Thermal Cooling ขนาดไมเกนิ ๑๐ 

ตัน ที่ปรับปรุงแผงรับความรอนใหจายพลังงานไดมากขึ้น 

ระบบทําความเย็นแบบ  Single Effect Absorption Solar 

Thermal Cooling ขนาดไมเกนิ ๑๐ ตันที่แผงรับความรอน

สามารถจายพลังงานไดมากขึ้น 

พัฒนาเทคโนโลยีที่พรอมถายทอดใหแกภาคเอกชน 

- เทคโนโลยีเครื่องทําความเย็นชนิดปรับสารทําความ

เ ย็นได  แบบหล าย จุดป ลอยคว ามเ ย็น  โดยใช

เทคโนโลยี AC และBLDC อนิเวอรเทอร (AC/BLDC 

inverter VRF multi split), VRF: Variable 

refreigerant flow 

- เทคโนโลยีระบบทําความเย็นแบบ  Double Effect 

Absorption  Chiller ขนาด ๒๐ ตันความเย็น 

Inverter  ในตูแช 

- ถายทอดเทคโนโลยี AC/BLDC Inverter VRF Multi 

Split,VRF: Variable Refrigerant Flow ใหกบัเอกชน ๑ 

บริษัท 
- ถายทอดเทคโนโลยีระบบทําความเย็นแบบ Double Effect 

Absorption Chiller ขนาด ๒๐ ตันความเย็น Inverter ใน 

ตูแชรวมกบับริษัทเอกชน 

๒. โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 
พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปช้ินสวนยานยนตจากเหล็กกลา

ความแข็งแรงสูงตามเกรดที่ผูผลิตรถยนตกาํหนดใชใหกบั

ผูประกอบการไทย 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กกลาความ

แข็งแรงสูงตามเกรดที่ผูผลิตรถยนตกาํหนดใหแกบริษัทเอกชน 

พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปช้ินสวนยานยนตจากพลาสติก

วิศวกรรม 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตช้ินสวนยานยนตจากพลาสติก

วิศวกรรมใหกบัผูประกอบการไทย 

การพัฒนาและออกแบบชิ้นสวนที่เหมาะสมกบัรถโดยสาร

ไฟฟา  เพื่อการผลิตและจําหนายในประเทศ  อาทิ 

แบตเตอรี่ โครงสรางชวงลาง  ตัวรถภายนอก ระบบเบรค 

และอปุกรณอเิล็กทรอนิกสที่ควบคุมการขับขี่  มอเตอร 

และเครื่องปรับอากาศ 

มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการสรางอุตสาหกรรมยาน

ยนตไฟฟาในประเทศ 

๓. โปรแกรมฮารดดิสกไดรฟ  

พัฒนาตนแบบเครื่องจักรประกอบหัวอานชนิด  (Heat 

Assisted Magnetic Recording: HAMR) ซ่ึงใชเลเซอร

ในการชวยเขียน ทําใหฮารดดิสกมีความสามารถในการ

บันทึกขอมูลมากกวา ๔๐-๕๐ เทราบิต ซึ่งเปนเทคโนโลยี

ใหมรวมกับผูประกอบการไทย (SMEs) และบริษัทผูผลิต

ฮารดดิสกไดรฟ 

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตตนแบบอตัโนมัติ  หัวอานและ

บันทึกขอมูล (Head Stack Assembly: HAS) และ/หรือตนแบบ

ที่เ ก่ียวของกบั เทคโนโลยี  (Heat Assisted Magnetic 

Recording: HAMR) ซึ่งใชเลเซอรในการชวยเขียน  ทําให

ฮารดดิสกมีความสามารถในการบันทึกขอมูลมากกวา  ๔๐-๕๐  

เทราบิต 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นสวน

ยานยนตจากอะลูมิเนียมอัลลอย 

- ศึกษาสถานภาพและโอกาสการใชวัสดุวิศวกรรมจาก

ธรรมชาติของยานยนต  

- สวทช. และเครือขายมีความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นสวน

ยานยนตจากอะลูมิเนียมอัลลอย 

- ไดผลการศึกษาสถานภาพโอกาสการใชวัสดุวิศวกรรมจาก

ธรรมชาติของยานยนต 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๔. โปรแกรมการคมนาคมขนสงระบบราง 

- การพัฒนากาํลังคนดานระบบขนสงทางราง  โดยจัด

ฝกอบรม ใหความรู เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักวิจัย  

อาจารยผูสอน ผูกาํหนดนโยบาย ผูใหคําปรึกษา  และ

ผูที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดกิจกรรมตอเนื่องใหกลุมผู

ผานการอบรมไดเห็นปญหาของหนวยงานปฏบิัติการ  

เพื่อใหเกดิการเรียนรูและเกดิการวิจัยและพัฒนา

ตอไปได 

- การพัฒนาเครือขายระบบขนสงทางราง พัฒนาความ

รวมมือในงานวิจัย  การพัฒนาวิศวกรรม  การพัฒนา

กาํลังคน และการถายทอดความรูกับสถาบันวิจัย  ภาค

การศึกษา ผูใหบริการเดินรถ และ อุตสาหกรรมระบบ

รางในประเทศ โดยการจัดกิจกรรมตอเนื่อง  มีการ

เผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดานระบบราง 

และการพัฒนาวิศวกรรมสําหรับการพัฒนาการศึกษา

และงานวิจัยทางดานระบบขนสงรางของประเทศ 

- การจัดการองคความรูดานการขนสงระบบราง  และ

การพัฒนาส่ือการเรียนรูระบบรางดานการขนสง

ระบบราง 

- ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิศวกรรมระบบขนสง

ทางรางรุนที่ ๖ จํานวน ๓๔ คน หลักสูตรระยะส้ัน  จํานวน 

๗๕ คน 
- หลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางในมหาวิทยาลัย

เครือขาย หลักสูตรการเฉพาะทางทางดานระบบราง ส่ือการ

เรียนการสอนทางดานการควบคุมการเดินรถและเปนศูนย

รวบรวมองคความรูระบบราง 

- แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนสง

มวลชนระบ บรางที่เ อ้ือตอการ ใชระบบขนสง

สาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน 

- แนวทางการออกแบบวางผังที่อยูอาศัยและพื้นที่

สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนสงมวลชนระบบรางที่

เอ้ือตอการใชระบบขนสงสาธารณะ 

- ศึกษาการเขาถึงระบบรถไฟ  ความสะดวกในการ

เ ป ลี่ยน ร ะ บ บ กา ร เ ดินท าง  ( Transit-oriented 

development: TOD) รวมถึงการบูรณาการระบบ

รางกบัระบบขนสงอื่นและปจจัยอื่นใดที่ทําใหการใช

ระบบขนสง   สาธารณะมีความสะดวกสบายและเปน

ที่สนใจใหเขามาใชบริการ 

ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับความสะดวกในการเปลี่ยนระบบ

การเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) ที่จะ

สนับสนุนการเขาถึงระบบรางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง

และการออกแบบผังเมืองที่เหมาะสม 

จัดตั้งศูนยปฏบิั ติการเพื่อเรียนรูเรื่องการจัดการและ

ควบคุมการเดินรถไฟ โดยการพัฒนาตนแบบระบบจําลอง

การจัดการ และการควบคุมการเดินรถ  

- ระบบจําลองการจัดการและควบคุมการเดินรถสําหรับใชการ

ฝกอบรมและการศึกษาวิจัย 

- รายงานผลการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบควบคุมการเดิน
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๒๙ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
รถและระบบจําลองการขับรถไฟ 

- การพัฒนากฎระเบียบ/กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาระบบราง  โดยศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เปนอปุสรรคตอประสิทธิภาพในการ

พัฒนาระบบขนสงทางราง เชน การรวมลงทุนภาครัฐ-

เอกชน (Public-private partnership: PPP) การ

เปดโอกาสในการทําธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการ

เดินรถขนสง  และการจัดซื้อจัดจางที่สนับสนุนการ

พัฒนาอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

- การพัฒนานโยบายตางๆ ดานระบบราง เพื่อใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจกอนลงทุน  โดยศึกษาวิจัยความ

เหมาะสมในการลงทุน เทคนิคที่ใชในการวิเคราะห

การล งทุน  เพื่อใหผลการ ศึกษารัดกมุและเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แกไขปญหา

ของประเท ศและสนองตอบความตองการของ

ประชาชนผูใชบริการ 

ผลการศึกษาวิจัยทางดานนโยบายการลงทุนและการสงเสริม

อตุสาหกรรม 

การผลักดันใหเกิดการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนากาํลังคน

และเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ  โดยการ

ศึกษาวิจัยแนวทางการจัดตั้งหนวยงานกลางในการพัฒนา

กาํลังคนและเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ 

ผลการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดตั้งหนวยงานกลางทําหนาที่ใน

การพัฒนากําลังคนถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอตุสาหกรรม

ระบบรางในประเทศ 

- การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟดวยแผงวงจร

กาํหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ที่เขาถึงไดสะดวก 

- การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภยัและ

สภาวะการใชงานไดของระบบรางดวยการตรวจวัด

การสั่นสะเทือนสําหรับประยุกตใชงานกบัระบบรางใน

ไทย 

- การพัฒนาตนแบบระบบแจงเตือนการมาถึงของรถไฟ

ที่ทางขามทางรถไฟเสมอระดับดวยเทคโนโลยีส่ือสาร

ไรสาย 

- ตนแบบระบบติดตามขบวนรถและการใหขอมูลแกผูโดยสาร 

- วิธีการตรวจประเมินความปลอดภยัจากการสั่นสะเทือนของ

รถไฟ 

- ระบบแจงเตือนการมาถึงของรถไฟบริเวณทางตัด 

- พัฒนา ระบบตรวจสภาพทางรถไฟแบบอตัโนมัติ  

ที่สามารถวัดคาขนาดทาง  คาระดับตามขวาง  คา

ทวิสต คาแนวราง คาโพรไฟลของหัวรางดานใน และ

บันทึกภาพในมุมมองคนขับ  พรอมตําแหนง ใน

แนวทางและพิกัด GPS ได 

- ตนแบบรถตรวจสภาพทางบนรางขนาด ๑ เมตรของไทย 

- วิธีการตรวจประเมินสภาพทางแบบใชหินโรยทาง 
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แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
- พัฒนาเครื่องมือสําหรับการออกแบบและวางแผนการ

ซอมบํารุงชั้นหินโรยทางและชั้นรองหินโรยทางของ

ทางรถไฟพิจารณาจากสมรรณะของโครงสรางทาง

ภายใตน้ําหนักกดเพลาและความเร็วรถหลายระดับ

  

- การพัฒนาชิ้นสวนยางในตัวรถไฟ  และการเพิ่ม

ปริมาณยางธรรมชาติในชิ้นสวนระบบราง 

ตนแบบยางรองรางหรือชิ้นสวนอ่ืนในระบบรางที่ใชยางพาราเปน

สวนผสม 

 

 (๒) โปรแกรมวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อใชประโยชนในหลายคลัสเตอร (Cross Cutting 
Technology Program) หมายถึง งานที่ สวทช. ไดดําเนินการและมกีารพฒันาเทคโนโลยีขึ้นมาในระดับหน่ึง 

พรอมนําไปใชประโยชนไดกับหลายคลัสเตอร หรือภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดหวงโซการผลิตและสรางผลกระทบ

ไดสูงปจจุบัน  แบงการดําเนินงานออกเปน  ๔ โปรแกรม (๑) โปรแกรมวสัดุเฉพาะทาง  (Functional 

Materials) (๒) โปรแกรมวศิวกรรมดิจิทลั (Digital Engineering) (๓) โปรแกรมเซนเซอรและระบบสมองกล

อัจฉริยะ (Sensor and Intelligent System) และ (๔) โปรแกรมวจิัยนวัตกรรมการบริการ  (Service 

Research and Innovation; SRI) โดยมแีผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน 

แตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมการบรกิาร 

พัฒนา  Open Service Innovation Platform 

นวัตกรรมดานจราจรใหเกิดการใชบริการจริง  ไดแก การ

บริการสารสนเทศสําหรับการเดินทางโดยรถโดยสาร  

สาธารณะ ระบบบริการดานการปองกันอบุัติเหตุบนถนน  

และ ระบบบริการการส่ือสารระหวางรถ  กาํหนดพื้นที่

ดําเนินการ ณ สํานักงานสถานีเรดารของสํานักระบายนํ้า  

กรุงเทพมหานคร เปนตน 

มีการนํานวัตกรรมดานจราจรใหเกดิการใชบริการจริง  เพื่อลด

อบุัติเหตุบนถนนดวยระบบ  GPS และ Mobile Phone App 
ไดแก  ระบบรายงานสภาพการจราจร TVIS (Traffic voice 

information) Mobile App, เครือขายเฝาระวังดานความ

ปลอดภัยรถสาธารณะ bSafe, วัดระดับความปลอดภยัในการ 

ขับขี่ โดยใช sensor บน Smart phone (SafeMate) ระบบ

ขนสงและจราจรอจัฉริยะ  (ITS - Intelligent Transport 

Systems) เปนตน 

ประสานงานการสรางภาคีเครือขายการวิเคราะหภาพจาก

กลองโทรทัศนวงจรปดหรือ  CCTV อนัประกอบดวย  

บริษัทที่ทําธุรกิจดาน CCTV และการรักษาความปลอดภยั

, บริษัทประกนัภัย , โทรคมนาคม (Telco), ผูใหบริการ

มีเครือขายความรวมมือและองคความรูดานนวัตกรรมการบริการ 

(Service Research and Innovation :SRI) เพิ่มขึ้น 
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๓๑ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
เครือขายโทรศัพทมือถือ (Mobile operators) สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ และ หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อรวมกนัเพื่อจัดกิจกรรม  เชน จัดงานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการระดับนานาชาติ จัดประชุม Consortium 

ทํานิทรรศการถาวรในอทุยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

๒. โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล 
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพ

แมพิมพดวย ซอฟตแวรชว ยออกแบบเชิงวิศวกรรม  

(Computer-aided engineering CAE) ใหแก

ภาคอตุสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะ ภาคอตุสาหกรรมผลิต

ชิ้นงานพลาสติก  และภาคอตุสาหกรรมผลิตชิ้นงาน

อะลูมิเนียม 

แมพิมพเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มอายุการใชงานการ

ผลิตใหกบัผูประกอบการ ๓ ชิ้นงาน คือ 

- ช้ินงาน Casing Cap เปนสวนประกอบในระบบเบรคมือของ

รถยนต 

- ช้ินงานฝาเกลียว (บรรจุภณัฑ) 

- ช้ินงานกระปุกครีม (บรรจุภณัฑ) 

พัฒนาเทคโนโลยี /ตนแบบงานวิศวกรรมดิจิทัลดาน  

ชิ้นสวนยานยนต เกษตรและอาหาร อปุกรณเฉพาะทาง 

สําหรับอตุสาหกรรมและวิสาหกจิไทย 

 

- ตนแบบเครื่องอัตโนมัติสําหรับตรวจสอบแผนลายวงจรแบบ

งอได 

- ตนแบบเครื่องอัตโนมัติสําหรับสายเคเบิ้ล 

- ตนแบบเครื่องยอยมูลฝอยติดเชื้อ 

- ตนแบบเครื่องตัดกะละแมอตัโนมัติ 

๓. โปรแกรมเซนเซอรและระบบสมองกลอัจฉริยะ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเทคโนโลยี  Multiplex 

immunochromatographic strip test สําหรับตรวจ

เชื้อกอโรคในพืชตระกูลแตง เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 

แ ล ะ จํา ห นา ย เ ม ล็ด พัน ธุ  ใ น พื้น ที่ดํา เ นิน ก า ร  

กรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธานี  ปราจีนบุรี  และ 

จังหวัดเชียงใหม  

อปุกรณอานผลตรวจเชื้อกอโรคในพืชตระกลูแตงอยางงาย (Strip 

test) เพื่อเพิ่มความถูกตอง  และความไวในการตรวจคัดกรอง

ระยะที่ ๑ 

พัฒนาเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการดึง

ขอมูลตางๆ เพื่อศึกษาดานภูมิอากาศเฉพาะแหง  สําหรับ

การเกษตรแมนยําสูง   

ตนแบบการใชสัญญาณเหนี่ยวนําไฟฟาสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

การแปลงเพศปลานิลในระดับอุตสาหกรรม  

พัฒนาฐานขอมูลสารอนิทรียระเหยงาย  (VOCs: Volatile 

Organic Compounds) และแบบจําลองการศึกษาการ

แพรกระจายตัวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ฐานขอมูลสารอนิทรียระเหยงาย  (VOCs: Volatile Organic 

Compounds) และแบบจําลองการศึกษาการแพรกระจายตัวใน

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 

พัฒนาเทคโนโลยี Microfluidics ที่ใชงานดานการแพทย 

เพื่อใหโรงพยาบาลในระดับตําบลใน  กรุงเทพมหานคร 

และ จังหวัดนครปฐม  มีเทคโนโลยีที่สะดวกในการคัด

กรองตนหินชนิดมุมปด  ลดภาระจักษุแพทย  และเพิ่ม

ตนแบบเครื่องตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคตอหินชนิด

มุมปด แบบอัตโนมัติ 
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๓๒ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
โอกาสเขาถึงการตรวจคัดกรองที่สะดวกมากขึ้น 

๔. โปรแกรมวัสดเุฉพาะทาง 
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสีโลหะทดแทนการพนโครม

บนชิ้นสวนตกแตงรถยนต 

- พัฒนาเครื่องเคลือบฟลมบางดวยเทคนิค  PE ALD

หรือ  Plasma Enhanced Atomic Layer 

Deposition สําหรับการเคลือบปกปองผิวอญัมณี

เ นื้อออ น เ พื่อ เ พิ่ม โ อ ก าส ใหผูป ร ะ กอ บ ก าร มี

ความสามารถในการแขงขันในตลาดได 

- เทคโนโลยีการผลิตสีโลหะ  (สูตรสีพื้น  และสีโลหะ) ทดแทน

การพนโครมบนชิ้นสวนตกแตงรถยนต 

- เครื่อง เคลือบฟลมบางอะลูมินาดวยเทคนิค  PE-ALD  

(Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition) 

- สังเคราะหและการเพิ่มประสิทธิภาพของไททาเนียม

ไดออกไซดเพื่อใชเปนตัวเรงป ฏิกริิยากระตุนดวย

แสงอาทิตยสําหรับการประยุกตทางอตุสาหกรรมและ

สิ่งแวดลอม 

- สัง เคราะหตัว เรงปฏกิริิย าค ารบ อนจากแหลง  

ชีวมวลภายในประเทศดวยกระบวนการไฮโดร - 

เทอรมอล 

- เทคโนโลยีการเตรียมวัสดุไททาเ นียมไดออกไซดและ  

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการเชิงกลและ

คลื่นเสียงชวย 

- กระบวนการสังเคราะหตัวเรงปฏิกริิยาคารบอนจากแหลง  

ชีวมวลภายในประเทศดวยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล ใน

ระดับหองปฏิบัติการ  

กา รพัฒ นา วัสดุอเิ ล็กท รอนิก สอจั ฉ ริย ะ เ พื่อ ใหมี

ความสามารถในการพัฒนาวัสดุชนิดใหม 

- สังเคราะหวัสดุนาโนกราฟน  (Nano Graphene) ที่มี

โครงสรางแบบสามมิติสําหรับการประยุกตใชงานดาน

ไฟฟาเคมี 

- วิจัยและพัฒนาตนแบบเลนสแวนตา อเิล็กโตรโคร-มิค 

(Electro-chromic glass) เชิงพาณิชย 

- เทคโนโลยีการสังเคราะหกราฟนแบบ  ๓ มิติ รวมกบัสาร  

พอลิเมอรนําไฟฟา สําหรับพัฒนาเปนตนแบบเซนเซอรไฟฟา

ชีวเคมี 

- เทคโนโลยีอเีล็กโตรโครมิค  (Electro-chromic) เปลี่ยนสีได 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกบัการใชงานบนเลนสแวนตา 
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๓๓ 
 

๗.๑.๒ กลุมโครงการวิจัยตามยุทธศาสตรรัฐบาล ประกอบดวย ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการพฒันา

ตนแบบผลิตภัณฑใหม  เพื่อทดสอบตลาดและการยอมรับของผูใช  เพื่อนําไปสูการผลิตเชิงพาณชิย  (๒) 

โครงการขยายผลงานวจิัยเชิงบูรณาการสูพื้นที่เพื่อแกปญหาเร่ืองขาวอยางเรงดวนและยั่งยืน  และ (๓) 

โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร  

โดยมแีผนการดําเนินงานและผลงานสงมอบ ในแตละโครงการวจิัยตามยุทธศาสตรเรงดวน  ๑.๙ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังตารางที ่๒ 
 
ตารางที ่๒ แผนการดําเนินงานและผลงานสงมอบโครงการวจิัยตามยุทธศาสตรเรงดวน ๑.๙  ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
๑. โครงการพฒันาตนแบบผลิตภัณฑใหม  เพื่อทดสอบตลาดและการยอมรับของผูใช  เพื่อนําไป สูการผลิต  

เชิงพาณิชย  
กลุมเครื่องมือ/ผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร 

- ฟลมบรรจุภณัฑปรับสมดุลบรรยากาศ ที่สามารถเกบ็

รักษาผักสด 

- ระบบและเครื่องมืออเิล็กทรอนิกสสําหรับสัตวนํ้า 

- สารชีวภณัฑเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชจา กเชื้อรา 

Beauveria bassiana 

- การปรับปรุงพันธุออยแบบกาวกระโดดเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตนํ้าตาลสูงขึ้น 

- ตนแบบฟลมบรรจุภณัฑโครงสรางหลายช้ันที่เหมาะสมตอ

การใชงานบรรจุผลิตผลสด ที่ผานการทดสอบการขึ้นรูปฟลม

บรรจุภณัฑในระดับภาคสนาม รวมกบับริษัทผูผลิตฟลม และ

ผานการทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับผักสดใน

ระดับภาคสนาม 

- ติดต้ังตนแบบระบบและเครื่องมืออเิล็กทรอนิกสสําหรับสัตว

นํ้าในบอเพาะเลี้ยงกุง เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

รวมกบักลุมบริษัทเพาะเล้ียงกุง และฟารมเกษตรขนาดใหญ 

ในแตละจังหวัด  อาทิ  จังหวัดฉะเชิง เทร า  นครปฐม  

สุราษฎรธานี ตราด โดยจะเริ่มการติดตั้งตนแบบและทดสอบ

ระบบรวมกับผูใชในป  ๒๕๕๙ และจะสามารถสรุปผลการ

ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพรวมกบัผูใชไดแลวเสร็จ

ภายในป ๒๕๖๐ 

- สารชีวภณัฑเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช  (เพลี้ยกระโดดสี

นํ้าตาลในนาขาว เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง และเพล้ียออนใน

แปลงผัก) จากเชื้อรา Beauveria bassiana ที่มุงเนนการ

ผลิตในระดับขยายขนาด เกบ็รักษาไดนาน ใชงานงาย และมี

การทดสอบทางภาคสนามรวมกบัเกษตรกร 

- คัดเลือกโคลนพันธุออยดีเดนจากตนกลาออย  (ที่ผาน

คัดเลือกตนกลาออยลูกผสม ในป ๒๕๕๘) โดยใชเทคโนโลยี

ดานจีโนมและเคร่ืองหมายโมเลกุลชวยในการคัดเ ลือก  
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๓๔ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
เพื่อใหไดโคลนพันธุออยที่มีลักษณะผลผลิตสูง  และความ

หวานสูง  ตามที่ตองการ  สําหรับนําไปปลูกทดสอบและ

คัดเลือกในระดับแปลงวิจัยตอไปในป ๒๕๖๐ 

กลุมเครื่องมือ/วัสดุทางการแพทย   

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการแพทยใ นการรักษา

และฟนฟูผูปวยที่มีความพิการหรือผิดปกติบริเวณ

ใบหนา กะโหลกศีรษะและขากรรไกร 

- วัสดุนําสงยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต

สําหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก 

- ผลิตภณัฑไฮดรอกซีแอปาไทตเซรามิกส ชนิดมีรูพรุน

ตอเนื่อง 

- ออกแบบและวางแผนการผาตัดตลอดจนการขึ้นรูปโมเดล

สําหรับทําการรักษาผูปวยที่มีความพิการหรือผิดปกติบน

ใบหนา กะโหลกศีรษะ  และขากรรไกร ใหแกโรงพยาบาล  

จํานวน ๓๕ ราย 

- วัสดุนําสงยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซแีอปาไทตที่ผานการ

ฆาเชื้อและพรอมสําหรับการทดสอบทางคลินิก 

- วัสดุไฮดรอกซีแอปาไทต เซรามิกสสําหรับ ผูปวยที่มีปญหา

เก่ียวกบักระดูกที่พรอมสําหรับการทดสอบทางคลินิก 

กลุมดานความมั่นคง 

- แพลตฟอรม วิเคร าะหภาพ เคลื่อนไหวสําหรับ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานความมั่นคง 

แพลตฟอรมวิเคราะหภาพเคลื่อนไหวสําหรับ  CCTV ดานความ 

มั่งคงประกอบไปดวย ๓ ชั้น ดังนี้ 

- ชั้นโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ตัวกลอง CCTV เครือขาย

ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรในการประมวลผลในแบบ 

Cloud computing, และฐานขอมูลหรือ  Network 

Video Recorder (NVR) รวมทั้งโปรแกรมบริหาร

จัดการภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเช่ือมตอกับโครงสราง

พื้นฐานไดตามมาตรฐานกลางที่กําหนด 

- ชั้น Analytic Modules เปนที่รวมของโปรแกรมใน

การประมวลผล Video Analytics ในลักษณะโมดูล

แบบเปด สามารถเช่ือมโยงกบัโครงสรางพื้นฐานตาม

มาตรฐานกลางที่กาํหนด และเชื่อมโยงกับ  VMS ได

โมดูลในการประมวลผล 

- ชั้นของโปรแกรมประยุกตใชงาน  โดยนํา  Analytic 

Modules มาประกอบเปนบริการหรือระบบแจงเตือน 

เฝาระวังตางๆ ตามความตองการของหนวยงาน 

๒. โครงการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสูพื้นที่เพื่อแกปญหาเรื่องขาวอยางเรงดวนและยั่งยืน 
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอเิล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน

เกษตรกรไทย ระยะที่ ๒ 

- พัฒนาชุดโครงสรางมาตรฐานกลางสํา หรับการ

แลกเปลี่ยนขอมูลทะเบียนเกษตรกร  (Architecture 

Data Exchange : ADX) การตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล สําหรับใชเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน

- อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบพกพาใหกบั

เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาว ๗๗ ราย 

- โปรแกรมเชื่อมโยงขอมูล ๔ หนวยงาน 
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๓๕ 
 

แผนการดําเนินงาน ผลงานสงมอบป ๒๕๕๙ 
ขอมูลระหวางหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กบัหนวยงานพันธมิตร ผานระบบคลาวด 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร

ไทยแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobility 

Information System: TAMIS) ทํางานบนอุปกรณ

แท็บ เ ล็ตที่ติด ต้ังระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  มี

ความสามารถในการนําเขาขอมูลของกรมสงเสริม

การเกษตรเพื่อใชในการตรวจยืนยันแปลงและขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร 

- นําขอมูลที่ผานการประมวลผลเชิงวิเคราะห มาแสดงผล

ผานเว็บเซอรวิสเพื่อใหหนวยงานพันธมิตรรวมทั้ง

ผูใชงานทั้งจากหนวยงานภาครัฐ  ตลอดจนหนวยงาน

อื่นๆ ที่เก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลไดตามสิทธิที่ไดมี

การรองขอจากหนวยงานพันธมิตร 

- อบรมการใชงานเครื่องมือ TAMIS ใหกบัเจาหนาที่กรม

สงเสริมการเกษตรและกรมการขาว 

การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนกลุม

ผูผลิตขาวอนิทรีย 

- การถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิ ตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดี 

- การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียแบบครบ

วงจร ตั้งแตแปลงนา การแปรรูป และการตลาด 

อบรมถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวอนิทรีย  จํานวน 

๓๕๐ ราย ในพื้นที่ ๙ อาํเภอ ๕ จังหวัด ไดแก อาํเภอสะทิงพระ 

กระแสสินธุ ระโนด รัตภมิู และ อาํเภอจะนะ จังหวัดสงขลา , (๒) 

อาํเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร , (๓) อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ (๔) อาํเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และ (๕) อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

๓. โครงการบรูณาการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร 
- การบูรณาการขอมูลและการพัฒนาแบบจําลองการใช

ประโยชนที่ดินดานการเกษตร 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ

เกษตรกรดวยขอมูลจากพื้นที่เพาะปลูก 

- การพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของเกษตรกร 

ขยายผลการใชงานแบบจําลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

ประโยชนที่ดินดานการเกษตร ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด 
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๓๖ 
 

๗.๑.๓ กลุมโครงการวิจัยขนาดใหญที่คาดวาจะมีผลกระทบสงู (Giga Impact Project) หมายถึง 

โครงการวจิัยและพฒันาหรือชุดโครงการขนาดใหญที่สามารถสงมอบผลงานออกสูตลาดไดหลังจากการอนุมตัิ

ประมาณ ๓ ป โดยมุงหวังผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงระดับพนัล านบาท ดําเนินงานแบบสห

วทิยาการ รวมถึงการรวมมอืกับพันธมติรที่อยูในภาคการผลิตและการตลาด จนถึงถายทอดผลงานได มีการใช 

market-driven approach โดยกําหนดโจทยวิจัยรวมกันกับผูใชผลงานทั้งจากภาคการผลิต บริการและสังคม 

เปนโครงการทาํวิจัยพฒันาที่มแีผนงานวศิวกรรม และการพฒันากระบวนการผลิต การทดสอบตางๆ อาทิ การ

ทดสอบตลาด ทดสอบเพื่อใหไดมาตรฐานที่เกี่ยวข อง โดยคาดหวังวาจะมภีาคเอกชนเข ามารวมลงทนุกับ 

สวทช. เมื่อโครงการมีระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ที่เหมาะสม 

รวมทั้งมทีีมงานที่พรอมทุมเทเวลาในการศึกษาโจทยรวมกับเอกชนอยางจริงจัง ศึกษาทรัพยสินทางปญญาที่

เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการทํางานที่มุงหวงัผลงานที่สามารถใชประโยชนไดจริง สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่สูงระดับพนัลานบาท และถายทอดเทคโนโลยีไปยังผูผลิตและผูใชอยางชัดเจน สวทช. ไดริเร่ิมการ

ดําเนินงานโครงการขนาดใหญแบบสหวิทยาการที่มีการลงทนุวจิัยและพฒันา  แลวกอใหเกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ระดับพนัลานบาท (Giga Impact Initiatives: GII) โดยใชระยะเวลาดําเนินโครงการไม

เกิน ๓ ปอีกดวย โดยมีเปาหมายสงมอบ (ผลผลิต/เทคโนโลย)ี และผลการดําเนินงานที่ผานมาใน ป ๒๕๕๘ ใน

แตละกลุมโครงการวจิัยที่มุงหวงัผลกระทบสูงระดับพันลานบาทของ สวทช. ดังตารางที่ ๓ 

 
ตารางที่ ๓ เปาหมาย ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ และแผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ กลุมโครงการวิจัยที่

มุงหวังผลกระทบสูงระดับพันลานบาทของ สวทช. 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
นวัตกรรมน้ํายาง

ธรรมชาติวัลคาไนซ

ดวยลําอเิล็กตรอน

เพื่อการสรางรายได

ของประเทศไทย

จากผลิตภัณฑนํ้า

ยางธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน 

เทคโนโลยีการผลิตน้ํายาง

ธรรมชาติวัลคาไนซดวยลํา

อเิล็กตรอน (e-latex) เพื่อนําไป

ผลิตภณัฑจากน้ํายางที่มีความ

ปลอดภยัตอการนําไปใชงาน ไมมี

สารเคมี และไมกอใหเกดิการแพ

โปรตีน โดยมีผลิตภณัฑเปาหมาย

จํานวน ๔ ผลิตภณัฑ  

- ถุงมือยาง  

- จุกนมยาง  

- สายสวนปสสาวะ 

- แผนยางทางทันตกรรม  

- พัฒนาสาร TAPS (Thai 

Advanced Preservative 

System) เพื่อนําไปผลิต e-latex 

ที่มีความเปนพิษตํ่าและสามารถ

รักษาสภาพนํ้ายางธรรมชาติได

มากกวา ๓ เดือนตามมาตรฐาน

การผลิตนํ้ายางขน  

- ทราบสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ

การฉายน้ํายางดวยลําอิเล็กตรอน

จากการใชเครื่องใหกาํเนิด

อเิล็กตรอนของ สทน. โดยมีกาํลัง

การผลิตนํ้ายาง e-latex  ๒.๕ ตัน

ตอวัน 

- พัฒนานํ้ายาง e-latex ที่มีสมบัติ

เหมาะสําหรับผลิตถุงมือยางและ

จุกนมยางในระดับอตุสาหกรรม

รวมกบับริษัทเอกชน 

- พัฒนาตนแบบสายสวนปสสาวะ 

และแผนยางทางทันตกรรมจาก

นํ้ายาง e-latex ระดับ

หองปฏิบัติการ ที่มีสมบัติ

เทียบเทาผลิตภณัฑเชิงพาณิชย

เพื่อขยายผลไปสูตนแบบในระดับ

อตุสาหกรรม 

- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อ

ลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
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๓๗ 
 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
- ทดสอบการข้ึนรูป ถุงมือยาง จุก

นมยาง จากนํ้ายาง e- latex ใน

ระดับหองปฏิบัติการรวมกบั

บริษัทเอกชน ๒ แหง จนไดผล

ตามเกณฑที่กาํหนดไว ขณะที ่

สายสวนปสสาวะ แผนยางทาง 

ทันตกรรม อยูในกระบวนการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการ 

- ดําเนินการศึกษาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของน้ํายางรักษา

สภาพดวยแอมโมเนียเปรียบเทียบ

กบัน้ํายางรักษาสภาพดวย TAPS 

รวมกับบริษัทผูผลิตนํ้ายางขน 

จํานวน ๒ แหง และอยูระหวาง

ดําเนินการศึกษาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของถุงมือยางที่ผลิต

จากนํ้ายางรักษาสภาพดวย

แอมโมเนียและวัลคาไนซดวย

กาํมะถันรวมกับบริษัทผูผลิตถุง

มือยาง จํานวน ๒ แหง 

- ศึกษาความเปนไปไดในการสราง

เครื่องเรงอเิล็กตรอนในประเทศ

ไทย รวมกบัสถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน และศูนยความเปน

เลิศดานฟสิกส  

ของผลิตภณัฑจากน้ํายาง e-latex  

- ติดตั้งและทดสอบเครื่องเรง

อนุภาคอเิล็กตรอนขนาด ๒๕๐ 

keV ณ อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ 

(INC 2) อทุยานวิทยาศาสตรฯ 

การปรับปรุงพันธุ

ออยแบบกาว

กระโดดเพื่อใหมี

ผลผลิตนํ้าตาลสูงขึ้น 

- ไดออยสายพันธุดี ที่มีความหวาน

และผลผลิตเฉลี่ยไมแตกตางหรือ

ดีกวาพันธุมาตรฐานในทางสถิติ 

โดยเปรียบเทียบเปนรายป  

- ได platform technology ของ

การปรับปรุงพันธุออยแบบบูรณา

การ โดยการนําเอาขอมูล omic 

ระดับตางๆ มาใชในการตัดสินใจ

เลือกเครื่องหมายพันธุกรรม

การสรางประชากรเพื่อปรับปรงุ
พันธุออยที่มีความหวานสูงและ
ผลผลิตสูง 
- ขอมูล Phenotypic ทั้งหมดของ

พันธุออยจํานวน ๒๐๐ สายพันธุ  

- ไดสรางประชากรออยลูกผสม Set 

I จํานวน ๒,๘๕๗ พันธุ ที่ปลูกใน

สภาพแปลงและตัวอยางใบออย

เพื่อสกดัดีเอ็นเอจํานวน ๒,๘๕๗ 

การสรางประชากรเพื่อปรบัปรุง
พนัธุออยที่มีความหวานสูงและ
ผลผลิตสูง 
- ยายปลูกตนกลาออยลูกผสม (set 

II) จํานวน ๑๖,๐๐๐ ตน ในสภาพ

แปลง (อายุ ๓ เดือน) 

- สายพันธุออยลูกผสมที่ผานการ

คัดเลือกโดยใชลักษณะทาง

การเกษตรที่ดีและ % brix 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                   
 

 

๓๘ 
 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
สําหรับคัดเลือกลูกผสมจาก 

crossing plan 

 

พันธุ 

- ไดสรางประชากรออยลูกผสม Set 

II โดยอยูระหวางการเพาะกลา

ออยลูกผสม จํานวน ๑๖,๐๐๐ 

ตน  

การพฒันาเทคโนโลย ี
- ไดลําดับเบสอางองิชุดใหมของ 

ทรานสคริปโตม (Trascriptome) 

ออย ๔ สายพันธุ 

- ไดรายการของลําดับเบสอางองิที่

มีระดับการแสดงออกที่แตกตาง

หรือคลายคลึงกันจากการ

เปรียบเทียบคูตัวอยางออยตาง

สายพันธุและภายในสายพันธุ

เดียวกัน 

- ไดสกัดโปรตีนจากใบและลําตน

ออยและวัดปริมาณโปรตีน ๑๓๒ 

ตัวอยาง 

- ไดเครื่องหมายโมเลกลุ ILP  

- ไดจีโนไทปเคร่ืองหมาย EST-SSR 

และ ILP สายพันธุออยในแปลง

รวบรวมพันธุ 

- ไดซอฟตแวรที่มีฟงกชันในการ

แยกเลนส ตรวจหาแถบดีเอน็เอ 

และคัดแยกแถบดีเอน็เอ โดยอยู

ระหวางการย่ืนจดคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

- ไดดีเอน็เอประชากรออย Set I 

จํานวน ๑,๑๗๗ ตัวอยาง เพื่อใช

ในการคัดเลือกสายพันธุออยที่มี

ความหวานสูงโดยใชเครื่องหมาย

โมเลกลุตอไป 

(Phenotypic) เปนเกณฑในการ

คัดเลือก (๒๘๕ clones) 

- คัดเลือกสายพันธุออยลูกผสม

ดีเดนที่มีผลผลิตและความหวาน

สูง (set II) โดยใชเครื่องหมาย

พันธุกรรมชวยในการคัดเลือก 

(set I จํานวน ๒๘๕ clones) 

- สายพันธุออยลูกผสมที่ผานการ

คัดเลือกโดยใชลักษณะทาง

การเกษตรที่ดีและ % brix 

(Phenotypic) เปนเกณฑในการ

คัดเลือก (๑,๖๐๐ clones) 

การพัฒนาเทคโนโลยี 
- แบบรางของฐานขอมูล 

- ตนแบบฐานขอมูลทรานสคริปโตม 

(Trascriptome) ออยในรูปแบบ

เว็บไซต 

- ขอมูลโปรตีโอมของตัวอยางใบ

และลําตนออยทั้ง ๑๓๒ ตัวอยาง 

- รายชื่อโปรตีนที่มีการแสดงออก

สัมพันธกบัปริมาณน้ําตาล 

- ความสัมพันธระหวางเครื่องหมาย 

EST-SSR และ ILP กบัลักษณะ

ความหวาน 

- ฐานขอมูลดีเอ็นเอสําหรับการ

วิเคราะหลําดับเบส 

- เครื่องหมายโมเลกุลสนิปสจีโน

ไทป 

- เครื่องหมายสนิปสในสายพันธุ

ออยในแปลงรวมพันธุ 

- ระเบียบวิธีการคัดเลือก band ที่

สอดคลองกับความหวาน 

- Software สําหรับคัดเลือก band 

ที่สอดคลองกบัความหวาน 
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๓๙ 
 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
- คัดตนออยที่มี Alleles ซ่ึงมีผลใน

ทางบวกตอลักษณะดีใน

การเกษตรและยีนความหวาน 

(set I) จํานวนอยางนอย ๒๗๘ 

clones 

การพัฒนา

เทคโนโลยีฐานการ

ปรับแตง

กระบวนการผลิต

ตนแบบเพื่อผลักดัน

เอนไซม

ภายในประเทศ 

สูภาคอตุสาหกรรม 

- ไดเทคโนโลยี และองคความรูใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

คุณภาพ เทคโนโลยีการผสมสูตร

และรูปแบบของเอนไซมตนแบบ

ใหเหมาะสําหรับนําไปใชในระดับ

อุตสาหกรรม ไดแก 

๑) ENZbleach เอนไซมไซแลน

เนส (Xylanase) ทนดางจาก

แบคทีเรียในลําไสปลวก ผลิตโดย

เชื้อแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรม 

สําหรับอตุสาหกรรมผลิตกระดาษ 

๒) ENZease เอนไซม Amylase 

และ Pectinase ที่ผลิตจากเชื้อรา

เพียงชนิดเดียว สําหรับลอกแปง

และกาํจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายดิบ 

สําหรับอตุสาหกรรมส่ิงทอ และ 

๓) ENZboost เอนไซม 

Mannanase ผลิตจากยีสต

ดัดแปลงพันธุกรรม สําหรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว  

- ไดขอมูลประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพของเอนไซมในระดับ

ภาคสนาม และขอมูลความเปนไป

ไดเชิงเศรษฐศาสตรและการลงทุน 

- ไดเครือขายของผูใชและผูผลิต

เอนไซมภายในประเทศไทย 

(Technology transfer) และ 

กระตุนใหเกดิการสรางธุรกจิการ

ผลิตเอนไซมในประเทศไทย 

ดานเทคนิค 
ENZbleach 
- ไดพัฒนากระบวนการหมักเซลล

แบบ High cell density 

fermentation (HCDF) ทําใหมี

ความหนาแนนของเซลลตอ

ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มมาก

ขึ้นเปน ๒ เทา และอยูระหวาง

ศึกษาการชักนําใหเซลลสราง

เอนไซม ENZbleach เพื่อไปใช

ผลิตระดับขยายขนาดตอไป 

(๒๐๐ ลิตร)  
- ไดขอมูลและกรรมวิธีการผสมสูตร

เอนไซมดวยสารลดแรงตึงผิว และ

โปรตีนอื่นๆ ที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของ

เอนไซมใหสูงข้ึน 
ENZease 
- สามารถเปล่ียนวิธีการเลี้ยงเช้ือรา

แบบอาหารแข็งมาเปนแบบ

อาหารเหลวเพื่อผลิตเอนไซม  

ENZease และอยูในระหวางการ

ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารและ

กรรมวิธีการเล้ียงเชื้อเพื่อใหได

ผลผลิตเอนไซมสูงขึ้นไดกรรมวิธี

การเกบ็เกี่ยวเอนไซมเหมาะสมตอ

การนําไปตอยอดในระดับขยาย

ขนาด 
- ไดนําสูตรผลิตภัณฑเอนไซมที่

ดานเทคนิค 
ENZbleach 
- ไดกรรมวิธีการผสมสูตรเอนไซมใน

ระดับหองปฏบิัติการ และได

เอนไซมอยางนอย ๑ สูตรที่

สามารถลดปริมาณการใชเอนไซม

ลงไดอยางนอย ๒ เทา (๕ U/g 

OD pulp) และลดปริมาณ

คลอรีนในกระบวนการปกติลงได 

๑๕% โดยยังใหคาความขาวสวาง

ของเย่ือกระดาษผานเกณฑ

มาตราฐานของโรงงาน (≥ ๘๖% 

ISO) 

ENZease 
- ไดสภาวะ กรรมวิธีการหมักแบบ

อาหารเหลว และการเกบ็เก่ียว

เอนไซมในระดับหองปฏิบัติการที่

มีกําลังการผลิตเอนไซมอะไมเลส 

ไดอยางนอย ๒,๐๐๐ U/ml และ

เอนไซมเพกติเนสอยางนอย 

๑,๕๐๐ U/ml 

- ไดกรรมวิธีการเกบ็รักษาเอนไซม

ในระดับหองปฏบิัติการไดนาน

อยางนอย ๓ เดือนโดยมีคา

กจิกรรมของเอนไซมคงเหลือไมต่ํา

กวา ๗๐% ของคากจิกรรม

เอนไซมต้ังตน 

ENZboost 
- ไดสภาวะ กรรมวิธีการหมัก และ
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๔๐ 
 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
พัฒนาขึ้นไปทดสอบลอกแปงและ

กาํจัดสิ่งสกปรกบนผาฝายดิบใน

ระดับภาคสนามของบริษัทเอกชน 

และกลุมวิสาหกจิชุมชนหมอหอม

ทุงเจริญยอมสีธรรมชาติ ต.ทุงโฮง 

อาํเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา 

ผาฝายที่ผานการใชเอนไซมมี

คุณสมบัติดีตรงตามมาตรฐานของ

อตุสาหกรรม 
ENZboost 
- ไดเซลลลูกผสมที่ผลิตเอนไซม 

mannanase ไดสูงสุดในวันที่ ๓ 

ของการเพาะเล้ียงเซลลใน

หองปฏบิัติการ 

ผลกระทบเชิงธุรกิจ 
- ไดศึกษาขอมูลทางการตลาดของ

เอนไซมตนแบบในการนําไปใชใน

อตุสาหกรรมกระดาษ 

อตุสาหกรรมส่ิงทอ และ

อตุสาหกรรมอาหารสัตว พบวา มี

มูลคาทางการตลาดขยายตัว

เพิ่มข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง 

ดานเครือขาย 
- ไดรวมกบัศูนยลงทุน สวทช. ทํา

โปรแกรมการคํานวณทางการเงนิ

ของการผลิตเอนไซมในโรงงานที่มี

ขนาดถังหมักประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

ลิตร จํานวน ๒ ถัง โดยใช 

ENZease เปนกรณีศึกษา 

การเก็บเกี่ยวเอนไซมในระดับ

หองปฏิบัติการที่มีกําลังการผลิต

เอนไซม Mannanase ไดอยาง

นอย ๘๐๐ U/ml  
ผลกระทบเชิงธุรกิจ 
- รวบรวมขอมูลการผลิตของบริษัท

เย่ือกระดาษอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน 

การผลิตของกระดาษเอกสาร 

และโรงงานผลิตเย่ือกระดาษทิชชู 
- รวบรวมขอมูลทางการตลาด

เพิ่มเติมจากสถาบันอตุสาหกรรม

สิ่งทอไทย และบริษัทส่ิงทออื่นๆ 

เพิ่มเติม 
- ศึกษาอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

เพิ่มเติมจากเดิมที่มีขอมูลบางสวน

ที่เปนขอมูลที่ไดจากบริษัทเอกชน 

๒ แหง โดยจะรวบรวมขอมูล

เพิ่มเติมจากสมาคมผูผลิตอาหาร

สัตว และบริษัทผูผลิตอาหารสัตว

และผูใชอาหารสัตวอื่นๆ เพิ่มเติม 

ดานเครือขาย 
- วิเคราะหทางการเงินกับเอนไซม

ENZbleach และ ENZboost 

ดวยวิธีการเดียวกับ  ENZease 

เพื่อศึกษาความคุมคาในการลงทุน

ของโครงการ และทําการ

วิเคราะหโดยใชรูปแบบหน่ึง

โรงงานผลิตเอนไซมทั้ง ๓ ชนิด  

ระบบและเครื่องมือ

อเิล็กทรอนิกส

สําหรับสัตวนํ้า 

ระบบเฝาและเคร่ืองมือ

อเิล็กทรอนิกสสําหรับสัตวนํ้าพรอม

ขอมูลทดสอบการตลาดและการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในภาคสนาม 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

- พัฒนาหัววัดออกซิเจน (DO 

probe) ที่สามารถใชไดอยาง

ตอเน่ืองและทดสอบการใชงาน

เปรียบเทียบกบัหัววัดที่จําหนาย

เชิงพาณิชย ปจจุบันอยูระหวาง

- พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ 

Smart Aerator Control 

System จากรอบการผลิตที่ ๑ 

ติดตั้งเสร็จสมบูรณในพื้นที่

ทดสอบจํานวน ๔ แหง และ
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๔๑ 
 

โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
ของเกษตรกรผูเล้ียงกุง ซึ่ง

ประกอบดวย ระบบการตรวจวัด

และเฝาระวัง (DO, pH) และโมดูล

การควบคุมเครื่องเติมอากาศแบบไร

สาย ที่สามารถผลิตและใชงานไดใน

ระดับอุตสาหกรรม อปุกรณปรับ

สภาพแวดลอม และโปรแกรม

สําเร็จรูปในการอานแสดงเพื่อวัด

พารามิเตอร ๕ ชนิด ไดแก 

Chlorine, Ammonium, pH, 

Nitrite และ Hardness  

กระบวนการทดสอบภาคสนาม  

- พัฒนาและปรับปรุงตนแบบ

หัววัด pH (pH probe) สําหรับ

ทดสอบในระดับภาคสนาม

รวมกับบริษัทผูผลิตกุง 

- ออกแบบระบบควบคุมเครื่องเติม

อากาศไรสายที่สามารถทํางาน

รวมกับหัววัดออกซิเจนเพื่อ

ควบคุมปริมาณอากาศให

เหมาะสมพรอมระบบแจงเตือน

ดวย SMS และทดสอบรวมกบั

บริษัทผูผลิตกุง ๑ แหง 

- พัฒนา ๔ Applications สําหรับ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าไดแก 

Chlorine Ammonium pH 

และ Nitrite แลว อยูระหวางการ

ทดสอบและปรับแกไขใหใชงาน

กบัอปุกรณ Android based 

smart phone ไดหลากหลาย

มากข้ึน 

- ประชาสัมพันธเพื่อหาแนวทาง

ดําเนินธุรกจิรวมกับ

ผูประกอบการที่เกี่ยวของไดแก

บริษัทผูผลิตกุงและเกษตรกร  

พัฒนาอปุกรณตรวจวัดแบบ

พกพา (Portable sensors) และ

ขยายผลสูภาคธุรกิจ โดยให

ความสําคัญในการใชเปนระบบ

เฝาระวัง และเนนการควบคุม

เครื่องเติมอากาศแบบอตัโนมัติ 

ซึ่งคาดวาจะทําใหประหยัด

พลังงานของระบบการเลี้ยงสัตว

นํ้า 

- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใชงาน Smart application 

ในระดับภาคสนาม 

นวัตกรรมบรรจุ

ภณัฑแบบย่ังยืนเพื่อ

อตุสาหกรรมผลิตผล

สดของไทย 

พัฒนาผลิตภณัฑเปาหมาย ๔ 

ผลิตภณัฑ ไดแก  

๑) ฟลมบรรจุภัณฑปรับสมดุล

บรรยากาศที่สามารถเกบ็รักษาผัก

สด (EMA-3) เพื่อการขายปลีกใน

ซูเปอรมารเก็ต  

๒) บรรจุภัณฑแลกเปล่ียนกาซแบบ

พิเศษดวยฟลมรูพรุน (พอลิโพร- 

พิลีน) หรือแผนฟลมหนาตางหายใจ  

๓) อนิดิเคเตอรสําหรับตรวจวัด

- พัฒนาตนแบบฟลมโครงสราง

หลายชั้น (EMA-3) ในระดับ

หองปฏบิัติการ ที่สามารถ

แกปญหาเรื่องสี กลิ่น และความ

ใส โดยไดจดความลับทางการคา

และอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ได

ติดตอและสรางความรวมมือกบั

ซูเปอรมารเกต็เปาหมายแลว ๒ 

ราย (Premium market และ 

Standard market) และ

- ขึ้นรูปฟลมที่มีโครงสรางหลายชั้น

สําหรับบรรจุผลิตผลสดจากเครื่อง

ขึ้นรูประดับหองปฏิบัติการรวมกบั

บริษัทผูผลิตฟลม และทดสอบใช

ในระดับอตุสาหกรรม โดยเริ่มจาก

บรรจุภัณฑ premium market 

เพื่อพัฒนาไปสูการสราง Brand 

รวมกนั (co-Branding) 

- พัฒนาชุดควบคุมอณุหภูมิลมรอน

หรือบรรยากาศการดึงยืดเพื่อ
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โครงการ เปาหมายโครงการ ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ แผนการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 
ระดับความสุกของผลไม  

๔) บรรจุภัณฑฟลมปดหนาถาด

สําหรับผลิตผสสดตัดแตง 

บริษัทผูผลิตฟลม ๓ ราย 

(Develop partnerships) เพื่อ

ศึกษาขอมูลหวงโซอุปทาน และ

สถานการณตลาดของ ๒ กลุม

ตลาดเปาหมาย เพื่อวางแผน

การตลาดและกลยุทธการสราง 

แบรนด 

- ออกแบบชุดลูกกลิ้งเพื่อใชในการ

ผลิตฟลมหนาตางหายใจจากสูตร

ผสมพอลิโพรพิลีนที่เหมาะสมกบั

การดึงยืดทิศทางเดียว จากผลการ

ทดสอบบรรจุในเบื้องตน กับการ

บรรจุมะมวง ๑ ลูก และมะนาว 

๑๒ ลูก เปนที่นาพอใจ สามารถ

ยืดอายุการเก็บรักษาไดโดยไมเกดิ

การเสื่อมสภาพ นอกจากน้ีได

ศึกษาขอมูลหวงโซอุปทาน  ของผู

สงออกมะมวง และสถานการณ

ตลาดมะนาวสด และเห็ดหอมสด

ในประเทศไทย 

- ศึกษาขอมูลสภาวะที่เหมาะสม

และสรีรวิทยาอ่ืนๆของการสุกของ

มะมวงน้ําดอกไมสีทองที่

อณุหภูมิหอง จากการวัดปริมาณ

กาซเอทิลินที่มะมวงสรางขึ้น และ

ทดสอบประสิทธิภาพอนิดิเคเตอร

วัดปริมาณกาซเอทิลินระดับ

หองปฏบิัติการเพื่อวัดระดับความ

สุกของมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง 

- พัฒนาฟลมที่สามารถลอกออกได

งายและลดการเกดิฝาจากพอลิโพ

รพิลิน จนไดตนแบบฟลม 

Lidding ระดับหองปฏบิัติการ 

ควบคุมอณุหภมูิของ 

“Stretching chamber” ให

เหมาะสมตอการดึงยืดฟลม

หนาตางหายใจ เพื่อทดสอบกับ

บรรจุภัณฑมะมวง ๕ กโิลกรัใ ใน

ระดับหองปฏบิัติการรวมกับ

บริษัทเอกชน จากน้ันขยายผลไป

ใชกับ เงาะและ มะนาว ในระดับ

หองปฏิบัติการ 

- พัฒนาวัสดุ (Microporous 

material และ Gas-permeable 

polymer membrane) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความปลอดภยั

ของอนิดิเคเตอรวัดระดับความสุก

ของมะมวงน้ําดอกไมสีทองใน

ระดับหองปฏบิัติการ และทําการ

ทดสอบรวมกบัผูใช เพื่อ

เตรียมพรอมขยายผลไปสูตนแบบ

ระดับภาคสนาม และย่ืนขอรับ

ความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา รวมทั้งการศึกษาขอมูล

หวงโซอปุทานผูสงออกมะมวง 

และทิศทางตลาดมะมวงสงออก 

- พัฒนาและทดสอบการขึ้นรูปฟลม

พอลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการลอก

ออกไดงายและลดการเกดิฝา

รวมกบัผูผลิตฟลม สําหรับใช

ทดสอบบรรจุผลิตผลสดเปาหมาย

ในระดับภาคสนามรวมกบัผูใช 

เพื่อถายทอดใหแก

ภาคอตุสาหกรรม 
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๗.๑.๔  กลุมโปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยีฐาน  หมายถึง การสรางและสั่งสมความรูและทนุทาง

ปญญาในเทคโนโลยีที่สําคัญตามแนวโนมเทคโนโลยี อันเปนแนวทางสูความเปนเลิศทางวิชาการ  และเปน

คลังขอมูลวทิยาการของประเทศ รวมไปถึงการบูรณาการความสามารถของ สวทช. และเครือขายวจิัยของ

ประเทศดวย  Technology Road Map (TRM) ที่มคีวามชัดเจน  ภายใตเวลาที่เหมาะสม  สามารถวดั

ความสําเร็จเชิงกระบวนการบริหารจัดการที่ทาํใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  มีจุดมุงหมายเพื่อสราง

ฐานเทคโนโลยีใหมๆ หรือที่สําคัญในสาขาวิทยาการหลักของศูนยแหงชาต ิที่ตองใชเปนฐานในการสรางผลงาน

ในรูปผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่สามารถตอบสนองความตองการอุตสาหกรรมไดในคลัสเตอรตางๆ  ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  ซึ่งดําเนินการโดยศูนยแหงชาติทั้ง  ๔ ศูนย ตามสาขาเทคโนโลยี ไดแก (๑) ดานพนัธุ

วศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) ดานเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (๓) ดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพวิเตอร และ (๔) ดานนาโนเทคโนโลย ี

 

(๑) โปรแกรมวจิัยดานพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ เปาหมาย เพื่อการพฒันาและ

สรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีฐานดานพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  ดวยการพฒันาและสราง

ความสามารถเทคโนโลยีจีโนม การพฒันาและสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพดานจุลินทรีย  รวมทั้ง การ

พฒันาและสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพดานเกษตร เพื่อสรางผลงานในรูปกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ 

ที่สามารถตอบสนองความตองการในคลัสเตอรตางๆ ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการสรางองคความรู เพื่อสรางความ

พรอมของประเทศ ในดานฐานของเทคโนโลยีที่จะนําไปสูการแกปญหาหรือตอบโจทยวจิัยทางดานการเกษตร

และอาหาร การแพทย พลังงานและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางมีประสิทธภิาพและนําไปสูการพฒันาไปใช

ประโยชนในดานตางๆ  โดยดําเ นินงานภายใตโปรแกรมวจิัย  ๓ โปรแกรม ไดแก  (๑ )  โปรแกรม

เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร และ (๓) โปรแกรมเทคโนโลยีหนาที่

ของจีโนม โดยมแีผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
๑. โปรแกรมเทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย 

- พัฒ น า เ ค รื่อ ง มือ ป รับ ป รุง พัน ธุก ร ร ม ยีส ต   

P. thermomethanolica  ในรูปแบบพลาสมิดที่สามารถ

หมุนเวียนนํากลับมาใชได ประยุกตใชในการสรางสายพันธุที่

มีประสิทธิภาพในการแทรกยีนที่ตําแหนงจําเพาะ  รวมทั้ง

สรางสายพันธุ Auxothroph เพื่อประยุกตใชในการคัดเลือก

สายพันธุเจาบานที่มียีนเปาหมายตอไป 

- สรางระบบโปรตีนฐานสําหรับการแสดงออกที่ผิวเซลลของ

ยีสตเพื่อนําไปใช ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอลจาก 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน  และระบบการ

แสดงออกของยีน สําหรับกลุมวิจัยดานการเกษตร และ

อาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อมีเครื่องมือสําหรับใช

ปรับปรุงสายพันธุยีสต  โดยเปนเครื่องมือสําหรับการแทรก

หลายยีนโดยใช  marker เพียงชนิดเดียว  รวมทั้งควบคุม

ระบบแสดงออก และเปล่ียนแปลงยีนไดมีประสิทธิภาพ และ

พรอมสําหรับนําไปใชในการวิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจั ย

ตางๆ 
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๔๔ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสในข้ันตอนเดียโดยใชวิธีทาง  

ชีวสารสนเทศ 

- ออกแบบและสรางเซลลที่มีประสิทธิภาพในการผลิตชีวมวล

ดวยเทคนิคชีววิทยาระบบ 

- ปรับปรุงกระบวนการ คัด เลือก เซลลที่สรา งโป ร ตีน  

รีคอมบิแนนทจากเซลลแมลงหว่ีและการแยกโปรตีนให

บริสุทธ์ิ เพื่อผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท NS1 จากเซลลแมลง

หว่ีไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- เทคโนโลยีการผลิตไวรัสเด็งก่ีดวย  Inducible stable cell 

lines 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน  และระบบการ

แสดงออกของยีน  สําหรับกลุมวิจัยดานการแพทยและ

สาธารณสุข เพื่อมีเครื่องมือในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท 

NS1 สําหรับศึกษากลไกการกอโรคไขเลือดออก และมีระบบ

การผลิตไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ประยุกตใชกบัสายพันธุที่เปน 

Candidate vaccine ไดตอไป 

- ปรับองคประกอบของกรดไขมันในราที่สะสมลิปด  เพื่อผลิต

ลิปดที่มีมูลคาสูง 

เทคโนโลยีในการผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน  และระบบการ

แสดงออกของยีน สําหรับกลุมวิจัยดานการเกษตรและ

อาหาร  และการแพทยและสาธารณสุข  พลังงานและ

สิ่งแวดลอม  เพื่อมีเทคโนโลยีสําหรับแส ดงออกยีนควบคุม

การผลิตสารมูลคาสูง ใชในอตุสาหกรรมตางๆ ไดตอไป 

- พัฒนาความสามารถในการเลี้ยงจุลินทรียในระบบการผลิต

อาหารแข็งใหสามารถผลิตสารตางๆ  ในระดับกอนกึ่ง

อตุสาหกรรม ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- พัฒนาวิธีการสกดัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโน

มัยซีท  โดยการสกดัดวยวิธี  Solid phase extraction 

เพื่อใหไดวิธีการสกดัที่ใหสารที่มีความหลากหลาย 

- คัดกรองสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเชื้อราในกลุม  Insect 

pathogenic fungi, Basidiomycetes, Marine fungi, 

Endophytic fungi และแอคติโนมัยซีทที่เกบ็อยูใน

หองปฏิบัติการเกบ็รักษาสายพันธุจุลินทรีย 

- จัดเก็บขอมูลสารบริสุทธ์ิในรูป  HPLC profile และ UV 

spectra เพื่อเพิ่มขอมูลในฐานขอมูล  chemical library 

เพื่อประโยชนในการคัดกรองหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ชนิดใหม ของ ศช. อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

- ระบบการวิเคราะหและจัดทํารูปแบบ Kintic ของสารสําคัญ

ในเลือดของสัตวทดลองดวยเทคนิค  MS, NMR, GC-MS 

เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินและคัดเลือกสารเพื่อการ

พัฒนาเปนยาตอไป 

- เตรียมกระบวนการ  Downstream processing ที่

เทค โนโลยีสําหรับการเพ าะ เ ล้ียงจุลินทรีย  และการ

สังเคราะหสารในระดับขยายขนาด  สําหรับกลุมวิจัยดาน

การเกษตรและอาหาร และการแพทยและสาธารณสุข  

พลังงานและส่ิงแวดลอม เพื่อมีความพรอมทั้งดานบุคลากร

วิจัย อุปกรณเครื่องมือ ในการผลิตโปรตีนและสารมูลคาสูง

และสามารถเชื่อมตอการผลิตระดับหองปฏิบัติการ  และ

ถายทอดเทคโนโลยีสูระดับอตุสาหกรรมได  รวมทั้งมี

ฐานขอมูลจุลินทรีย อาหารเลี้ยงเช้ือ และสภาวะที่เหมาะสม

ในการคัดกรองจุลินทรียที่ผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการคนพบสารใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วตอไป 
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๔๕ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
เหมาะสมสําหรับการผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน  สําหรับใช

กบัมนุษย  อาทิ เทคโนโลยีการทําใหโปรตีนบริสุทธ์ิระดับ  

Pre-pilot scale ดวยเทคนิค  Chromatography ที่มี

ประสิทธิภาพใหไดโปรตีนบริสุทธ์ิสูง 

๒. โปรแกรมเทคโนโลยชีีวภาพการเกษตร 
- พัฒนาเทคโนโลยีการถายยีน/ชุดยีนในพืชที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นจากเดิมในพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคู  เชน Mini-

chromosome technology 

- ระบบการคนหาลูกผสมที่มีลักษณะกลายพันธุในยีนหรือ

โครโมโซม และการทดสอบหาลักษณะกลายพันธุภายใต

โรงเรือน 

- ดําเนินโรงเรือนทดสอบพืชมาตรฐานความปลอดภยัชีวภาพ 

- พัฒนาเครื่องหมายโมเลกลุแนวใหม  สําหรับพัฒนา

เครื่องหมายโมเลกลุใหมในการคัดเลือกสายพันธุสัต วและ

พืช 

เทคโนโลยีการแสดงออกของยีน (Gene expression) และ

การถายยีนในพืชอยางจําเพาะสวนในระบบที่เสถียร  วิจัย

และพัฒนาเชิงประยุกตในการพัฒนาสายพันธุพืชดวย

เทคโนโลยีสมัยใหม  สําหรับกลุมวิจัยดานการเกษตรและ

อาหาร เพื่อพัฒนาเชิงประยุกตในการพัฒนาสายพันธุพืช

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

 

- เทคโนโลยีแบคเทอรีโอฟาจแนวใหมในการตรวจวินิจฉัยและ

ควบคุมเช้ือกอโรคในแปลงปลูก 

- ระบบผลิตเชื้อไวรัส เอน็ พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช  ใน

ระดับโรงงาน 

เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย  ผลิตวัคซีน  เตรียมการรองรับ

โรคติดเชื้ออบุัติใหมในสัตว /พืช  สําหรับก ลุม วิจัยดาน

การเกษตรและอาหาร 

๓. โปรแกรมเทคโนโลยหีนาที่ของจีโนม 
- สรางความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหม  Next 

generation sequencing (Ion proton sequencer) หา

ลํา ดับ เ บ ส สิ่ง มีชีวิต ทั้ง ร ะ ดับ  genome แ ล ะ 

transcriptome ขนาด ๔๐ Gbp/run อานลําดับเบสได

ความยาว ๔๐๐ base/read  

เทคโนโลยีการหาลําดับเบสจีโนมขนาดใหญที่มีความรวดเร็ว

ในการวิเคราะหขอมูล และที่มีตนทุนต่ําคุมคาตอการลงทุน

วิจัย 

- พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะหโปรติโอมในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ และประยุกตใชเทคโนโลยีโปรติโอมิกสเพื่อ

ตอบโจทยวิจัยตางๆ 

เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส ที่มีตนทุนการวิเคราะหต่ํา  และ

สามารถวิเคราะหเชิงป ริมาณและคุณภาพสําหรับการ

ใหบริการ 

- พัฒนาความสามารถในการเตรียมตัวอยาง  การสกดัสารเม

ตาโบไลท และการศึกษาวิเคราะห  Metabolites ดวย 

เทคนิค MS, NMR, GC-MS และ UPLC-qTOF-MS การ

เตรียมและจัดหาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสาร 

คว าม สาม าร ถขอ งบุค ลากร วิจัย ใน กา รศึก ษ าส าร  

Metabolites เเละสารสําคัญเเบบองครวมอยางรวดเร็ว 

- ศึกษาหนาที่ยีน  และความสัมพันธของการควบคุมการ

แสดงออกของยีนกับขอมูลจีโนม ไดแก การศึกษาคุณสมบัติ

องคความรูความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของยีนตางๆ  เพื่อ

ประยุกตใชในการพัฒนาและควบคุมยีนในสิ่งมีชีวิต 
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แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
ของ ยีน / โป ร ตีนที่เ กี่ย วของ กบัภมิูคุม กันกุงกลุา ดํา   

ก า ร ศึ ก ษ า ตํา แ ห นง เ ริ่ม ตน ข อ ง ก า ร คัด ล อ ก ยีน  

(Transcription start sites) เพื่อเขาใจการควบคุมการ

แสดงออกของยีนที่จะนําไปสูการพัฒนายาตานเชื้อมาลาเรีย  

- พัฒนาฐานขอมูลทา งชีววิทยา  และ Workflow สําหรับ

วิเคราะหขอมูลเมตาโบโลมิกสของขาว วิเคราะหหาเปปไทด

ออกฤทธ์ิชนิดใหมจากขอมูลโปรติโอจีโนมิกสของแบคทีเรีย

กลุมสรางกรดแลคติก และการวิเคราะหขอมูลลําดับเบส

จีโนมมนุษย  และขอมูล  SNV ของเชื้อมาลาเรียที่ไดจาก

เทคโนโลยี NGS  

ฐานขอมูลและกระบวนการทางชีวสารสนเทศเพื่อชวยลด

ระยะเวลาการ วิเคราะหขอมูล  และเพิ่ม โอกาสของ

ความสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยทางชีววิทยา 

 

(๒) โปรแกรมวิจัยดานเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  เปาหมาย เพื่อการพฒันาและสรางความ

เขมแข็งทางเทคโนโลยีฐานดานเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เพื่อใชวเิคราะหปญหาทางวศิวกรรม  ซึ่งครอบคลุม

ตั้งแต การใชคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต โดยมุงเนนการประดิษฐ และพัฒนา

โปรแกรมคอมพวิเตอร (CAD/CAE) เพื่อการออกแบบและการจําลองแบบสําหรับวัสดุและการผลิต รวมทั้งการ

พฒันาวัสดุเชิงประกอบและวสัดุเฉพาะทาง พฒันาวัสดุชีวการแพทย และอุปกรณการแพทยเฉพาะบุคคล การ

พฒันาเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพการใชงานวสัดุ  การพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะหและทดสอบวัสดุและ

ผลิตภัณฑ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในดานการเกษตร  สุขภาพและการแพทย และอุตสาหกรรมไดอยาง

ยั่งยืน โดยดําเนินงานภายใตโปรแกรมวิจัย ๒ โปรแกรม ไดแก (๑) โปรแกรมเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอรชวย

ในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต และ (๒) โปรแกรมเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวสัดุ โดยมี

แผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวิจัย ดังน้ี 

 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
๑. โปรแกรมเทคโนโลยฐีานคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต 

- วิจัยและพัฒนาดานการประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

ในการ วิเคราะหปญหาพื้นฐ านทางวิศวกร รม  (CAE 

software) ดานการวิเคราะหการถายเทความรอน  (Heat 

Transfer Analysis) การพัฒนาเทคนิคและวิธี การหลอ

โลหะ  (Metal Casting) และการขึ้นรูปโลหะ  (Sheet 

Metal Forming) 

- เทคโนโลยีการประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ

วิเคราะหปญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม (CAE software)  

- เทคโนโลยีการวิเคราะหการถายเทความรอน  (Heat 

Transfer Analysis)  

- เทคนิคและวิธีการหลอโลหะ  (Metal Casting) และการ

ข้ึนรูปโลหะ (Sheet Metal Forming) 
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แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
๒. โปรแกรมเทคโนโลยฐีานการออกแบบและผลิตวัสดุ 

- วิจัยและพัฒนาในดานการวิเคราะห  ประเมิน และปองกัน

ความเสียหายของ ช้ินสวนโลหะ  และอุปกรณสําหรับ

ภาคอตุสาหกรรม 

แนวปฏิบัติเพื่อการลดระดับความเคนตกคางในชิ้นสวน ดวย

การ วิเค ราะหเ ชิง วิศวกรรมดวยระบ บคอมพิ วเตอร 

(Computer Aided Engineering: CAE) รวมทั้งมี

ซอฟตแวร  ฐานขอมูล  และแนวปฏบิัติการประเมินการ

แตกราวเ น่ืองจากความเคนรวมกับการกรอน  (Stress 

Corrosion Cracking: SCC) ของเหล็ก (Stain Steel) 

- พัฒนาการตรวจสอบวัสดุและโครงสรางพรอมทําวิศวกรรม

ยอนรอยบนสกรูบีบอดัที่นําเขามาจากตางประเทศ  เพื่อ

ตรวจสอบกลไกการสึกหรอของสกรูบีบอัดในเครื่องหีบ

ปาลม และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลของ

สกรูบีบอดั 

เทคโนโลยีการพัฒนาระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันเพื่อลด

โอกาสความเสียหายของชิ้นสวนเครื่องจักร  และ ปรับปรุง

ระบบสกดัน้ํามันปาลมฯ 

- พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะหและทดสอบ วัสดุและ

ผลิตภณัฑ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการ

วิเคราะหทดสอบ  และปรับปรุงกระบวนการทดสอบและ

อปุกรณทดสอบ รวมไปถึงพัฒนาวิธีมาตรฐานการวิเคราะห

ทดสอบตางๆ 

- ก า ร ท ด ส อ บ พ ล า ส ติก ชีว ภ า พ ดว ย วิธีก า ร  

Biodegradability Testing Technology 

- มีความพรอมในการบริหารจัดการศูนยทดสอบเพื่อการ

รับรอง ISO 17025 

- เพิ่มความสามารถการใหบริการ จาก ๒-๔ ชิ้นตอป เปน 

๑๐-๑๘ ช้ินตอป 

- พัฒนาเทคโนโลยีดานวัสดุและอปุกรณทางการแพทย - เทคโนโลยีการพัฒนาขอเขาเทียมสําหรับคนเอเชีย ระดับ

หองปฏบิัติการเพื่อทดแทนการนําเขา 

- ตนแบบอุปกรณทางดานกระดูก  จากเทคโนโลยีการ

ออกแบบเครื่องมือและอปุกรณการแพทยที่เหมาะสมกบั

สรีระคนไทย เพื่อคนพิการทดแทนการนําเขาและเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการรักษา 

 
(๓) โปรแกรมวจิัยดานเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอร เปาหมาย เพื่อการพัฒนา

และสรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีฐานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเต อร เพื่อพฒันาเปน

อุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส ใหมีความสามารถและมีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพยีงพอ

และเหมาะสมกับการพฒันาและตอยอดเปนผลิตภัณฑและบริการที่สามารถตอบสนองตอความตองการใชงาน

จริงของประเทศทั้ง ในระยะกลางและยาว รวมทั้งมุงเนนการสนับสนุนการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองธรุกิจฐานบริการ (Service Economy) ซึ่งเปดกวางและมรูีปแบบหลากหลายบนฐานขอมูลดิจิทลั  

โดยดําเนินงานภายใตโปรแกรมวิจัย ๒ โปรแกรม ไดแก (๑) โปรแกรมอุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส  และ 

(๒) โปรแกรมวทิยาการสารสนเทศบริการ โดยมแีผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๔๘ 
 

ในแตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
๑. โปรแกรมอุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกส 

- พัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบซีมอส (CMOS) 

สําหรับไมโครเซ็นเซอรและวงจรรวมประยุกตใชงานเฉพาะ

ดาน 

กระบวนการผลิตและการออกแบบซีมอส (CMOS) สําหรับ

ไมโครเซ็นเซอรและวงจรรวมประยุกตใชงานเฉพาะดาน 

- วิจัยวิธีการแปลงเพศปลาเศรษฐกจิที่ลดระยะเวลา และทํา

การเผยแพรวิธีการดังกลาว 

การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกจิดวยเทคนิคขยายรู

เย่ือหุมเซลลในสนามไฟฟาแบบพัลส 

- วิจัยเครื่องตรวจวัตถุระเบิด เครื่องอิเล็กทรอนิกสตนแบบสําหรับตรวจวิเคราะหสาร

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดในระดับที่ตํ่ากวาหนึ่งในลานสวน  

- พัฒนาเครื่องตรวจสอบยีนควบคุมการสรางอะฟลา - 

ทอกซิน 

เซ็นเซอรเคมีไฟฟาแบบใชแลวทิ้งที่สรางดวยเทคโนโลยีการ

พิมพแบบไฮบริดสําหรับทดสอบยีนที่ควบคุมการสราง  

อะฟลาทอกซิลในอาหาร 

๒. โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ 
- วิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบขั้นสูงเพื่อใหบริการความรู

ดานการเกษตร 

เทคโนโลยีดานสารสนเทศระบบถาม -ตอบเพื่อใหบริการ

ความรูดานการเกษตร 

- พัฒนาเทคนิคและยกระดับมาตรฐานการใชชุดคําคลองจอง

ภาษาไทยเพื่อการคัดกรองและวัดประสิทธิภาพความ

บกพรองทางการไดยิน (Thai Rhyming Word Sets) 

ชุดคําภาษาไทย และโปรแกรมการทดสอบ เพื่อชวยในการ

คัด กรอง ผูปวยและประเ มินความบ กพรองท าง การ 

ไดยินอยางมีประสิทธิภาพ 

- วิจัยและพัฒนา PaaS Cloud สําหรับการประมวลผล Data 

Mining บนขอมูลขนาดใหญ 

เทคโนโลยีดานซอฟตแวร Platform สําหรับการประมวลผล 

Data Mining กบัขอมูลขนาดใหญแบบ  Platform as a 

Service (PaaS) Cloud ทําใหผูใชสามารถพัฒนาแอพลิเค -

ชันซอฟตแวรเพื่อทําการประมวลผลขอมูลขนาดใหญได

อยางมีประสิทธิภาพบนระบบ HPC ในลักษณะของ Cloud 

computing 

- วิจัยและพัฒนาการตรวจจับความผิดปกติโดยใชขอมูลเชิง

จุลภาคเพื่อประยุกตใชกบัระบบจราจรและการเงิน 

เทคโนโลยีเพื่อการใชงานกบัขอมูลทางการเงิน  และ

การจราจร 

- ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอรมบริการตรวจสอบขอมูล

สารสนเทศสําหรับ Internet of Things 

- ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรบริการดูแลเครือขายแบบ  

Software as a Service ในช่ือ NetHAM nano 

เทคโนโลยี Cloud Monitoring Platform ประเภท

ตรวจสอบ ควบคุมและแจงเตือนขอมูลสารสนเทศ  หรือ

อปุกรณที่เขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต  เพื่อรองรับการเติบโต

ของเทคโนโลยี Internet of Things ช่ือ NetPIE (Network 

Platform for Internet of Everything) และเทคโนโลยี

ซอฟตแวรบริการดูแลเครือขายแบบ  Software as a 

Service ในชื่อ NetHAM nano 
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๔๙ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
- สรางกรอบมโนทัศนภาษาไทยจากคลังขอมูลดานการเกษตร

เพื่อเปนฐานความรูในการสกดัขอความอตัโนมัติสําหรับ

ระบบถาม-ตอบภาษาไทย 

กรอบมโนทัศนภาษาไทยจากคลังขอมูลดานการเกษตรเพื่อ

เปนฐานความรูในการสกดัขอความอตัโนมัติสําหรับระบบ

ถาม-ตอบภาษาไทย 

- ทําการทดสอบเทคนิคและโปรโตคอลใหมที่นําเสนอเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ RFID ดานความเร็ว โดยจะทดสอบ

เพื่อใหเห็นความแตกตางดานความเร็วอยางมีนัยสําคัญ 

เทคนิคและโปรโตคอลสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบ RFID 

 

(๔) โปรแกรมวิจัยนาโนเทคโนโลยี เปาหมาย  เพื่อการพฒันาและสรางความเขมแข็งทาง

เทคโนโลยีฐานดานนาโนเทคโนโลย ีเพื่อสรางความเขมแข็งดานการประดิษฐอุปกรณและกระบวนการผลิตโดย

ใชนาโนเทคโนโลย ีที่เปนรากฐานทางดานอุปกรณนาโน และนาโนอิเล็กทรอนิกส ในระดับประเทศและระดับ

สากล การวจิัยและพฒันาสารหอหุมที่ทนตอสภาวะแวดลอมในการเพิ่มความคงตัวของสารที่ถูกกักเก็บ  และ

สามารถควบคุมการปลดปลอยตามเวลาหรือตําแหนงเปาหมายที่ตองการ และเพื่อสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดาน

การออกแบบโมเลกุลและโครงสรางระดับนาโนที่มสีมบตัิเฉพาะ และการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาระดับนาโน

หรือโครงสรางระดับนาโน โดยสามารถพฒันาไปสูการใชประโยชนไดจริง โดยดําเนินงานภายใตโปรแกรมวิจัย 

๓ โปรแกรม ไดแก (๑) โปรแกรมการออกแบบและสราง สังเคราะหวสัดุนาโน  (๒) โปรแกรมการประดิษฐ

อุปกรณและกระบวนการผลิตโดยใชนาโนเทคโนโลย ีและ (๓) โปรแกรมการหอหุมระดับนาโนและระบบนําสง 

โดยมแีผนการดําเนินงาน และผลงานสงมอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในแตละโปรแกรมวจิัย ดังน้ี 

 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
๑. โปรแกรมการออกแบบและสราง สังเคราะหวัสดุนาโน 

- วิจัย และพัฒนาในการสังเคราะห ตัวเรงปฏกิิริยา วัสดุนาโน 

สําหรับปฏิกริิยาในดาน  ชีวมวล และปโตรเคมี โดยเฉพาะ

การแปลงชีวมวลใหกบัผลิตภัณฑตางๆ  รวมทั้งเ ช้ือเพลิง

ชีวภาพ  ชีวเคมี  วัสดุปรับปรุงดิน  โดยออกแบบและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครื่องปฏกิรณ  ตัวเรงป ฏิกริิยาในระบบ

แบบตอเนื่อง และการปฏิบัติงานที่ความดัน  อุณหภูมิ ปกติ

และสูง กจิกรรมการวิจัยครอบคลุมไปถึงการออกแบบของ

กระบวนการปลายน้ํา เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม  เชน การ

ยกระดับคุณภาพผลิตภณัฑโดยใช ระบบการแยก รวมถึง

ไฮโดรไซโคลนดูดซับและนาโนเมมเบรน เปนตน 

- วิจัย  พัฒนา  การออกแบบและสังเคราะหพอลิเมอรและ

สารอนิทรียขนาดเล็กก่ึงตัวนําไฟฟา  ซึ่งสามารถนําไป

ความเขมแข็งทางดานวิชาการดานการสังเคราะหวัสดุนาโน

ของประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีการสังเคราะห  ตัวเรง

ปฏกิริิยา  วัสดุนาโน สําหรับปฏิกริิ ยาในดานชีวมวล และ 

ปโตรเค มี  โดยเฉพาะอยางย่ิงการแปลงชีวมวลใหกบั

ผลิตภณัฑตางๆ  รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพ  ชีวเค มี  วัสดุ

ปรับป รุงดิน  เทคโนโลยีการสังเคราะหพอลิเมอรและ

สารอนิทรียขนาดเล็กกึ่งตัวนําไฟฟา  และ  เทคนิคการ

คํานว ณทางเคมีเพื่อออกแบบหรือทํานายสมบัติของ

โครงสรางในระดับนาโนเมตร เปนตน 
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๕๐ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
ประยุกตตามวัตถุประสงคการใชงานที่ละเอยีดออนได

หลากหลาย เชน เปนสวนประกอบของอปุกรณตรวจวัด  

อปุกรณวินิจฉัยในทางการแพทย  เซลลแสงอาทิตย  หรือ

วงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดเล็กมาก เปนตน 

- วิจัย และพัฒนาเทคนิคการคํานวณทางเคมี  เพื่อออกแบบ

หรือทํานายสมบัติของโครงสรางในระดับนาโนเมตรของ  

Functional Nanomaterial’s ชนิดใหมๆ  หรือทํานาย

คุณสมบัติของ  Functional Nano- material’s  ที่มีอยู

แลว เพื่อสรางความเขาใจในกรบวนการทางเคมีในระดับนา

โนสเกล  โดยใช  First principle computational 

chemistry method และ mathematical modeling ใน

การศึกษา 

- วิจัย และพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่ออาหารและการเกษตร 

- วิจัย และพัฒนาวัสดุเทอรโมอเิล็กทริกโครงสรางระดับนาโน

และประดิษฐเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาจากความรอน 

- วิจัย และพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตเพื่อใชเปนข้ัวไฟฟาและ

ประดิษฐแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง 

- การสังเคราะหวัสดุนาโนและการประดิษฐระดับนาโน

สําหรับประยุกตดานพลังงาน 

เกดิเครือขายการวิจัยดานการวิจัยระบบนําสงจํานวน  ๕ 

แหง 

- วิจัยพัฒนา  สูตรการผลิต  / ตนแบบตัวเรงปฏกิริิยาระดับ

หองปฏิบัติการ เพื่อใชในระบบผลิตไบโอดีเซล 

- พัฒนาและสราง Pilot Plant ชุดผลิตไบโอดีเซลแบบใหม 

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบใหมโดยใช Eco-Catal 

- ลงพื้นที่ในการใชปุยควบคุมการปลดปลอย  การใชงานวัสดุ

ปลูก และวัสดุเพาะเมล็ดสําหรับการปลูกออยและขาว  ใน

จังหวัด ปทุมธานี แพร  ชัยภมิู สระบุรี ลพบุรี นครปฐม  

- ปุยควบคุมการปลดปลอย 

- วัสดุปรับปรุงดิน  (Taylor-made Glowing media/ 

Sowing media) 

๒. โปรแกรมการประดษิฐอุปกรณและกระบวนการผลิตโดยใชนาโนเทคโนโลย ี
- วิจัย  พัฒนา  สังเคราะห  และขึ้นรูปสารประกอบนาโน  

คอมพอสิท  และการปรับปรุงพื้นผิวดวยเทค โนโลยี 

การเคลือบ โดยใชเทคโนโลยีตัวเรงปฏกิริิยาโดยการกระตุน

ดวยแสงหรือ Photocatalysis 

- วิจัยและพัฒนาการนํานาโนเทคโนโลยีมาประยุกตใช

ประโยชนทางดานสิ่งทอ โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เพิ่ม คุณภาพและเพิ่มประ สิท ธิภาพของผลิตภัณฑใน

อตุสาหกรรมส่ิงทอ 

ความเขมแข็งทางดานวิชาการดาน  Nano Fabrication 

and Manufaurting process ของประเทศไทย อาทิ การ

สังเคราะหและขึ้นรูปสารประกอบนาโนคอมพอสิท  และการ

ปรับปรุงพื้นผิวดวยเทคโนโลยีการเคลือบ และพัฒนาการนํา

นาโนเทคโนโลยีมาประยุกตใชประโยชนทางดานส่ิงทอ   

เปนตน 
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๕๑ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
- วิจัยและพัฒนาอุปกรณตรวจวัดที่ใชประโยชนจากคุณสมบัติ

พิเศษทางโครงสรางนาโน  โดยเนนการวิจัยดานอปุกรณ

ตรวจวัดนาโนอิเล็กทรอนิกสเนนดานส่ิงแวดลอม 

- วิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนไฮบริดเพื่อใชในเทคโนโลยีการ

เปลี่ยนรูปพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสามารถนําไปสูการป ระยุกตใชงานในดานตางๆ  เชน 

เซลลแสงอาทิตยยุคใหม ตัวเก็บประจุ และกระจกอัจฉริยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครือขายการวิจัยดานการวิจัย  Nano Fabrication and 

Manufaurting process จํานวน ๒ แหง 

- วิจัย และพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดเพื่อควบคุมคุณภาพ 

- พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อกอ

โรคในอาหาร 

- พัฒนาอนิดิเคเตอรเพื่อการสื่อสารเชิงคุณภาพของอาหาร  

- ทดสอบภาคสนามกบัเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมา 

เครื่องมือตรวจวัดอาหารเชิงคุณภาพ  

- สังเคราะหวัสดุนาโนดูดซับ 

- ออกแบบและติดตั้งระบบทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดไอ

ปรอท 

- ทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดไอปรอท 

ระบบบําบัดไอปรอทจากกาซที่เ กิดจากการเผาไหมของ

เชื้อเพลิงจากโรงไฟฟาถานหิน 

- จัดต้ังศูนยเคลือบผานาโนและศูนยถายทอดเทคโนโลยี 

- พัฒนาสารเคลือบนาโน Multifunction และการประยุกต 

ใชในชุมชน 

- วิจัยเพื่อสรางเสนไหมนาโน 

- พัฒนาสียอมธรรมชาติดวยนาโนเทคโนโลยี 

- พัฒนาอตุสาหกรรมผาทอพื้นบานที่ไมใชนาโนเทคโนโลยี 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งทอโดยใชนาโนเทคโนโลยี 

- วิจัยพัฒนาไสกรองน้ําประสิทธิภาพสูงที่ใชนาโนเทคโนโลยี  

(Nanofilter) เพื่อทําเครื่องกรองน้ําพลังงานแสงอาทิตย

แบบเคล่ือนที่ (Mobile solar water purifier) 

ระบบกรองนํ้านาโนที่ลดการใชพลังงานและสารเคมีในการ

เตรียมน้ําด่ืมที่สะอาดปลอดภยัจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 

- จัดตั้งศูนยวิเคราะหทดสอบผลิตภณัฑนาโนเทคโนโลยีที่

ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏบิัติการในการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภัณฑนาโน 

- วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางวิธีการตรวจวิเคราะหแบบใหมที่

สามารถนํามาใชในการประเมินคุณภาพ และความปลอดภยั

ของผลิตภัณฑนาโนเปาหมาย 

- รวมงานกบัหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากบั ดูแลกลุม

ผลิตภณัฑเปาหมาย เพื่อสรางมาตรฐาน และแนวทางใน

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมผลิตภณัฑนาโน

เปาหมาย  ของไทยใหมีมาตรฐานดานคุณภาพและความ

ปลอดภยั และชวยคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภคผลิตภณัฑ

นาโนที่มีคุณภาพ ปลอดภยั และสมประโยชน   
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๕๒ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
การควบคุมผลิตภณัฑนาโนเพื่ อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๓. โปรแกรมการหอหุมระดับนาโนและระบบนําสง 
- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําสงชนิดใหม เพื่อการควบคุม

ใหเกดิการปลดปลอยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในอตัราและ

ปริมาณที่กําหนด  และสามารถนําสงไปยังอวัยวะหรือ

บริเวณเปาหมายไดตามตองการ  เพื่อการประยุกตใช

ทางดานการแพทย สาธารณสุข อาหารและการเกษตร  

- วิจัยพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงทางดาน  

Molecular Biotechnology และ Nanotechnology ใน

การคนหานาโนโมเลกุลเปาหมายที่มีประโยชนในการ

นําไปใชในการวินิจฉัยและรักษาโรคตางๆ  

- ศึกษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกบัสุขภาพของคนเปนหลัก  

ไดแกดาน Biological Interaction, Mechanisms และ 

Biomarkers รวมทั้งมีการศึกษาดาน  Stem Cell เพื่อใช

เปน Toxicological Model นอกจากนี้ยังมุงการศึกษาวิจัย

ดานการสะสมใน ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะดาน  Aquatic 

System ดวย ทั้งน้ีจะศึกษาวัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนที่มี

การใชกันมากในประเทศเปนหลัก 

ความเขมแข็งทางดานวิชาการดานการเทคโนโลยีการหอหุม

ระดับนาโนและระบบนําสงของประ เทศไทย  อาทิ 

เทคโนโลยีระบบนําสงชนิดใหม  และ การประยุกตใช

เทคโนโลยีขั้นสูงทางดาน  Molecular Biotechnology 

เปนตน 

 

- วิจัยพัฒนา เท คโนโลยีระบบนําสง ยา เคมีบําบัดที่มี

ความจําเพาะเจาะจงตอเซลลเป าหมาย เชน เซลลมะเร็ง

ชนิดดื้อยา มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก เปนตน 

- วิจัยพัฒนาระบบนําสงยาไป สูอวัยวะเปาหมายโดยใช

เทคโนโลยีลิโปโซม ลิโปโซมเปนอนุภาคหรือถุงกลมขนาด

เล็กระดับนาโน 

- วิจัยพัฒนาระบบนําสงยาโดยกกัเก็บยาในอนุภาคนาโน

สามารถเพิ่มความคงตัวของตํารับยาเตรียม เพิ่มการละลาย 

และควบคุมการปลดปลอยตัวยาสําคัญ  ซึ่งจะสงผลใหเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรักษาได  

เครือขายการวิจัยดานการวิจัยระบบนําสงจํานวน ๒ แหง 

- วิจัยพัฒนาหาแอนติบอดีจําเพาะ, aptamer ตอเปาหมาย / 

โมเลกลุเปาหมาย เช่ือมตออนุภาคนาโน  ปดฉลากดวยสาร

เรืองแสง iron oxide สารกมัมันตภาพรังสี และ/หรือ ยา

เคมีบําบั ด  ใชในการวินิจฉัยและการรักษามะเ ร็งและ

ดําเนินการทําการทดสอบ 

ตนแบบระดับหองปฏบิัติการระบบนําสงยาแบบมุงเปาเพื่อ

การรักษามะเร็ง 
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๕๓ 
 

แผนการดาํเนินงาน ผลงานสงมอบ 
- วิจัย พัฒนา ตนแบบผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในการฆายุง

หรือไลยุงและทําการทดสอบประสิท ธิภาพ  ความเปนพิษ  

ความปลอดภัย 

ตนแบบผลิตภณัฑที่มีคุณสมบัติในการฆายุงหรือไลยุง  เชน 

โลชั่นกนัยุง มุงฆายุง สิ่งทอไลยุง เปนตน 

- วิจัย พัฒนาสูตรตํารับที่มีสวนผสมของสารสกดัสมุนไพรใน

ผลิตภัณฑเวชสําอางดวยการหอหุมสารสกัดสมุนไพรใน

รูปแบบนาโนพารทิเคล  (Nanoparticles) นาโนลิไปโซม 

(Nanoliposomes) นาโนอิมัลชั่น (Nano- emulsion) เปน

ตน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางดานการทดสอบฤทธ์ิทาง

ชีวภาพและประสิทธิศักยของผลิตภัณฑในการใหความชุม

ชื้น ชะลอความแก ทําใหผิวขาว  ลดการเกดิสิว  ตานเชื้อ

แบคทีเรีย  ตานการอักเสบ  และอ่ืนๆ พื่อใหไดผลิตภัณฑ

ตนแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยทั้งตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ 

ผลิตภณัฑเวชสําอางจากสมุนไพรไทย ไหมไทย 
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๕๔ 
 

๗.๒ แผนงานตามพนัธกิจอื่นๆ ที่สาํคัญ 
 สวทช. ใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอม และวางรากฐานของการพฒันา เพื่อเปนตัวจักร

สําคัญที่ขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาสังคมไปขางหนาอยางยั่งยืนในระยะยาว  

รวมทั้ง กําหนดใหมมีาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือ/สนับสนุนใหผูใชสามารถนําผลงานออกไปใชประโยชน โดย

จัดตั้งโปรแกรมตางๆ ไดแก การพฒันากําลังคน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ที่จําเปนตอการพัฒนา ว และ ท 

ของประเทศในอนาคต ศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน   การสนับสนุนดานเทคนิค   การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME) การพัฒนาธรุกิจเทคโนโลย ีการฝกอบรม  อุทยาน

วทิยาศาสตรประเทศไทย และโปรแกรมกลยุทธการตลาด ประชาสัมพนัธ และการดูแล Stakeholder เฉพาะ

กลุม เพื่อใหผลงานวจิัยไปถึงกลุมผูใช และเช่ือมโยงความตองการกลับมาที่งานวจิัยไดอีกดวย โดยมีเปาหมาย

ผลผลิต/เทคโนโลยีและผลลัพธ ในป ๒๕๕๘ ในแตละกลุมโปรแกรมงานตามพันธกิจที่สําคัญ ดังตารางที ่๕ 

 

ตารางที่ ๕  เปาหมาย ผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ ในแตละกลุมโปรแกรมงานตามพนัธกิจที่จําเปนของ  

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โปรแกรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยรวม 
เปาหมายป ๒๕๕๙ 

(ผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ) 
การพัฒนากําลังคนและ

สรางความตระหนักดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Human Resource 

Development and 

Public Awareness of 

Science and 

Technology) 

การสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สามารถ

สรางความรูและนวัตกรรมใหกบัประเทศ  

โดยยกระดับความสามารถของกําลังคนใน

ภาคการผลิตและบริการ   และกระตุนการ

สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สามารถสราง

ความรูและนวัตกรรมใหกับประเทศ  ควบคู

ไปกบั การบ มเพาะเด็กและ เยาวชนที่มี

ศักยภาพสูงดานวิทยาศาสตรเพื่อเปนฐานใน

การสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีคุณภาพ   และ

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนรุนใหมมีวิธีคิด

แบบวิทยาศาสตร  รูจักนําวิทยาศาสตรไปใช

ประโยชน   โดยมีกลยุทธในการดําเนินงานที่

เนนการเชื่อมโยงกจิกรรมวิจัยและพัฒนาเขา

กบัการผลิตบัณฑิต   โดยใชองคความรูจาก

ผลงานวิจัยในการยกระดับความสามารถ

ของกาํลังในภาคการผลิตและบริการ   และ

กระตุนใหเกดิกจิกรรมวิจัยและพัฒนาใน

- การพัฒนาเด็ก  เยาวชนที่มีศักยภาพสูงและ

สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร โดยสงมอบ

ผูมีความสามารถทาง วิทยาศาสตร  จํานวน 

๓,๕๐๐ คน, จํานวนเด็กเขารวมกจิกรรมดาน

วิทยาศ าสตร  เ ทค โน โล ยีและนวัตกร รม  

๑๔,๐๐๐ คน  

- การพัฒนาบุคลากรวิจัยและ วิชาชีพนักวิจัย  

ไดแก บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกบัความตองการ

ของประ เทศ  โด ยส นับสนุนทุนการศึกษา  

(มัธยม-ตรี-โท-เอก) จํานวน ๒๐๐ ทุน, สราง

บัณฑิตวิจัยที่มีศักยภาพและเขาสูวิชาชีพวิจัย  

จํานวน ๑๐๐ คน, จํานวนกาํลังคนดาน ว และ 

ท  นักศึกษาที่ทํางานวิจัยเชื่อมโยงกบั  สวทช. 

(NSTDA Co-Researcher: NCR) สําหรับทุน 

TGIST และ TAIST รอยละ ๗๐  

- การพัฒนาครู โดยสงมอบครูที่ไดรั บการอบรม 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                   
 

 

๕๕ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยรวม 
เปาหมายป ๒๕๕๙ 

(ผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ) 
ภาคเอกชน สัมมนา เสวนา กิจกรรมคาย ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนําความรูไป

ถายทอดขยายผลได จํานวน ๑,๘๐๐ คน 

- การบริหารจัดการ  โดยมีอตัราการใชพื้นที่จัด

กจิกร รม และ เข าพักที่บาน วิท ยาศ าสต ร  

สิรินธร ๓๕ % ของ capacity ตอเดือน 

โครงสรางพื้นฐานเพื่อการ

พัฒนา ว และ ท 

(National 

Infrastructure) 

ลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย

และพัฒนาของประเทศและ  สวทช.  ซ่ึง

ป ระ กอ บ ดวย  (๑ )  ก าร ลง ทุนพัฒ นา

โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การลงทุนกอสราง

อาคารสถานที่ปฏบิัติงาน  รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภค  และระบบสารสนเทศและ

สื่อสาร การจัดต้ังหองปฏบิัติการ  และการ

จัดหาครุภัณฑวิทยาศาสตร  และ (๒) การ

ดําเนินงาน บํารุงรักษา  โครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานที่ศูนย

แหงชาติไดดําเนินการมาระยะเวลาหน่ึง  ซึ่ง

ตอง  ดูแลรักษา  และทําใหดําเนินงานได

อยางย่ัง ยื น รวมถึงมีหนวยงานอื่นมาใช

ประโยชนอยางกวางขวาง 

- ฐานขอมูล จีโ นมขา ว  ยาง  ปาลม  กุง  มัน

สําปะหลัง  สาหรายเกลียวทอง  สนิปสของคน

ไทย miRNA เปาหมายบน  human gene 

promoter หรือ อัลกอริธึมที่ดาวนโหลดได ๑-๒ 

ฐาน/อลักอริทึม และใหบริการสืบคนฐานขอมูล

จีโนม ๕๓,๐๐๐  ครั้ง  และบริการดาวนโหลด

ซอฟตแวร ๕๓๐ ราย 

- ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุ

พื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Life Cycle 

Inventory : LCI) จํานวน ๑๔ ฐานขอมูล และมี

ฐานขอมูลที่ผานการ  Verify (Critical review) 

เพิ่มขึ้นอีก จํานวน ๑๔ ฐานขอมูล 

- ใหบ ริการ รับ ฝา กและเกบ็ รักษาสายพัน ธุ

จุลินท รียและ วัสดุชีวภาพที่มีคุณภาพ ได

มาตรฐานระดับนานาชาติ  รวมทั้งขอ มูลที่

เกี่ยวของกับจุลินทรียเพื่อประโยชนในการวิจัย

และพัฒนาของนักวิจัยภายใน  สวทช.  และ

หนวยงานภายนอก  โดยมีจุลินทรียและวัสดุ

ชีวภาพที่เก็บรักษาใน  Thiland Bioresource 

Research Center (TBRC) และ  Biotec 

Culture Collection (BCC) ๗๕,๐๐๐ ตัวอยาง 

- ปรับปรุง เครือขายคอมพิวเตอรในสถาบัน  

การศึกษาและหนวยงานวิจัยใหมีความเร็วสูง

และมีประสิทธิภาพ  ใหบริการเผยแพรขอมูล

และใหบริการขอมูลสาธารณะผานเครือขาย

อนิเทอรเน็ตความเร็วสูง  จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน

ตอหมายเลข IP และมีหนวยงานที่ใหบริการ
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๕๖ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยรวม 
เปาหมายป ๒๕๕๙ 

(ผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ) 
เชื่อมตอเครือขายสารสนเทศความเร็วสูง  ๔๐ 

หนวยงาน 

- ใ หบ ริก าร คลัง ขอ มูลสื่อ ป ระ สม สํา หรับ

นักวิจัยไทย  อยางกวางขวางและแพรหลาย   

โดยมีปริมาณขอมูลเพื่อใหบริการคลังขอมูลส่ือ

ประสมที่มีการกาํกับจํานวน ๒ เทระไบต เพือ่ให

ไดง าน วิจัย ไท ยบ น ฐานคลัง ขอ มูลที่เ ปน

ประโยชนกบัประเทศ  เชน คลังขอความ ไทย-

องักฤษ  คลังรูปรางสามมิติคนไทยและคลัง

ขอมูลภาพจราจรจากกลอง เปนตน 

- ผูใชบริการจํานวนชั่วโมง CPU ๖.๕  ลานชั่วโมง

ตอ CPU และมีเครือขายที่เช่ือมโยงองคกรของ

ผูใชและผูใหบริก าร  รวมทั้ง เ ชื่อมโยงกบั

ตางประเทศ โดยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั

การใชงาน มีโครงการที่ใชบริการจํานวน  ๑๐๐ 

โครงการ 

การบริการวิชาการและ

ทดสอบ (Technical 

Service) 

จัดใหมีบริการความชวยเหลือทางวิชาการ

หรือบ ริการดานเทคนิคตางๆ  (Solution 

provider) เพื่อเอื้อใหเ กิดกา รรับ  หรือ

ถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนใชประโยชน

จากขีดความสามารถของ สวทช. มากขึ้น 

ไดแก  การใหบริการ วิเคราะห  ทดสอบ 

บริการ เค ร่ือ งมือวิทยาศาสตร  การ ให

คําปรึกษาเทคนิคการรับจางวิจัย  ตลอดจน

การพัฒนามาตรฐานและการใหบริการ

วิเคราะหทดสอบที่จํา เปนตอประ เทศ  

เชื่อมโยงปญหา/โจทย กลับไปที่หนวยวิจัย  

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- สนับสนุนดานการผลิตและชวยเหลือแกไข

ปญหาตางๆ ที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลิตใหแก

ภาคอตุสาหกรรม ดวยการเกิดโครงการรับจาง

จากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

อยางนอย ๑๕๐ โครงการ 

- ใหบริการวิเคราะห  ทดสอบ สอบเทียบ  และ

ขอมูลสารสนเทศ  เพื่อการวิจัย แกหนวยงาน

ภายนอก จํานวน  ๑๔๕ ,๐๐๐ รายการ โดยมี

หนวยงานที่มารับบ ริก ารอยางนอย  ๓๕๐ 

หนวยงาน 

การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของ

อตุสาหกรรมไทย 

(Industrial Technology 

Assistance Program : 

เพื่อใหความชวยเหลือ  SMEs ในการเร่ิมตน

นํา ว และ ท เขามาพัฒนากระบวนการผลิต

สินคาและบริการของตนเอง  และเห็น

ประโยชนของ  ว และ ท ในการยกระดับ

นวัตกรรมของตนเอง นําไปสูการใชบริการ  

- สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของเอกชนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยี  โดยให

คําปรึกษาเชิงลึกที่พัฒนาเทคโนโลยีในภาคการ

ผลิต โดยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเชิง

ลึกใหกบั  SMEs โครงการใหม ๓๘๐ โครงการ 
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๕๗ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยรวม 
เปาหมายป ๒๕๕๙ 

(ผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ) 
iTAP) สวทช. รับถายทอดเทคโนโลยี หรือ วิจัยและ

พัฒนาเองไดในที่สุด  วัดผลความสําเร็จจาก

จํานวนผูขอรับการสนับสนุนที่เปล่ียนมาเปน

ลูก คา หรือพันธ มิต ร ขอ ง  สวท ช .  ใ ช

ผูเชี่ยวชาญจาก  สวทช .  และเครือขาย  

รวบรวมปญหาเพื่อใหเกดิเปนโจทยวิจัยที่

เชื่อมโยงกบั นัก วิจัยและโปรแกรมวิจัย

ภายในของ สวทช. เขาดวยกนั ขยายผลเพื่อ

สรางผลกระทบในวงกวางขึ้น  เ ช่ือมโยงกบั

หนวยงานในพื้นที่ เชน องคการบริหารสวน

ตําบล (อบต .) องคการบริหารสวนจังหวัด  

(อบจ.) มากขึ้น 

และโครงการเสร็จสิ้น ๔๕๐ โครงการ 

- มูลคาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ

ประ เทศที่เ กิดจากการ นําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน ๑,๕๐๐ ลานบาท 

การสนับสนุนดานธุรกจิเพื่อ

การถายทอดเทคโนโลยี 

(Business Assistant 

Program) 

เปนกลไกการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา

ในภาคเอกชน การรวมทุนเพื่อการทดสอบ

ผลิตภณัฑ  จัดระบบใหบริการ  ที่สะดวก 

รวดเร็วเขาถึงไดงาย  มีหนวยงานกลางทํา

หนาที่บริหารจัดการสิทธิและใชประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา  รวมทั้งการจัดใหมี

บริการความชวยเหลือทางธุรกิจและการเงิน 

เพื่อ เ อื้อ ใหเ กดิ การ รับ  หรือ ถา ยท อด

เทคโนโลยีจาก สวทช. ไดแก เงินกูดอกเบี้ย

ตํ่า การรวมพัฒนาธุรกจิและลงทุน  การบม

เพาะธุรกจิเทคโนโลยี การใหคําปรึกษาดาน

ธุรกจิ/การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา  

และกองทุนพัฒนาการ วิจัย  (Research 

Development Fund; RDF) การจัดใหมี

ขอ มูล  Market intelligence หรือ  

Industrial outlook โดยรวมมือกบั

พันธมิตร 

- ผูเขารับการบมเพาะ ๖๐ ราย 

- จํานวนเงินกูดอกเบี้ยตํ่าที่อนุมัติ ๒๒๕ ลานบาท 

- รับรองโครงการวิจัยมูลคา ๑,๕๐๐ ลานบาท 

- รายไดเงินสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะ  เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (STI) จากเอกชน ๓๐๐ ลานบาท 

 

การสนับสนุนดานกําลังคน 

(ดานฝกอบรม) (Training 

Service) 

อาศัยกระบวนการฝกอบรมเปนเครื่องมือใน

การใหภาค รัฐ และภาคเอกชน  เ ขา ถึง  

ว และ ท ของ สวทช. มากขึ้น โดยใหบริการ

ฝกอบรมในหลักสูตรที่ตรงความตองการ  

- จํานวนผูผานการฝกอบรม ๖,๕๐๐ คน 

- จํานวนหลักสูตร ๑๗๐ หลักสูตร  
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๕๘ 
 

โปรแกรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยรวม 
เปาหมายป ๒๕๕๙ 

(ผลผลิต/เทคโนโลย/ีผลลัพธ) 
และสอดคลองกบัความชํานาญของ  สวทช. 

ที่โดดเดนแตกตางจากหัวข อฝกอบรมใน

ตลาด รวมไปถึงการใหบริการทดสอบระดับ

ความรูและสอบเทียบ เปนบริการที่จัดอยาง

มืออาชีพ  ไดมาตรฐาน สามารถจัดไดทั้งใน

และนอกสถานที่ รวมถึงการจัดฝกอบรมใน

ระ ดับภมิูภาคดวย  ใหบ ริก าร อุปกร ณ  

สถานที่ฝกอบรม  ทั้งเชิงบรรยายและเ ชิง

ปฏบิัติการ แกบุคคลภายนอก โดยเช่ือมโยง

นักวิจัยจากศูนยแหงชาติเขามาเปนวิทยากร  

สรางสมดุลระหวางหลักสูตรวิชาการและ

ดานการผลิต 

อทุยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย (Thailand 

Science Parks) 

จัด ใหมีบ ริการพื้นที่เชา คุณภาพสูง เพื่อ

ปรึกษาหารือทางธุรกจิ การตลาด การลงทุน 

และกจิกรรมวิจัยและพัฒนา  เชื่อมโยงผูเชา

พื้นที่ กบั  สวทช.  และ/หรือ มหาวิทยาลัย

ใกลเคียงใหเกดิเปนเครือขายวิจัยและพัฒนา  

จัดกจิกรรมใหเกดิการปฏิสัมพันธระหวางผู

เชา ลูกคา ผูบริหาร นักวิจัย สวทช. เพื่อเพิ่ม

โอกาสการทํางานรวมกัน และนําผลงานวิจัย

ไป ใชป ร ะ โ ยช นใน ธุร กจิ  และ บ ริก าร

ฐานขอมูลวิทยาศาสตร 

- จํานวนผูมาใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร (ผู

เชา) ๑๓๐ ราย 

การเขาถึงกลุมเปาหมาย/

การตลาด (Marketing) 

เกดิแผนการตลาด ประชาสัมพันธ เชิงรุกที่

เฉพ าะ เจาะจงต รงตามก ลุมเปาหมาย  

ตอบสนอง / สนับสนุนการบรรลุเปาหมาย

ขององคกร อยางครบถวน มีประสิทธิภาพ

ในเชิงตนทุนสูงสุด  ครอบคลุมกจิกรรมที่

เกี่ยวของกับการตลาด ประชาสัมพันธสินคา  

บ ริก า ร  ผ ล ง า น  ร ว ม ถึง ก า ร สื่อ ส า ร

ภาพลักษณ  สวทช. เพื่อให  สวทช. บรรลุ

เปาหมาย 

- จํานวนผูสนใจ และ/หรือ ผูลงทุนดาน ว และ ท 

จากกจิกรรมการตลาดของศูนยบริหารจัดการ

เทคโนโลยีที่มีระดับของการเจรจาอยูใน  ระดับ 

๓ (Proposal) จํานวน ๑๐๔ ราย และระดับ ๕ 

(Income) จํานวน ๓๒ ราย 

- มูลคาสื่อ  (PR Value) เฉพาะส่ือส่ิงพิมพ  

โทรทัศน  และส่ืออื่นๆ ที่ไมไดซื้อ  มูลคา  ๕๕๐ 

ลานบาท 

- จํานวนลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ที่กลับมาใช

บริการ สวทช. ๔๐ หนวยงาน 
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๕๙ 
 

๘. แผนทรัพยากรประจําป  ๒๕๕๙ 
 
     ๘.๑)  บุคลากร   
 สวทช. ไดรับอนุมตัิจาก  กวทช. ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายของแผนกลยุทธ  สวทช. ฉบับที่  ๕  (๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ไวที่จํานวน  ๓,๒๕๐ คน โดย ณ สิ้น

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีกรอบอัตรากําลังคนรวมทั้งสิ้นแลว ๒,๘๐๐ คน  และในป ๒๕๕๙  สวทช. จะมี

นักเรียนทุนกลับมาอีก ๖ คน และมแีผนความตองการอัตรากําลังใหมเพื่อดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไวอีก

จํานวน ๑๑๙ คน ดังนั้น คาดหมายวาในป ๒๕๕๙ สวทช. มกีรอบอัตรากําลังคนรวมทั้งสิ้น ๒,๙๒๕ คน 

 
๘.๒)  งบประมาณ 
 

๘.๒.๑) แผนการใชจายเงนิลวงหนาของ สวทช. (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
สวทช. มแีผนงบประมาณรายจายลวงหนาระหวางป  ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แยกตามแผนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ/ผลผลิต ของ สวทช. ดังน้ี  
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๖๐ 
 

ตารางที ่๖  แผนการใชจายเงินลวงหนา ของ สวทช. (๒๕๕๙-๒๕๖๓)  

 

ลําดับ รายการ 
แผนคาใชจาย (หนวย : ลานบาท) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ รายจายดําเนินงานตามกลุมโปรแกรม ๕,๕๒๐ ๖,๗๑๖ ๘,๑๕๐ ๙,๙๒๐ ๑๒,๑๓๑ 

 
๑.๑ รายจายประจํา ๒,๑๑๖ ๒,๓๖๖ ๒,๖๐๓ ๒,๘๕๘ ๓,๑๓๔ 

 
๑.๑.๑ เงินเดือน ๑,๖๓๓ ๑,๘๐๕ ๑,๙๙๑ ๒,๑๙๐ ๒,๔๐๔ 

 
๑.๑.๒ สวัสดิการ ๒๙๘ ๓๕๗ ๓๘๘ ๔๒๒ ๔๕๙ 

 
๑.๑.๓ คาสาธารณูปโภค ๑๘๕ ๒๐๔ ๒๒๔ ๒๔๖ ๒๗๑ 

 
๑.๒ โปรแกรมงานวิจัยและพัฒนา ๑,๖๗๖ ๒,๒๕๒ ๓,๐๒๙ ๔,๐๘๐ ๕,๕๐๓ 

  
๑.๒.๑ 

โปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร  

และกลุมแผนงานวิจัยเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร วท. 
๙๔๙ ๑,๒๓๔ ๑,๖๐๔ ๒,๐๘๕ ๒,๗๑๐ 

 
๑.๓.๒ โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ๗๒๗ ๑,๐๑๘ ๑,๔๒๕ ๑,๙๙๕ ๒,๗๙๓ 

 
๑.๓ โปรแกรมงานตามพันธกจิอื่นๆ ๑,๓๑๓ ๑,๖๔๑ ๒,๐๑๖ ๒,๔๓๐ ๒,๘๘๖ 

 
๑.๓.๑ การถายทอดเทคโนโลยี ๗๒๕ ๙๐๖ ๑,๑๓๓ ๑,๔๑๖ ๑,๗๗๐ 

 
๑.๓.๒ 

การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
๓๓๓ ๔๑๖ ๕๐๐ ๕๗๔ ๖๓๒ 

 
๑.๓.๓ การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดาน ว และ ท ๒๕๕ ๓๑๙ ๓๘๓ ๔๔๐ ๔๘๔ 

 
๑.๔ โปรแกรมบรหิารจัดการ ๔๑๕ ๔๕๗ ๕๐๒ ๕๕๒ ๖๐๘ 

๒ รายจายคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ๓๘๐ ๕๑๔ ๓๕๒ ๒๗๗ ๒๔๕ 

รวมงบประมาณรายจาย ๕,๙๐๐ ๗,๒๓๐ ๘,๕๐๒ ๑๐,๑๙๗ ๑๒,๓๗๖ 

๓ รายจายเงินลงทนุ และเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

๔ รายจายสํารองฉุกเฉิน ๕๗๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

๕ รายจายเงินเพ่ิมพิเศษ ๒๕๓ - - - - 

รวมท้ังหมด ๗,๑๒๓ ๘,๒๓๐ ๙,๕๐๒ ๑๑,๑๙๗ ๑๓,๑๓๖ 

  

  กรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณป  ๒๕๕๙ ของ สวทช. ไดผานการพจิารณาจาก

คณะกรรมธกิารวิสามญัพจิารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนจํานวนทั้งสิ้น  ๓,๐๘๑ ลานบาท (เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ แตเมื่อเทยีบกับป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ยัง

ไดรับนอยกวา คดิเปนรอยละ ๕ และ ๘ ตามลําดับ) โดยแบงเปนเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน ๒,๘๘๓ ลานบาท 

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทนุ) จํานวน ๑๙๘ ลานบาท 
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๖๑ 
 

๘.๒.๒)  แผนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ 
สวทช. มแีผนงบประมาณรายจายรวมป ๒๕๕๙ จํานวน ๕,๙๐๐ ลานบาท รายจายสํารอง

เพื่อการลงทนุและสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๙๗๐ ลานบาท และรายจายเงินเพิ่มพเิศษ ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๕๓ 

ลานบาท รวมทั้งสิ้น ๗,๑๒๓ ลานบาท รายละเอียด ดังนี ้(ตารางที่ ๗) 

• รายจายเพื่อการดําเนนิงาน จํานวน ๕,๕๒๐ ลานบาท แยกตามหมวดรายจายตาม

ตารางที ่๘ 

• รายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามโครงการที่ไดรับอนุมตัิ  จํานวน ๓๘๐  

ลานบาท รายละเอียดดังตารางที ่๙ 

• รายจายเงนิลงทุน และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายตอเน่ืองให

ดําเนินงาน  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. มีแผนรายจายเงินลงทนุ และเงินกู

ดอกเบี้ยต่ํา ที่สํารองในการลงทนุไว ๔๐๐ ลานบาท 

• รายจายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๕๗๐ ลานบาท 
• รายจายเงนิเพิ่มพเิศษ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙) หากไดรับการอนุมตัิจาก  กวทช. และ 

กพร. จํานวน ๒๕๓ ลานบาท 
 
ตารางที ่๗  แผนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
งบประมาณ  
(ลานบาท) 

รายจายเพื่อการดําเนินงาน     ๕,๕๒๐ 

รายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ       ๓๘๐ 

รวม ๕,๙๐๐ 
รายจายเงินลงทนุ และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา       ๔๐๐  

รายจายสํารองฉุกเฉิน ๕๗๐ 

รายจายเงินเพิ่มพเิศษ ป ๒๕๕๙* ๒๕๓ 

รวมทั้งหมด   ๗,๑๒๓ 
* หากไดรบัการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 
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๖๒ 
 

ตารางที ่๘   แผนงบประมาณรายจายเพื่อการดําเนินงานจําแนกตามหมวดรายจาย 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

เงินเดือนและคาจาง          ๑,๙๓๑ 

คาตอบแทน ใชสอย และวสัด ุ          ๒,๑๘๒ 

คาสาธารณปูโภค             ๑๘๕ 

เงินอุดหนุน ๘๑๐ 

รายจายอื่น             ๔๑๒ 

รวมทั้งหมด    ๕,๕๒๐ 
 
ตารางที ่๙   แผนรายจายลงทุน (ที่ดิน/ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายการแผนรายจายลงทุน (ที่ดิน/ครุภณัฑ/สิ่งกอสราง) งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจป ๒๕๕๙ ๑๙๘ 

- อาคารนิทรรศนวิทยาคาร เพ่ือสงเสรมิใหเกิดการรวมวิจัยระหวางภาครั ฐ

และเอกชน 

๗๐ 

- ศนูยขอมูล (Data Center) เพ่ือขยายการใหบรกิารแกผูประกอบการและ

บุคลากรวิจัยในอาคารนวัตกรรม ๒ 

๓๕ 

- ศนูยกลางบรกิารวิเคราะหทดสอบเฉพาะทางข้ันสูงภายใตมาตรฐานการ

ทดสอบในระดับสากลเพ่ือยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ปองกันการ

กีดกันทางการคา 

๙๓ 

งบลงทุนกอสรางผูกพันยกมา ๑๓๑ 

- โครงการกอสรางเพ่ือสนับสนุนการสรางความสามารถของศนูย /หนวย

ปฏบิัติการวิจัย/หนวยวิเคราะหทดสอบ 

๑๑๑ 

- โครงการกอสรางอาคารโรงงานตนแบบ NANOTEC ๒๐ 

งบลงทุนกอสรางใหม  ๕๑ 

- โครงการกอสรางเพ่ือสนับสนุนการสรางความสามารถของศนูย /หนวย

ปฏบิัติการวิจัย/หนวยวิเคราะหทดสอบ 

๕๑ 

รวมทั้งหมด ๓๘๐ 
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๖๓ 
 

๘.๒.๓) แหลงงบประมาณสาํหรับใชจายในป ๒๕๕๙  ประกอบดวย 
• เงินงบประมาณแผนดินประจําป  ๓,๐๘๑ ลานบาท โดยแบงเปนเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน ๒,๘๘๓ ลานบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบครุภัณฑ/กอสราง) จํานวน 

๑๙๘ ลานบาท  ดังตารางที ่๑๐ 

• เงนิรายไดจากการดําเนนิงาน   ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  สวทช. ตั้งเปาหมายที่จะมี

รายไดจากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๖๕๐ ลานบาท โดยคาดวาเงินรายไดสวนใหญจะ

ไดจากเงินอุดหนุนงานวจิัย เงินสนับสนุนการการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ

การพฒันาทักษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม รองลงมาจะเปนรายไดจากรับจางวิจัย รวม

วจิัย โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่๑๑ 

• เงินจากกองทุนพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับดําเนินการในป  ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒,๓๙๒ ลานบาท รายละเอียดตารางที ่๑๒ 

 
ตารางที ่๑๐  งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

 

รายการ 
ป  

๒๕๕๗ 
ป 

๒๕๕๘ 
ป 

๒๕๕๙ 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
จากป ๒๕๕๗ 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
จากป ๒๕๕๘ 

(ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ 
การวิจัยและพัฒนา   ๑,๖๔๐  ๑,๘๙๕ ๑,๘๔๐ ๒๐๐ ๑๒ (๕๕) (๓) 

การถายทอดเทคโนโลยี      ๑๘๖  ๓๐๘ ๔๒๑ ๒๓๕ ๑๒๖ ๑๑๓ ๔ 

การพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     ๑๐๐  ๒๑๔ ๓๙๑ ๒๙๑ ๒๙๑ ๑๗๗ ๘๓ 

การใหบรกิารดานโครงสราง

พ้ืนฐานดาน ว และ ท 
     ๘๙  ๒๙๑ ๒๓๑ ๑๔๒ ๑๖๐ (๖๐) (๒๑) 

รวม   ๒,๐๑๕  ๒,๗๐๘ ๒,๘๘๓ ๘๖๘ ๔๓ ๑๗๕ ๖ 
คาที่ดินและส่ิงกอสราง      ๔๑๔  ๒๔๕ ๑๙๘ (๒๑๖) (๕๒) (๔๗) (๑๙) 

รวมทั้งหมด   ๒,๔๒๙  ๒,๙๕๓ ๓,๐๘๑ ๖๕๒ ๒๗ ๑๒๘ ๔ 
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๖๔ 
 

ตารางที ่๑๑  ประมาณการรายรับจากการดําเนินงาน ในป ๒๕๕๙  

   (หนวย : ลานบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
แผน 

ป ๒๕๕๗ 
ผล 

ป ๒๕๕๗ 
แผน 

ป ๒๕๕๘ 
ผล 

ป ๒๕๕๘* 

ประมาณการ
ผลปลายป 

๒๕๕๘ 

แผน  
ป ๒๕๕๙ 

อุดหนุนงานวิจัย + เงินสนับสนุนการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา

ทักษะ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  

๗๕๐ ๖๑๒.๘๑ ๗๖๐ ๕๙๓.๒๑ ๘๑๐ ๘๐๐ 

รับจาง/รวมวิจัย ๒๐๐ ๒๐๐.๙๗ ๒๐๐ ๑๑๖.๐๘ ๒๒๐ ๒๒๐ 

รายไดจากผลงานวิจัยและองคความรู ๔๐ ๓๕.๑๒ ๔๐ ๒๖.๐๔ ๓๐ ๔๐ 

บรกิารเทคนิค/วิชาการ ๘๐ ๘๐.๗๖ ๙๕ ๕๒.๙๕ ๘๐ ๑๒๐ 

ฝกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๑๐๐ ๑๓๐.๓๗ ๑๑๐ ๑๓๙.๑๐ ๒๔๐ ๒๐๐ 

คาเชาและบรกิารสถานที ่ ๑๓๐ ๑๑๒.๐๖ ๑๓๐ ๑๐๗.๓๘ ๑๔๐ ๑๕๐ 

รวมรายไดจากความสามารถ ๑,๓๐๐ ๑,๑๗๒ ๑,๓๓๕ ๑,๐๓๔.๗๖ ๑,๕๒๐ ๑,๕๓๐ 
โครงการพิเศษใชทุนประเดมิ ๒๐ ๑๔.๗๔ ๒๐ ๑๓.๐๒ ๒๐ - 

อ่ืนๆ เชน ดอกเบ้ีย คาปรับ เบ็ดเตล็ด ๒๕๐ ๒๙๓.๙๕ ๑๐๐ ๘๓.๓๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมรายไดทั้งสิ้น ๑,๕๗๐ ๑,๔๘๐ ๑,๔๕๕ ๑,๑๓๑.๐๘ ๑,๖๖๐ ๑,๖๕๐ 
*ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
 
ตารางที ่๑๒  สถานภาพของเงินสดคงเหลือในกองทนุพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 

รายการ 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

เงินสดคงเหลอืในกองทนุพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประมาณการ  

ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓,๗๐๐ 

เงินที่มภีาระผูกพนัใชจายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนตนไป ๑,๓๐๘ 

เงินที่นํามาเปนคาใชจายดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ๒,๓๙๒ 
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๖๕ 
 

๙. ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ของ สวทช. ป ๒๕๕๙ 
 
 ๙.๑   ตัวชี้วดัผลการดําเนนิงานตาม Balanced Scorecard 
  สวทช. ไดกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให

เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแบบสมดุล โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙  สวทช. ไดมีการจัดทาํตัวช้ีวดัผล

การดําเนินงานขององคกรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที ่๑๓ 

 

ตารางที ่๑๓  ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

 

มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปาหมาย น้ําหนัก 
ผลป ๕๘ 
(๙ เดือน) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย KS1 มูลคาการลงทุนดาน ว และ ท ในภาค

การผลิต ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม 

๒ เทาของการลงทุนป 

๒๕๕๔ 

๒๐ ๐.๗๙ 

พันธมิตร/ลูกคา/

การเงิน 

KS3-A การนําผลงานวิจัยและองคความรูไป

ประยุกตใช ในภาคการผลิต ภาคบริการ 

ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 

๒๒๐ รายการ ๑๕ ๑๔๗ 

KS4 จํานวนลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ที่

กลับมาใชบรกิาร สวทช. 

รอยละ ๘๐ ของ 

ป ๕๕ –๕๖ 

(๔๐ หนวยงาน) 

๑๕ ๕๗.๐๗ 

KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด ≥ 1 ๑๐ ๐.๙๙ 

กระบวนการ

ภายใน 

KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ 

ตอบุคลากรวิจัย 

๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/ป ๑๕ ๑๑.๔๐ 

KS7-B สัดสวนทรพัยสินทางปญญาตอ

บุคลากรวิจัย 

๒๐ คําขอ/๑๐๐ คน/ป ๑๐ ๑๐.๐๓ 

ความสามารถของ

องคกร 

KS12 ความสามารถดานการออกแบบ 

วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภณัฑ* 

ไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ ๕ - 

KS13 ความสามารถในการจัดการความรู

ขององคกร* 

ไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ ๕ - 

KS14 ความสามารถขององคกรในระดับ

สากล* 

ไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ ๕ - 

* ตัวชี้วัดใหมของป ๒๕๕๙
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๖๖ 
 

๙.๒   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ไดตกลงไวกับหนวยงาน
ภายนอก 

สวทช. มเีปาหมายตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติการราชการตอ

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) และตัวช้ีวดัที่ไดตกลงไวกับหนวยงานภายนอก  ไดแก สํานัก

งบประมาณ (สงป.) และกรมบญัชีกลาง (กบช.) ดังมรีายละเอียดในตารางที ่๑๔ 

 
ตารางที ่๑๔  ตัวช้ีวัดที ่สวทช. เสนอกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(วท.) สํานักงบประมาณ (สงป.)  

และกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๕๘ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๕๙ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา 

   
    

จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ (เรื่อง) - ๕๐๐ - ๑๘๙ - ๕๐๐ - 

จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติและ

ระดับชาติตอบคุลากรวิจัย (บทความตอคน) 
๐.๒๙ - - ๐.๑๑๖๕ ๐.๓๑ - - 

จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ตอบุคลากรวิจัย ** 
๐.๖๕ - - ๐.๒๖๗๗ - - - 

ระดับความสําเรจ็ของการนําแนวทางกลางสําหรบัการคํานวณหา

มูลคาเพิ่มจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีใหแกเศรษฐกจิไปใช ** 
ระดับ ๓ - - 

รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
- - - 

จํานวนทรพัยสินทางปญญาที่ย่ืนขอรบัการคุมครอง (คําขอ) - ๒๐๐ - ๑๑๖ - ๒๐๐ - 

สัดสวนจํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่น

ขอจดสิทธิบตัรตอบคุลากรวิจัย (เรื่อง/คน) 
๐.๑๐ - - ๐.๐๔๑๓ ๐.๑๐ - - 

สัดสวนผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมเทยีบกบัคาใชจายรวมของ 

สวทช. 
- ๒.๖๐ - ๑.๖๘ - ๓.๐๐ - 

จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่แลวเสร็จสามารถ

แกปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศและนําไปใชประโยชนในภาค

การผลิตและบรกิาร (เรื่อง) 

๒ - - 
รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
๒ - - 

ผูตรวจประเมินคุณภาพแปลงเมล็ดพันธุขาว (ราย) - ๒๐๐ - 
รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
- - - 

เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 

(ราย) 
- ๖๐๐ - 

รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
- - - 

อบรมระบบลงทะเบยีนเกษตรกรไทยแบบพกพาใหกบัเจาหนาที่กรม

สงเสริมการเกษตรและกรมการขาว (ราย) 
- ๓๘๐ - 

รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
- ๗๗ - 

แบบจําลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดาน

การเกษตร ในพ้ืนที่นํารอง ๑ จังหวัด 
- ๑ - 

รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
- - - 

โปรแกรมเชื่อมโยงขอมูล (หนวยงาน) - - - - - ๔ - 
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๖๗ 
 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๕๘ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๕๙ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
อบรมถายทอดเทคโนโลยีใหกบัเกษตรกรผูปลูกขาวอนิทรยี (ราย) - - - - - ๓๕๐ - 

ขยายผลการใชงานแบบจําลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน

ท่ีดินดานการเกษตร (จังหวัด) 
- - - - - 16 - 

ตนแบบผลิตภัณฑและเทคโนโลยีท่ีไดทดสอบการใชงานจรงิ ทดแทน

การนําเขาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในราชการหรอืเชิงพาณิชย

(เรื่อง) 

๓ ๓ - 
รายงานผล

ไตรมาส ๔ 
๑๐ ๗ - 

ผลผลิตการถายทอดเทคโนโลย ี        

จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปประยุกตใช

ในภาคการผลิต เกษตร บรกิาร และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 
๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๑๑ ๑๘๐ ๑๘๐ - 

จํานวนหนวยงานที่นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน (ราย) ๑๒๐ ๑๒๐ - ๑๒๗ ๒๐๐ ๒๐๐ - 

มูลคาการลงทุนของภาครฐัและภาคเอกชน (ลานบาท) - ๖,๕๐๐ - ๓,๖๑๑.๐๘ - ๙,๐๐๐ - 

สัดสวนการลงทนุของภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา (รฐัตอ

เอกชน) 
๖.๗๘ - - ๓.๘๘ ๘.๐๓ - - 

สัดสวนการนําผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใชในเชิงพาณิชย

และเชิงสังคม (จํานวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ ตอ โครงการวิจัย) 
๐.๑๓ - - ๐.๐๓๕๗ ๐.๑๘ - - 

ผลผลิตการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        

จํานวนกาํลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรบัการพฒันา

ศักยภาพดาน วทน. (คน) 
- - -  ๑๕,๐๐๐ - - 

จํานวนกจิกรรม/หลักสูตรการบมเพาะ และ/หรอื พัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดาน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบรกิาร 

(หลักสูตร) 

- - -  ๒๕๐ - - 

จํานวนกาํลังคนดาน วทน. ที่ไดรบัการสงเสริมใหทาํวิจัยและพัฒนา 

(คน) 
๑๕๐ ๑๕๐ - ๑๖๓ ๑๕๐ ๑๕๐ - 

จํานวนเยาวชนที่เขาคายวิทยาศาสตร (คน)  ๒,๐๐๐ - ๒,๕๒๔ - ๒,๐๐๐ - 

จํานวนผลงานท่ีเกดิจากความคิดสรางสรรคของเยาวชน (ผลงาน) ๒๕๐ - - ๓๙๓ ๒๕๐ - - 

อบรมการใชโปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอาํนวยความสะดวกชวยในการ

เขียนใหกับครแูละนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู (ราย) 
- - - - - ๑๐,๖๔๐ - 

ระบบบรูณาการขอมูลสําหรบัการพฒันาคนตลอดชั่วชีวิต (ระบบ) - - - - - ๑ - 

ผลผลิตการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

       

จํานวนผูมาใชบรกิารในอุทยานวิทยาศาสตร (ราย) ๑๑๐ ๑๑๐ - ๑๓๘ ๑๓๐ ๑๓๐ - 

จํานวนการบรกิารวิเคราะหทดสอบ สอบเทยีบ และบริการขอมูล

ทาง ว และ ท (รายการ) 
๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - ๒๙,๗๖๒ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ - 

จํานวนโครงการความรวมมือดาน วทน. ระหวางประเทศที่มี

กจิกรรมตอเนื่องอยางเปนรปูธรรม 

โดยมีแผนปฏิบติัการรองรบัและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ) 

๙ - - ๗ ๙ - - 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                   
 

 

๖๘ 
 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๕๘ ผลการ
ดําเนินงาน 
๙ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๕๙ 
วท.  สงป.  กบช. 

(ที่ระดับ 
คะแนน ๓)  

 วท.  สงป.  กบช.* 
(ที่ระดับ 

คะแนน ๓)  
ผลผลิตดานงานสนับสนุน        

บทบาทคณะกรรมการทนุหมุนเวียน (ระดับ) - - - 

รายงานผล

ไตรมาส ๔ 

- - - 

การบรหิารความเสี่ยง (ระดับ) - - - - - - 

การควบคุมภายใน (ระดับ) - - - - - - 

การตรวจสอบภายใน (ระดับ) - - - - - - 

การบรหิารจัดการสารสนเทศ (ระดับ) - - - - - - 

การบรหิารทรพัยากรบคุคล (ระดับ) - - - - - - 

หมายเหตุ :  * คาเปาหมายตัวชี้วัดของกรมบญัชีกลาง (กบช.) ป พ.ศ. ๒๕๕๙ กาํลังอยูระหวางการดําเนินการ 

  ** หมายถึง ตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการของ วท. 



แผนการดําเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                   
 

 

๖๙ 
 

ภาคผนวก 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 

การจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการ

ตามนโยบายเรงดวนสําคัญ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการบูรณาการการดําเนินการภารกิจตางๆ  ทั้งในระดับ

กระทรวง หนวยงาน  และระหวางกระทรวงใหสอดคลองเช่ือมโยงกัน  เพื่อลดความซ้ําซอนและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  โดยยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ไดจัดทาํขึ้นใหสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และแผนแมบทอื่นๆ โดยคํานึงถึงความตอเน่ืองในการ

บริหารราชการแผนดินควบคูกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ดวยการนอมนํา

ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” ในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมาเปนหลักในการปฏิบัต ิเพื่อใหประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอยางยั่งยืน รวมทั้งไดนําหลักการและ

แนวทางการจัดทาํงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙ เร่ือง มา

ประกอบการพจิารณากําหนดประเด็นยุทธศาสตรและจุดเนนของนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการเรงรัดวางรากฐานการพฒันาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยการเรงผลักดัน

การพฒันาคนตลอดชวงชีวติ การสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงใหแกเกษตรกรและผูมรีายไดนอย  การแกไข

ปญหาสําคัญเรงดวนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเรงพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงกลุมพื้นที่ที่มี

ลักษณะโดดเดนเพื่อเพิ่มรายไดใหประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั การสงเสริมเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  

การพฒันาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การสงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  การ

เรงรัดประยุกตใชงานวจิัยและพฒันาไปสูการปฏิบัติ การแกไขปญหาและพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต  การ

สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสทางการคาการลงทนุในประชาคมอาเซยีน และการปองกัน ปราบปรามการ

ทจุริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ  

ทั้งน้ี หนวยงานไดนํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มา

เปนแนวทางในการกําหนดการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหเกิด

ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล  และเปนการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป  โดย

เปาหมายการดําเนินงานและกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ีและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแผนภาพ

ที ่๑ 

 

 

 



แผนการดําเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
                                                                                                                                   
 

 

๗๐ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปาหมายการใหบริการกระทรวงวิทยาศาสตร กับการดําเนินงานของ สวทช. 

 

ภาพที ่๑ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณระดับชาติกับเปาหมายและกิจกรรมของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 


