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๑. บทสรุปผู้บริหาร 

         สวทช. ดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีกําหนดการ
เสนอแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๑ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธ ์
ฉบับทบทวนนี้ สวทช. มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด ผลกระทบ (impact)  
การยอมรับ (visibility) ความเชื่อมโยง (relevance) และความเชี่ยวชาญ (excellence) ด้วย สวทช. ตระหนักว่า
งานท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมาจากการส่งมอบผลงานท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีพ้ืนฐานจากงาน
ท่ีมีความเชี่ยวชาญจะส่งผลให้ สวทช. แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ และจะนําไปสู่การสร้างการรับรู้ให้กับ สวทช.  
ได้ตามพันธกิจขององค์กร ดังนั้น แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๑ จึงมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการท่ีนําทุก 
พันธกิจ กลไก มาสนับสนุนทําให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้และผู้รับประโยชน์ ส่งผลกระทบได้
ในวงกว้างได้ดียิ่งข้ึน  

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน สวทช. มีผลดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จํานวน ๕,๒๕๖.๑๐ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๑.๓๘ เท่าของค่าใช้จ่าย (๒) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ท่ีตอบโจทย์ในประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 
๕+๓ จํานวน ๔,๘๒๒.๓๔ ล้านบาท (๓) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)  
ร้อยละ ๖๒.๕๐ ของแผน (๔) รายได้จากความสามารถ เท่ากับ ๙๗๑.๐๑ ล้านบาท (๕) นําผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน ๑๐๕ 
รายการ (๖) มีการปรับปรุงระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจ้างวิจัย บริการท่ีปรึกษา และบริการ
เทคนิค/วิชาการ ร้อยละ ๗๕ ของแผน (๗) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๗๒.๘๖ 
ของแผน 

แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มุ่งดําเนินงานใน ๕ ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่  
(๑) อาหารเพื่ออนาคต (๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทย (๔) 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ (๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรย่ังยืน ท้ังในด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงกลไกสนับสนุนในพันธกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ท่ีจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยดําเนินงานใน
ลักษณะคลัสเตอร์มุ่งเป้า ๕ คลัสเตอร์ ได้แก่ (๑) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอร์สุขภาพและ
การแพทย์ (๓) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (๔) คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ และ (๕) คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ ตลอดจนการ
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ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีฐานท่ีสําคัญในอนาคต ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) ด้าน
เทคโนโลยีวัสดุ (๓) ด้านดิจิทัล และ (๔) ด้านเทคโนโลยีนาโน และมีการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขา
ภายใตเ้ทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์
ในอนาคต รวมถึงการให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อม และวางรากฐานของการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แผนงานพันธกิจอ่ืนๆ ท่ี
สําคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ผลงานวิจัยไปถึงกลุ่มผู้ใช้ และเชื่อมโยงความต้องการกลับมาท่ีงานวิจัย 
การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการพัฒนา ว และ ท ของประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นให้
เกิดการสร้างผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงบประมาณ ใน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์๘ แผนงาน คือ ๑) แผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ๒) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓) แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๔) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร ๖) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
๗) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ๘) แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน มีโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์๑ แผนงาน คือ แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงด้านพลังงาน 

แผนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๗,๒๐๒ ล้านบาท 
แยกเป็นรายจ่ายประจํา ๒,๔๑๔ ล้านบาท (ค่าบุคลากร ๒,๒๒๙ ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ๑๘๕ ล้านบาท) 
รายจ่ายเพ่ือการดําเนินงาน ๔,๒๗๘ ล้านบาท และรายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐ 
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ํา ๒๕๐ ล้านบาท และรายจ่ายสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒ ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการดําเนินงานของ สวทช. 
จํานวน ๑,๘๕๐ ล้านบาท และมีแผนจะควบคุมอัตรากําลังคนในปี ๒๕๖๑ ไม่ให้เกิน ๓,๑๐๕ คน 

สวทช. ได้กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ คือ (๑) มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๔.๒ เท่าของค่าใช้จ่ายปี 
๒๕๖๑ หรือประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) ดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ EECi ปี ๒๕๖๑ และ ออกแบบชุดอาคารหลังแรกของ EECi แล้วเสร็จ  
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(๓) รายได้จากความสามารถ ๑,๗๕๐ ล้านบาท (๔) การนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน ๒๖๐ รายการ (๕) มีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพงานวิจัยและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการและ e-government 
และ (๖) สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ ประกอบด้วยกลไกการบริหาร
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 

๑ วิสัยทัศน ์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๒. พันธกิจ 
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากําลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจําเป็น เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

 
๓. ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First คํานึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละ คิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S = Science and Technology Excellence การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งท่ีทํา อันเกิดจากการ
ใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การทํางานเป็นทีมท่ีพร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใย 
ซึ่งกันและกัน และการสื่อสารสองทางเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 
กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ําใจ ห่วงใย พร้อม
แบ่งปัน 

D = Deliverability  ความมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคํามั่นสัญญาเพ่ือ
ความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มี
ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคํามั่นสัญญา มีความคล่องตัว 

A = Accountability and Integrity   เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม 
โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืนหยัด ทําในสิ่งท่ีถูกต้อง 
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสายงานอาชีพ   
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๗ 

 

๓. เป้าหมายการดําเนินงานปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

• สร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

• ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนเป็น ๒ เท่าของการลงทุน ปี ๒๕๕๙  

 

๔. กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๑) ส่งเสริมการดําเนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ) และปรับปรุง
กลไกสนับสนุนประเด็นวิจัยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๒) สร้างความร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม/เครือข่ายท่ีจะส่งเสริมให้งานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ังในมิติ
ท่ีจะต่อยอดงานวิจัยและนําไปสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
(International Collaboration) เพ่ือส่งเสริมงานในทุกพันธกิจ 

๓) ส่งเสริมกลไกด้านออกแบบและวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาต้นแบบท่ีมีคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดได ้
๔) ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใช้นวัตกรรมมาก

ข้ึน เช่น ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพ้ืนท่ี EECi มาตรการ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมไทยผ่านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอ่ืนๆ 

๕) สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ  ประกอบด้วย กลไกการบริหาร
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย ระบบการบริ
หารคุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการระบบสารสนเทศให้สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และกลไกสนับสนุนท่ีมีความคล่องตัว ลดความซ้ําซ้อน  
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๕. สรุปผลดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการดําเนินช่วงต้นแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ซึ่ง สวทช. มุ่งเน้นการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดําเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท้ังในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ 
สร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ได้แก่  
(๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๔ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๐ (๒) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ท่ีตอบโจทย์ในประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ๕+๓ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท (๓) การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ได้เป็นแผนแม่บท EECi ร่วมกับพันธมิตร และรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมการจัดตั้ง EECi เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (๔) รายได้จากความสามารถ ๑,๘๓๐ ล้านบาท  
(๕) นําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 
๒๔๐ รายการ (๖) มีการปรับปรุงระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจ้างวิจัย บริการท่ีปรึกษา และ 
บริการเทคนิค/วิชาการ ได้แล้วเสร็จ และ (๗) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของแผนป ี๒๕๖๐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน สวทช. มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุป ดังนี ้

• การดําเนินงานด้านวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๑๕๐ ฉบับ มี Impact Factor มากกว่า ๒ 
จํานวน ๘๐ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา จํานวน ๑๒๐ คําขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีถูก
นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๑๐๕ เรื่อง โดยมีหน่วยงาน ชุมชน เอกชนท่ีนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๑๓๕ 
ราย มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใน SMEs ใหม่ โดยให้คําปรึกษาเชิงลึก ๑,๐๔๓ โครงการ และ
ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเสร็จ ๕๒๐ โครงการ มีผู้ประกอบการท่ีเกิดจากการบ่มเพาะและเติบโต
จากการบ่มเพาะ ๖๖ ราย นอกจากนี้ สวทช. ยังร่วมผลักดันงานบูรณาการตามนโยบายภาครัฐ ผ่านการ
ดําเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบูรณาการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้าน
การเกษตร โครงการพัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรไทย โครงการ
การเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โครงการพัฒนาระบบบัญชีนวัตกรรมไทย
และสิ่งประดิษฐ์ไทย โครงการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี และโครงการ 
บ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) รวมท้ังดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) โดยลงนามความร่วมมือ
สนับสนุนการพัฒนา EECi ร่วมกับ ๕๐ หน่วยงานพันธมิตร ตัวอย่างผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ มีดังนี ้
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o เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซิน แบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense plus) สวทช. โดย  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกันพัฒนาเครื่องสําหรับตรวจคัดกรองสารปนเปื้อน 
อะฟลาทอกซินในผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร และ
อาหารสัตว์ ให้ผลการตรวจวัดท่ีมีประสิทธิภาพ แม่นยํา รวดเร็ว อีกท้ังยังมีขนาดเล็กพกพาสะดวก 
และมีต้นทุนการผลิตต่ํา สามารถวัดเป็นความเข้มข้นของดีเอ็นเอของเชื้อราในหลอดทดลองโดยใช้
น้ํายาแลมป์ หรือวัดเป็นปริมาณสารอะฟลาทอกซินในหน่วย ppb (parts per billion) เม่ือใช้
แอนติบอดี แล้วแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่อง  

o กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน เพื่อผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็งกระดูก สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ กลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูก
และเนื้อเยื่ออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดยโรงพยาบาลเลิดสินได้
ร่วมกันพัฒนา และออกแบบ และร่วมมือกับ บริษัทคอสโม เมดิเทค จํากัด ผลิตต้นแบบกระดูก
และข้อต้นแขนส่วนบนสําหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกด้วยโลหะผสมโครบอลต์ โครเมียม และอัลลอย 
เกรดสูง ซึ่งเป็นโลหะมาตรฐานท่ีนํามาใช้กับมนุษย์ได้ ส่วนแกนกลายของอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมกับ
กระดูกจริงของผู้ป่วยมะเร็งกระดูกทําจากวัสดุไททาเนียมมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน แต่เบาและ
เข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน ขณะนี้ได้ทดลองนําไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว จํานวน 
๑๐ ราย ใน ๓ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการรักษาเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่พบการติดเชื้อ 
หรือปัญหาการหลุดขอชิ้นส่วนแต่อย่างใด โดยชิ้นส่วนกระดูกเทียมท่อนแขนส่วนบนนี้เป็นอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีคนไข้ไม่สามารถเบิกได้จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. 
อีกท้ังมีราคาแพงเพราะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น หากสามารถผลิตเองได้ภายในประเทศก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิต คนไข้สามารถเข้าถึงได้
มากข้ึน และลดการเพ่ิงพาเทคโนโลยีนําเข้าจากต่างประเทศได ้

o ระบบการจัดทําแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน ์(Agri-Map Online) ด้วย
เทคโนโลยี What2Grow เป็นการดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง 
สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นแผนท่ีสําหรับบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ให้บริการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานเชิงแผนท่ีทางด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากร
พ้ืนฐานการผลิต (ดิน น้ํา พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และเศรษฐกิจสังคม เพ่ือให้
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และผู้ท่ีสนใจ นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูก
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พืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning)  ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์ท้ังด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การเพาะปลูก และผลผลิตด้านการเกษตรได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึง
ตําบล ซึ่งสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยรายพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี พร้อมท้ัง
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลท่ีได้อย่างถูกต้อง โดยมีการเปิดใช้ระบบอย่างเป็น
ทางการ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีจํานวนผู้เข้าใช้
งานระบบ Agri-Map รวม ๙๕,๔๓๙ ครั้ง (สถิติจากเว็บไซต์ Agri-Map – กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

o ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทําความสะอาดสูตรแอนติแบคทีเรีย NANO ANTI BACTERIA WIPES 
สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทําความ
สะอาดและยับยั้งเชื้อโรคท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วย
นวัตกรรมการกักเก็บสารสมุนไพรในรูปแบบของ Nanoencapsulation บนผ้าเช็ดทําความ
สะอาด สามารถใช้เช็คทําความสะอาดคราบน้ํามัน และสิ่งสกปรกได้ทุกพ้ืนผิว สามารถฆ่าเชื้อโรค
ได้ถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ คงประสิทธิภาพยาวนานกว่า ๒๔ ชั่วโมงหลังการใช้งาน โดยไม่ก่อให้เกิด
การระคายเคืองหรือแห้งตึงต่อผิวหนัง ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัท คีนน์ จํากัด 
และมีวางจําหน่วยในท้องตลาดแล้ว ใน แบรนด์ “umi” 

• การดําเนินการตามพันธกิจของ สวทช. ได้แก่ การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โท-เอก) รวมท้ังสิ้น ๗๗๘ คน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถเกิดความสนใจด้าน  
ว และ ท ๖,๓๕๙ คน มีการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ ๑๐,๗๓๒ คน และดําเนินงานสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมผ่าน
การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และผ่านสื่อโทรทัศน์ อาทิ การนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. 
ผ่านรายการพลังวิทย์ คิดเพ่ือคนไทย โดย สวทช. จํานวน ๓๙ ตอน และรายการว้าว...วิทย์ ช่วยเศรษฐกิจ
ชาติ จํานวน ๒๘ ตอน เป็นต้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดย สวทช. ให้บริการพื้นท่ีเช่าแก่บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะทํางานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคใน
อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จํานวน ๑๕๑ ราย คิดเป็นพ้ืนท่ี ๖๕,๑๑๑.๙๑ ตารางเมตร และให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บุคคลภายนอกท้ังท่ีอยู่ภายในและภายนอก
อุทยานฯ จํานวน ๓๓,๕๘๑ รายการ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖๓,๖๓๘ รายการ  
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• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังสิ้น ๔,๕๕๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๔ ของแผน (๖,๖๙๒  
ล้านบาท) มีรายได้จากการดําเนินงาน ท้ังสิ้น ๙๗๑.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๖ ของแผน 
(๑,๘๓๐ ล้านบาท) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรท้ังสิ้น ๒,๘๑๐ คน เป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๑,๙๑๔ คน และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๘๙๖ คน 

• ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๕,๒๕๖.๑๐  
ล้านบาท หรือเท่ากับ ๑.๓๘ เท่าของค่าใช้จ่าย (๒) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ท่ีตอบโจทย์ในประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ๕+๓ จํานวน 
๔,๘๒๒.๓๔ ล้านบาท (๓) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร้อยละ 
๖๒.๕๐ ของแผน (๔) รายได้จากความสามารถ เท่ากับ ๙๗๑.๐๑ ล้านบาท (๕) นําผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จํานวน 
๑๐๕ รายการ (๖) มีการปรับปรุงระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจ้างวิจัย บริการท่ีปรึกษา 
และบริการเทคนิค/วิชาการ ร้อยละ ๗๕ ของแผน (๗) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผน 
ปฏิบัติการ ร้อยละ ๗๒.๘๖ ของแผน 
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๖. แผนและเป้าหมายการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๑ (ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) โดยมีประเด็นมุ่งเน้นท่ี สวทช. มุ่งดําเนินการเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นท่ีประจักษ์  
๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) อาหารเพ่ืออนาคต (๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทย  
(๔) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ (๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นการดําเนินงานท้ังใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลไกสนับสนุนในพันธกิจอ่ืนของ สวทช. ท่ีจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ก่อให้เกิด
การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้าน ว และ ท ของภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม  

สวทช. มีการดําเนินงานแบ่งตามพันธกิจเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา และ 
(๒) แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
๖.๑ แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มแผนงานประเด็นมุ่งเน้นตาม

แผนกลยุทธ สวทช. (๒) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์มุ่งเป้า (๓) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตาม
เทคโนโลยีฐาน และ (๔) กลุ่มโครงการวิจัยตามนโยบายรัฐบาล  

 
๖.๑.๑ กลุ่มแผนงานประเด็นมุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ สวทช. ประกอบด้วย (๑) อาหารเพ่ืออนาคต  

(๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทย (๔) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ (๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ในแต่ละประเด็นมุ่งเน้น ดังนี ้
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๑. อาหารเพ่ืออนาคต เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ในการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ี (Functional Ingredient) เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทาง
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 

ส า ร ให้ ป ระ โ ยชน์ เ ชิ ง หน้ า ท่ี  ( F unc t i ona l 
Ingredient) 

• ข้อมูลการศึกษาทางการตลาด (market study) และ 
IP landscape เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
Functional Ingredients รวมท้ังกลยุทธ์การสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่การผลิต Functional ingredients 
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จากวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศไทย 

ส า ร ให้ ป ระ โ ยชน์ เ ชิ ง หน้ า ท่ี ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด รต 
(Functional carbohydrate) 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Functional carbohydrate 
มูลค่าสูงจากข้าว และ ฐานข้อมูล Functional 
ingredients ในข้าว  

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสําปะหลังและแป้งดัด
แปรท่ีมีคุณสมบัติต่างๆ สําหรับการประยุกต์ใช้ใน
อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย ์

• กระบวนการผลิตสารทดแทนไขมันจากเปลือกส้มโอ
และพรีไบโอติก เช่น mannooligosaccharide 
(MOS) จากกากมะพร้าวในระดับขยายขนาด 

• การพัฒนาต้นแบบการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโก 
แซคคา ไลด์ จ าก เชื้ อ ร า  Oph ioco rdyceps 
dipterigena BCC2073 ในระดับอุตสาหกรรม และ
การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ีไขมัน (Functional 
lipid) 

• กระบวนการผลิตกรดไขมันกลุ่ม Polyunsaturated 
fatty acids ในระดับขยายขนาด โดยมีการพัฒนา
ร่วมกับบริษัทเอกชนท่ีเป็นผู้ใช ้

• กระบวนการผลิต Natural surfactant ในระดับ
ขยายขนาด โดยมีการพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนท่ี
เป็นผู้ใช ้

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ีโปรตีน (Functional 
protein) 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร Mushroom-based เพ่ือ
ทดแทนเนื้อสัตว ์

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารมูลค่าสูงจาก
โปรตีนไข่ขาว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารคนและอาหารสัตว์  

• การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เครื่องดื่มโปรตีนเวย์ความเข้มข้นสูงพร้อมดื่มท่ี
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สามารถเก็บไว้ได้นานในอุณหภูมิห้องปกติโดยไม่ใส่
สารกันเสียเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย ์

• กระบวนการประยุกต์ใช้เห็ดเพ่ือเป็น alternative 
ingredient สําหรับการผลิตอาหารชนิดต่างๆ 

สารสกัดจากธรรมชาติ (natural extract) • ต้นแบบสารสกัดจากธรรมชาติ (natural extract) 
ท่ีกักเก็บด้วยอนุภาคนาโน 

วิตามิน (Vitamins) / แร่ธาตุ (Minerals) • เทคโนโลยีการผลิตโลหะคีเลทในระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว ์

• ต้นแบบกระบวนการผลิต Biocalcium จากวัตถุดิบ
เศษเหลือจากกระบวนแปรรูปอาหาร (เกล็ดปลา 
และเปลือกไข่) 

โปรไบโอติก (Probiotic) / ต้นเชื้อบริสุทธิ์ (starter 
cultures) 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโปรไบโอติกส์ยีสต์
สํ าหรับอาหารสัตว์  โดยมีการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทเอกชน 

• เทคโนโลยีฐานในการประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติก 

• Collection จุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพเป็น probiotics 
ในคนและสัตว์ เช่น ลดการติดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ท้องเสีย ลดการอักเสบ 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําส้มสายชูหมัก
จากมังคุดและผลไม้ชนิดอ่ืนๆ โดยมีการพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทเอกชน 

อาหารสม (Mixture) • ต้นแบบตัวปรับสมบัติรีโอโลยีและอาหารปั่นผสม
สําเร็จรูปสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง 

• ต้นแบบตัวปรับสมบัติ รี โ อโลยีสํ าหรับอาหาร
สําเร็จรูปไขมันต่ําหรือไร้ไขมัน 

• ต้นแบบตัวปรับเนื้อสัมผัสสําหรับอาหารบดเค้ียวง่าย
ประเภทเนื้อสัตว ์
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อาหารปลอดภัย (food safety) • ต้นแบบชุดตรวจสารพิษจากเชื้อราท่ีเป็น Array strip 
for multiplex detection  

• เทคโนโลยีการตรวจหา Listeria species ใน
ตัวอย่างสัตว์ปีก แบบ high-throughput method 
โดยใช้เทคโนโลยี bead array 

• ชุดตรวจแบบรวดเร็ว สําหรับตรวจหาเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus, V. Cholerae และ E. coli 
0157:H7 ในอาหาร โดยใช ้LAMP-LFD และ LAMP-
turbidimeter 

มาตรฐานและกฎระเบียบ  • พัฒนา TraceFarmB เพ่ือสร้างเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบย้อนกลับในอาหาร เช่น ข้าว ผัก และ
ผลไม้  

• จัดทํามาตรฐานการ ข้ึนทะเบียน Funct ional 
Ingredient และ อาหารเฉพาะกลุ่มร่วมกับ อย.  
เช่น มาตรฐานอาหารสําหรับผู้สูงอาย ุ

๒. ระบบขนส่งสมัยใหม่ เป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ เพ่ิม
การส่งออก และลดการนําเข้ายานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน รักษาฐานการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ยังคง
อันดับ ๑ ของอาเซียน  

แบตเตอร์รี่แพ็ค (Battery Pack) • บริการทดสอบแบตเตอรี่ระดับเซลล ์
- แบตเตอรี่ระดับเซลล์ full compliance 
- แบตเตอรี่ระดับโมดูล (battery cycle, thermal 
shock, vibration (20kg), attitude, short 
circuit) 
- แบตเตอรี่ระดับ pack 

• ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่แพ็คสําหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ระบบมอเตอร์ และระบบขับเคลื่อน(Motor & 
Drive System) 

• ต้นแบบระบบมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์ และไดร์ฟ 
ขนาด ๓.๕ กิโลวัตต์ ท่ีผ่านการปรับปรุงลดเสียง
สําหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 
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• บริการทดสอบมอเตอร์สําหรับรถไฟฟ้า ในการ
ทดสอบ torque, battery load, powertrain 

ระบบการอัดประจุ (Charging System) • ร่างมาตรฐานเต้ารับ/เต้าเสียบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(LEV) 

• บริการทดสอบระบบอัดประจุ ในเรื่อง ทดสอบการ
เชื่อมต่อ และการสื่อสารระหว่าง แบตเตอรรี่และ
สถานีประจ ุ

อุปกรณ์ electronics และ software เพ่ือยานยนต์
ไฟฟ้า 

• บริการทดสอบ ESA สําหรับต้นแบบ EECU On 
board charge BMS และ DC-DC converter  

• รถไฟฟ้าดัดแปลงอัลมีร่า 

โครงสร้างน้ําหนักเบา (Light weight structure) • Light weight structure สําหรับรถโดยสาร 

• Light weight structure สําหรับเรือโดยสาร 

๓. การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทย เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีกําลัง
จะมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยาและวัคซีนในประเทศและเพ่ือส่งออก 
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ และเชื้อดื้อยาได้ทันท่วงที เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพ  

วัคซีนไข้เลือดออก • วัคซีน candidate ไข้เลือดออก ระดับ pre-clinical 

ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) • ผลการทดสอบสารต้านมาลาเรีย P218 ในระดับ
คลินิก ระยะท่ี ๑ 

• แอนติบอดีต้นแบบ ๑๐ clones/target ท่ี มี
ความจํา เพาะและมีฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

เครื่องมือตรวจคัดกรองโรค/ผู้สู งอายุ/ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

• ต้นแบบระบบ Tele-Health สําหรับส่งข้อมูล Vital-
sign online ในรถพยาบาล และผลการทดสอบ
ระดับห้องปฏิบัติการ 

Health data platform และ ฐานข้อมูล medical 
genomic 

• U-l i fe healthcare platform V1. ซึ่ ง เป็น 
p la t fo rm เชื่ อมโยง ข้อ มูลด้ านสุขภาพผ่ าน 
appl icat ion ท่ี มีผลการทดสอบระบบความ
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ปลอดภัยป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และสามารถ
แสดงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง mobile app อย่าง
น้อย ๒ ชนิด เพ่ือแสดงความพร้อมในการเป็น big 
healthcare data analytic platform ภายในปี 
๒๕๖๔ 

เทคโนโลยีสนับสนุนด้านระบาดวิทยา และติดตาม
การรักษา 

• ฐานข้อมูล การกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคและยีนดื้อ
ยา 

๔. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป้าหมายสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ 
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) / พลังงานชีวภาค 
(Bioenergy)  

• การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ B10/H-FAME: ได้ผล
การทดสอบการใช้งานในรถยนต์เป็นระยะทาง 
๑๐๐,๐๐๐ กม. พร้อมข้อเสนอมาตรฐานเชื้อเพลิง 
B10 

• การพัฒนา Diesohol: ได้ผลการทดสอบการใช้งาน
ในรถยนต์เป็นระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. ด้วย
เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ท่ีมี ไบโอดีเซลและเอทานอลผสม
อย่างละ ๑๐% 

• เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง
สด: ได้ข้อมูลการประเมินการใช้เทคโนโลยีในระดับ
อุตสาหกรรม (๑๐๐,๐๐๐ ลิตร) 

เคมีชีวภาพ (Biochemical) • ต้นแบบกระบวนการผลิต Monomer (Lactic 
ac id  /  Levu l in i c  ac id )  สํ าหรั บการ ทํ า  
Biopolymer 

วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) • การพัฒนา C-base material ต้นแบบกระบวนการ
แยกองค์ประกอบเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส จาก 
ชีวมวล 
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ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดพิเศษ (Bio-specialty 
products) 

• กระบวนการผลิตเอนไซม์สําหรับสิ่งทอ ENZEase
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
บริษัท  ขนาดการผลิตอยู่ท่ี ๕ ตัน  

• กระบวนการผลิตเอนไซม์สําหรับฟอกเยื่อกระดาษ 
ENZBleach ในระดับขยายขนาดระดับ ๓ ตัน ซึ่ง
พัฒนาร่วมกับบริษัทผลิตเอนไซม์จากต่างประเทศ 
และมีผลทดสอบประสทธิภาพเอนไซม์จากบริษัท 
SCG 

๕. นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน เป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่แบบยั่งยืน มุ่งเน้นการ
เพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึนแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการผลิต 

ก า รปรั บปรุ ง พัน ธุ์ พื ช / สั ต ว์ เ พ่ื อ รอง รั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คุณค่าทาง
โภชนาการ คุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาด 

• เทคโนโลยีฐานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว (Rice 
Breeding Platform) สําหรับใช้ในการคัดเลือกใน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม และโภชนาการ 

• ระบบการตรวจสอบอัตลักษร์ของพืชตระกูลแตง 
พริก เพ่ือการส่งออก 

• สายพันธุ์ ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ทนน้ําท่วม 
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และ ต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล 

• สายพันธุ์ข้าวเหนียวทนน้ําท่วม ต้านทานโรคไหม้ 
และ ขอบใบแห้ง 

• ต้นแบบการขยายพันธุ์ปาล์มเชิงพาณิชย์โดยใช้ 
Bioreactor 

การตรวจวินิจฉัย และการป้องกัน (ชุดตรวจโรค ชุด
ตรวจสารปนเปื้อน วัคซีนสัตว์)  

• ชุดตรวจโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porc ine 
epiddemic diarrhea, PED) 

• ชุดตรวจโรคพืชท่ีเป็น Multiplex Detection (เช่น 
Seedborne viroids, โรค Xanthomonas 
campestris ในมะเขือเทศ  
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• การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมพืชโดยชีววิธี  
(Biocontrol) / การคงตัวด้วย encapsulation 

เกษตรแม่นยํา การพยากรณ์และเตือนภัย • WATER FiT – Evergreen ระบบควบคุมการให้น้ํา
แบบแยกส่วนหลายตําแหน่งทีมีการทํางานสัมพันธ์
ระหว่างตัวควบคุมในพ้ืนท่ีและระบบผู้เชี่ยวชาญใน
อินเตอร์เน็ต เช่นการให้น้ําตามอัตราการคายระเหย 

• Durable Nitrate sensor สําหรับ hydroponic 
farm  

• FAARM AlicE – Analytics Engines & Platform 
การนําข้อมูลทางด้านการเกษตร ท้ังจากผลงานวิจัย
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวิเคราะห์และ
ประมวลผล เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการค้นหาพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการปลูกพืช ทํานายฝนล่วงหน้า 
คํานวณปริมาณน้ํา และสารอาหารท่ีเหมาะสม 
ติดตามการเจริญเติบโตของพืช วางแผนการ
เพาะปลูกให้เหมาะกับความต้องการของตลาด แบบ
ครบวงจร ซึ่งเกษตรกรสามารถท่ีจะดูข้อมูลและสั่ง
การผ่าน สมาร์ทโฟน 
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๖.๑.๒ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์มุ่งเป้า ประกอบด้วย (๑) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนา 
คลัสเตอร์มุ่งเป้า และ (๒) โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร ์

 
(๑) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์มุ่งเป้า หมายถึง การทํางานวิจัยและพัฒนาท่ีตอบโจทย์

ประเด็นมุ่งเน้นท่ี สวทช. มุ่งดําเนินการภายใต้ roadmaps ของประเด็นมุ่งเน้น สวทช. รวมถึงโจทย์ท่ีสําคัญและ
จําเป็นต่อประเทศ จนสร้างผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทํางาน หรือกําหนดโจทย์ ทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ขยายผล โดยการดําเนินงานภายใต้ ๕ คลัสเตอร์หลัก ประกอบด้วย (๑) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร  
(๒) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (๓) คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ (๔) คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ และ 
(๕) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต ดังนี ้ 

๑. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร  
เป้าหมาย การใช้ ว และ ท เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

(Productivity) การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ (Quality) ลดความสูญเสียในข้ันตอนการผลิต (Reduce loss) และการ
ผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประกอบด้วย ๕ โปรแกรม คือ (๑) โปรแกรมมันสําปะหลัง (๒) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ (๓) โปรแกรมการปรับตัว 
ภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๔) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ และ  
(๕) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. โปรแกรมมันสําปะหลัง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่
การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุง พันธุ์ 
มันสําปะหลัง 

• ผลการประเมินลักษณะทางด้านการเกษตร ลักษณะ
ความต้านทานโรคและแมลง รวมท้ังคุณค่าทาง 
โภชนา ลักษณะการเจริญพัฒนาของรากสะสม
อาหาร  

• ข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง (ข้อมูลฟีโนไทป์ 
และจีโนไทป์)  
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• พันธุ์มันสําปะหลังต้านทานโรคแมลงท่ีสําคัญ และ/
หรือเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเฉพาะ เช่น นครราชสีมา 
ชัยภูมิ กําแพงเพชร และกาญจนบุร ี

การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิตมันสําปะหลัง 

• เทคโนโลยีการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน น้ํา 
ปุ๋ย) ตามความต้องการของมันสําปะหลังหรือตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง  

• เครือข่ายเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็งในจังหวัด
กาญจนบุรี ลพบุรี และกําแพงเพชร มีผลผลิต 
มันสําปะหลังมากกว่า ๕-๖ ตันต่อไร ่

การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลง
ศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง  

• เทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
ในมันสําปะหลัง (Integrated Pest Management: 
IPM) ท่ีเหมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 

• องค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ
โรค แมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่มีองค์ความรู้   
แต่พบแนวโน้มการระบาดเพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต ได้แก่ 
โรคพุ่มแจ้ โรคหัวเน่าโคนเน่า และโรครากปมจาก
ไส้เดือนฝอย  

การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับ
มันสําปะหลัง โดยการประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องต้นแบบในภาคสนาม และ/หรือในแปลง
เกษตรกร เพ่ือต่อยอดงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน/
ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร 

• เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีช่วยลด/ทดแทนปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ลดต้นทุนการผลิต รวมท้ังเครื่องมือแปรรูปเบื้องต้น 
เช่น เครื่องใส่ปุ๋ยในไร่มันสําปะหลัง เครื่องเก็บเก่ียว
มันสําปะหลัง 

• ร่างข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก. )  สํ าหรับ เครื่ อ งจั กรกล เกษตรสํ าหรับ 
มันสําปะหลัง 

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่
จากมันสําปะหลัง  

• เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โดยระบบการผลิตเข้าสู่ 
Green Process ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้
เชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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• Benchmark กระบวนการผลิตของโรงงานแป้ง 
มันสําปะหลัง เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังอย่างยั่งยืน 

• ต้ น แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ จ า ก มั น สํ า ป ะ ห ลั ง 
ในอุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง อาทิ ด้าน
การแพทย์ การก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ 

การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางการ
แข่งขันภาพรวม ข้อมูลความต้องการของตลาด 
มันสําปะหลังประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ัง
ศึกษา Value Chain และ Logistic ท้ังหมดตั้งแต่
การผลิต แปรรูป ตลอดจนขนย้ายมาขายท่ีชายแดน 
รวมท้ังศึกษาเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด
ของประเทศท่ีกระทบต่อการค้าขายกับประเทศไทย 

• ข้อมูลความต้องการในตลาดมันสําปะหลังของ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก 

• ข้อมูลการผลิต แปรรูป ขนย้ายมาขายท่ีชายแดน 
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า รวมท้ังข้อมูลเรื่องกฏ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ท่ีกระทบต่อการค้าขาย
กับประเทศไทย 

๒. โปรแกรมเมล็ดพันธุ ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

การสนับสนุนให้ เ กิดหน่ วยบริหารจัดการเชื้ อ
พันธุกรรมในระดับชาติ (National Germplasm 
Bank) และสร้างเครือข่ายท่ีเป็นระบบ โดยการจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการเชื้อ
พันธุกรรมในระดับชาติ ศึกษาด้านถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม เพ่ือประเมินลักษณะท่ีสําคัญและ
นําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เร็วข้ึน และการถ่ายทอด
เชื้อพันธุกรรมท่ีมีศักยภาพสู่ผู้ใช้ เพ่ือให้มีการนําไป
พัฒนาต่อยอด 

• ถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์เพ่ือ
นําไปต่อยอดเทคนิคใหม่ๆ ในการประเมินเชื้อ
พันธุกรรม และพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดต่อไป 

การเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคเอกชนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์  การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล 

• เครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ พริก 
พืชตระกูลแตง และข้าวโพด และสามารถสร้างพันธุ์
ใหม่จากการปรับปรงุพันธุ์ได้  

• เกิดพันธุ์การค้าจากการใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
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ในลักษณะท่ีสําคัญใหม่ๆ ให้เกิดพันธุ์การค้าจากการ
ใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เมล็ด พันธุ์
คุณภาพสูงและการเพ่ิมมูลค่าเมล็ดพันธุ์ โดยการ
สนับสนุนการใช้ชันโรงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ลดต้นทุนแรงงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมท้ัง
สนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

 

• เทคนิคการใช้ชันโรงในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะระ 
และแตงร้าน 

• ชุดตรวจวินิ จฉั ย โรคพืชตระกูลแตงในระดับ
ภาคสนาม  

• เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ท่ีเพ่ิมมูลค่า โดยการทดสอบ
โรงเรือนจากญี่ปุ่น และการพัฒนาคู่มือการผลิต
เมล็ดพันธุ์ในโรงเรือน 

การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ทดสอบพันธุ์และสนับสนุนการทํา Business 
Match ing ให้ กับภาคเอกชน โดยสนับสนุน
การศึกษาข้อมูลด้านการตลาด ท้ังตลาดเก่าและ
ตลาดใหม่ รวมท้ังสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ท้ั งภ าครั ฐ และ เอกชนในต่ า งประ เทศ  เ ช่ น  
การทดสอบพันธุ์ การทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ 

• ข้อมูลด้านการตลาด ท้ังตลาดใหม่และตลาดเก่า  
ทํ า ใ ห้ ท ร าบ ถึ งปริ ม าณความต้ อ ง ก า ร  แล ะ
คุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์ ท่ีตลาดต่างประเทศ
ต้องการ  

• เกิดโครงการทดสอบพันธุ์ระหว่างประเทศ และ
สามารถทดสอบพันธุ์ของไทยได ้

การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์และ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการสนับสนุนการสร้าง 
นักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือ 
นักเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ ์

• การจัดอบรมให้ความรู้สําหรับนักปรับปรุงพันธุ์รุ่น
ใหม่ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 
และนักเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์

๓. โปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสร้างความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแม่นยํา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบเตือนภัย เพ่ือ 
การผลิตผลิตผลการเกษตร รวมท้ังการพัฒนากําลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและ
การสร้างความเข้มแข็งด้านกําลังคน โดยการวิจัย
และพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
ในการปรับปรุ ง พันธุ์  การ พัฒนาเทคโนโลยี 

• พืชสายพันธุ์การค้าหรือท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีมีลักษณะท่ีทน
หรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๑ ลักษณะหรือมากกว่า เช่น ข้าว กข ๖ ต้านทาน 
โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง พันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 
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พันธุวิศวกรรม รวมท้ัง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
เกษตรแม่นยําเพ่ือการจัดการทรัพยากรการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดปริมาณ
น้ํา และสารอาหารในดินในลักษณะของแผนท่ี 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างในจุดต่างๆ ศึกษาผลผลิต
ต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต
ลดลง เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรต่อพ้ืนท่ีมากข้ึนและ
พัฒนานั กวิ จั ย ท่ี มี ความเชี่ ยวชาญและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ 

ทนแล้ง เป็นต้น 

• เครื่องหมายโมเลกุล เชื้อพันธุกรรมพืช  อาทิ อ้อย 
ข้าว ท่ีมีการประเมินลักษณะจีโนไทป์ และฟีโนไทป์  

• องค์ความรู้การตอบสนองของพืชต่อปัจจัยการผลิต 
และสภาวะเครียดภายใต้การขาดปัจจัยการผลติ 

• วิธีการตรวจวัดโดยไม่ทําลายตัวอย่างแบบรวดเร็ว เช่น 
การใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ ในการวัดปริมาณน้ําในพืช 

• วิธีการตรวจวัดปริมาณน้ํา และสารอาหารในดิน 
ในลักษณะของแผนท่ีในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างในจุด
ต่างๆ โดยใช้ Hyperspectral Image Analysis 
และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ  

• ผลผลิตข้าวต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ต่อพ้ืนท่ีมากข้ึน 

• แบบจําลองพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อผลผลิตอ้อย ข้าว การระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล ท่ีผ่านการทดสอบ 

• บุคลากรวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา 
(Critical Mass) เทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น โดยการ
ยกระดับหน่วยเก็บเชื้อพันธุกรรมพืชท่ีมีคุณภาพ
เป็นหน่วยเก็บพันธุกรรมระดับประเทศ การจัดตั้ง
ระบบคัดเลือกลักษณะท่ีปรากฏอย่างรวดเร็ว  
(High Throughput Phenotyping Screening) ท่ี
สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อม 

• แนวทา งก า ร จั ด ตั้ ง ธ น าค า ร เ ชื้ อ พั น ธุ ก ร ร ม
ระดับประเทศ 

• แนวปฏิบัติการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเชื้อ
พันธุกรรมท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศและสากล  

• แนวทา งจั ดตั้ ง ร ะบบ  H i gh  Th roughpu t 
Phenotyping Screening (รวมโรงเรือน) ท่ี
สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมพร้อมสําหรับการ
ร่วมวิจัย/ให้บริการ การศึกษาสรีรวิทยาของพืช
เพ่ือให้เกิดความรู้สู่การปรับปรุงพันธุ์  

• ศูนย์รับส่งข้อมูลระดับพ้ืนท่ี หรืองานด้านเกษตร
แม่นยํา เ พ่ือการติดตามการเปลี่ยนแปลงและ 
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เตือนภัย เน้นพ้ืนท่ีเป้าหมายในระยะแรก คือ พ้ืนท่ี
ปลูกข้าวเขตชลประทาน (เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล) 
และพ้ืนท่ีปลูกอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(โรคใบขาว) 

๔. โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเน้นพ่ึงพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์ โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางโภชนาการของ
วัต ถุดิบอาหารสัตว์  รวม ท้ั ง พัฒนาสาร เสริม 
ในอาหารสัตว์  

• ต้นแบบสารเสริมในอาหารสัตว์สําหรับเพ่ิมการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ/วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก
ทดแทนท่ีเหมาะสม เช่น โพรไบโอติกเอนไซม์ และ 
พรีไบโอติกเอนไซม์ 

การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ โดยการสร้าง
องค์ความรู้/ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางพันธุกรรม
ของเชื้อก่อโรคระบาดสําคัญในสัตว์ องค์ความรู้/
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อท่ีระบาดในพ้ืนท่ี
และเชื้อท่ีใช้ผลิตวัคซีน รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยี
วั คซีน ในรูปแบบใหม่และระบบนํ าส่ ง วั คซี น  
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนระดับขยายขนาด 

• ต้นแบบวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพความคุ้มโรคตรงกับ
เชื้อท่ีระบาด ง่ายและสะดวกต่อการบริหารยา 
ในสัตว์  โดยการพัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกัน 
โรคระบาดในสุกร โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร และ
โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ  

การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการฟาร์ม โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยี เซนเซอร์ควบคุม/ตรวจวัด
พารามิเตอร์ในระบบฟาร์ม เพ่ือควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย 

• องค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีเซนเซอร์ควบคุม/ตรวจวัดพารามิเตอร์ 
ในระบบฟาร์ม  

การพัฒนากุ้งกุลาดําคุณภาพสายพันธุ์ไทยคุณภาพ
ดีปลอดโรคโตเร็ว โดยการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดํา
ปลอดโรคและโตเร็ว รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้ง
กุลาดําคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้ากุ้งกุลาดํา 
การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดํา 

• สายพันธุ์กุ้งกุลาดําท่ีมีลักษณะดีและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด โดยการผลิตสายพันธุ์กุ้งกุลาดําท่ีทนทาน
ต่อโรคระบาด และโตเร็ว 

๕. แผนงานนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ มีความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ 

การวิจัยพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีปรับปรุงเนื้อสัมผัสอาหาร  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสําหรับผู้บริโภคเฉพาะวัย 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สู งอายุ /ผู้ มี 
โรคประจําตัว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 
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มีโรคประจําตัว และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสําหรับให้ทาง
สายยางท่ีมีอายุการเก็บนาน สําหรับผู้ป่วย 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตและ
สร้ า งผลิ ตภัณ ฑ์ มูล ค่ า เ พ่ิม   โดยการ พัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง คุณภาพ ดัดแปร พัฒนาผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพ่ิม และการพัฒนาเทคโนโลยีถนอมคุณค่า
ทางโภชนาและรักษาคุณสมบัติขององค์ประกอบ
สําคัญ (Functional Ingredient) ในอาหาร 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและส่วนผสม
อาหาร (Food Ingredient) มูลค่าเพ่ิม เช่น ต้นแบบ
สารปรุงแต่งรสส้มท่ีคงสภาพได้นาน 

• ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีลดการสูญเสีย รักษาคุณภาพ
วัตถุดิบและสะดวกง่ายต่อการบริโภค เช่น ต้นแบบ
ฟิล์มพอลิโพรพิลีนท่ีมีสมบัติการลอกออกได้ง่ายและ
ลดการเกิดฝ้าสําหรับบรรจุผลิตผลสด 

การวิจัยพัฒนาการผลิต ท่ียั่ งยืน โดยการวิจัย
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเสียและวัตถุดิบ
เหลือใช้ท้ังในระดับฟาร์มผลิตและโรงงานแปรรูป
และการวิจัยพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานผลิตตามหลัก Zero waste 

• เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์ม 
ปศุสัตว์ โดยการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ของเสียและวัตถุดิบเหลือใช้ท้ังในระดับฟาร์มผลิต
และโรงงานแปรรูป (Food Waste Management 
and By Product Utilization) และระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิต (Zero waste) 

 
 

๒. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมความสามารถการ

แข่งขันของภาคการผลิต & ภาคบริการของประเทศ (ในประเด็น ความยั่งยืน และการค้ากับ สิ่งแวดล้อม) 
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (๒) แผนงานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
(๓) แผนงานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ (๔) แผนงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย กฟผ.-
สวทช. ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความม่ันคงด้าน
พลังงาน โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้
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๑. แผนงานสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของภาคการผลิต/บริการ (ในประเด็นความยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม) 

ฐานข้อมูลวัสดุพ้ืนฐานพลังงานและสิ่งแวดล้อม (และ
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ของประเทศ 

• ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของการปลูกหม่อนเพ่ือจัดทํา
คาร์บอนฟุตพรินต์และ water footprint ของ
ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน  

การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม • ระบบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทยท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

• ระบบรับรอง “อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพรินต์” ของ
ประเทศพร้อมคู่มือทางเทคนิค และผลิตภัณฑ์นําร่อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

การประเมินความยั่งยืนตลอดสายโซ่อุปทาน • ค่าความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

• ค่า Green GDP ของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และบริการ/ท่องเท่ียวการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 

• ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (LCIA) ในระบบ
การเกษตรแบบพืชไร่  

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (๗,๘,๑๒,๑๓) 
และตัวชี้วัด 

• ค่า Material Footprint และ Domestic 
Material Consumption  ของประเทศ เพ่ือ 
ส่งมอบให้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

งานวิจัยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในประเด็นด้านอาหาร เชื้อเพลิง รวมถึงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

๒. แผนงานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน ผลิตงานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนวัตกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงาน นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากร
และพลั ง ง าน ในภ าค อุตส าหกร รม ใ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมโลหะ/อโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม/อุตสาหกรรมเกษตร  

• ต้นแบบเทคโนโลยีฯ ในอุตสาหกรรมท่ีมี Intensity 
สูง ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ/อโลหะ อุตสาหกรรม 
อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเกษตร 
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สนับสนุนงานวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตพลังงาน 

• ต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก๊าซชีวภาพ 
ในภาคอุตสาหกรรม 

การพัฒนาอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง • ต้นแบบเตาหุงต้ม LPG ประสิทธิภาพสูง 

งานวิจัยเชิงนโยบาย • ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ก า ร เ กิ ด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองขนาดใหญ ่
ในประเทศไทยกับการใช้พลังงาน เพ่ือใช้ในการ 
วางแผนการอนุรกัษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนงานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลงิฟอสซิล และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ศึกษาการเ พ่ิม ศักยภาพ (ปริมาณและความ
เหมาะสม) ของชีวมวลสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือ
ผลิตความร้อนและไฟฟ้า โดยศึกษา 
- การขยายผลศึกษาการหาปริมาณชีวมวล 

ท้ังประเทศ เพ่ือให้ได้ฐานปริมาณชีวมวล 
(ฟางข้าว  อ้อย)  เ พ่ือผลิตพลั งงานของ
ประเทศ 

- การพัฒนากระบวนการ เตรี ยมชี วมวล 
ใ ห้ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น  โ ด ย พัฒน าต้ น แ บบ 
ท อ ร์ รี แ ฟ ค ชั่ น ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Torrefaction) ๑๐ kg/ ชม. เป็นการใช้ชีวมวล
แทน ท่ี ๕-๑๐% สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ถ่าน
หินได้ ๑.๖ ล้านตันต่อปี พร้อมการทดสอบผล
เบื้องต้น  

- การใช้งานเครื่องจักรกลเพ่ือการเก็บรวบรวม
และขนส่งชีวมวลใบ/ยอดอ้อย และแนวทาง
การขยายผล 

• ต้ น แ บ บ ร ะ ดั บ ภ า ค ส น า ม  ก ร ะ บ ว น ก า ร 
Torrefaction ขนาด ๑๐ kg/h เพ่ือเตรียมชีวมวล
ให้พร้อมใช้งาน ๑ ต้นแบบ 

• ฐานข้อมูลปริมาณการกระจายและการใช้ชีวมวล 
ในประเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหิน และเพ่ิม
ปริมาณการใช้ชีวมวลเพ่ือความม่ันคงทางวัตถุดิบ

• ผลการศึกษาความเป็นไปได้การเผาไหม้ร่วมกับ 
ถ่านหิน กรณีศึกษาท่ี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการ
ขยายผลการศึกษาการเผาไหม้ร่วมในโรงไฟฟ้า 
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ของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยศึกษา 
- การศึกษาความเป็นไปได้ ในการศึกษา 

การเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน 
- การศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีมีศักยภาพ

แต่ uncommon feed stock อาทิ ฟางข้าว 
- การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมการผลิต

ถ่านในประเทศ 
- การศึกษาจัดตั้งศูนย์ Combustion ร่วมกับ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

แม่เมาะ ระดับ pilot scale (เป็นการใช้ชีวมวลแทน 
ท่ี ๕-๑๐% สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านหิน
ได้) 

• การประชุมสัมมนาเผยแพร่ "คู่มือการแก้ปัญหาจาก
การ ใช้ เ ชื้ อ เพลิ งแ ข็ ง ท้ั ง ถ่ านหินและชี ว มวล 
บางประเภท หรือเชื้อเพลิงผสมในการเผาไหม้"  
สู่อุตสาหกรรมผู้ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการเผา
ไหม้ ๑ ครั้ง 

๔. แผนงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ลดการนําเข้า
จากต่างประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

การผลิตและใช้พลังงานสะอาด  ยั่งยืน ต้นทุนต่ํา
เหมาะสมกับท้องถ่ินชนบท 

• ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถ่ินชนบท 

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและลด
การสูญเสีย ด้าน Demand side 

• ต้นแบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอุปกรณ์พ้ืนฐานในภาคอุตสาหกรรม 
(เช่น การเตรียมกระจกเปลี่ยนสีของฟิล์มบาง
นิกเกิลออกไซด์ด้วยเทคนิคการพ่นละอองสารเคมี, 
วัสดุจีโอพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
มีค่าการนําความร้อนต่ําเพ่ือใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง) 

• ต้นแบบเทคโนโลยีเพ่ือการประหยัดพลังงานใน
ภาคอาคาร (เช่น ม่านปรับแสงอัตโนมัติแบบแยก
ส่วน การใช้แสงธรรมชาติในอาคารด้วยระบบท่อ
นําแสง) 

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย 
ด้าน Supply side โดยการสนับสนุนงานวิจัย 
มุ่งเป้า กลุ่มอุตสาหกรรม 

• ผลการศึกษาชนิดและขนาดของสายตัวนํา ท่ี
เหมาะสมสํ าหรับการ เ พ่ิม พิ กัด โครง ข่ายส่ ง 
ของประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงโครงข่ายส่งให้มี
ประสิทธิภาพและม่ันคง 
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๓. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ 
เป้าหมาย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ และเตรียมความพร้อมด้านความม่ันคงทางสุขภาพของประเทศ 
ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ (๑) แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา (๒) แผนงาน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือการดูและสุขภาพประชาชน และ (๓) แผนงานเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 
๑. แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ท่ีแก้ปัญหา

และตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซํ้าได้อย่างทันท่วงที 

พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกต้นแบบท่ีเข้า
ทดสอบในมนุษย์ ได้แก่  

- วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ Prime 
boost vaccination ของวัคซีนชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์ร่วมกับวัคซีนวีแอลพี 

- การพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218  
โดยการทดสอบ 

• ต้นแบบอนุภาคเสมือนไวรัสเด็งก่ี ๔ ซีโรทัยป์  

• ข้อมูลประสิทธิผลของการใช้วัคซีน VLP เป็นบูสเตอร์
ในลิง 

• กระบวนการผลิตระดับขยายขนาดและทําบริสุทธิ์ 
VLP 

• ข้อมูลการสร้าง VLP ท่ีบันทึกตามระบบคุณภาพ 

• ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศ เช่น อนุภาคคล้ายไวรัส
สํ าหรับการกระตุ้นแอนติบอดี เ พ่ือสร้ าง เสริม
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเด็งก่ี ๑ สิทธิบัตร 

การพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218 โดยการทดสอบใน
ระดับคลินิกระยะท่ี ๑ ในมนุษย ์

• ผลการทดสอบสารต้านมาลาเรีย P218 ในระดับ
คลินิก ระยะท่ี ๑ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ 
การเตรียมพร้อมรับมือต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่และ
อุบัติซํ้า เช่น 
- การพัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัส 
- พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ๑๐ สาย

พันธุ ์

• ต้ นแบบแอนติ บ อดี ต่ อ ไ ว รั ส อุบั ติ ใ ห ม่  ชนิ ด 
Neutralization (NT) จากไวรัสจําลอง  

• เทคนิคตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุด้วย
แนวทาง Metagenomic  

• วิธีการตรวจวินิจฉัยหลายวิธีท่ีจะใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค จํานวน ๑๒ ชนิด  เช่น multiplex 
PCR ,  LAMP ,  UDG - LAMP ,  mu l t i l o cus 
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sequence typing (MLST) ,  r ibotyping , 
toxinotyping และ lateral flow immunoassay 

๒. แผนงานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือการใช้ข้อมูล
ระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิก ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการทํานายและวินิจฉัย ป้องกัน และ
รักษาโรคท่ีเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข 

การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นและการรักษาท่ี มี
ประสิทธิภาพสําหรับโรคเรื้อรังสําหรับพยากรณ์
ความเสี่ยงของการเกิดโรค การดําเนินการโรค  
โดยเน้นโรคเรื้อรังและโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ 

• Biomarker สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง 
ในระยะเริ่มต้น  

• แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับประเทศไทย ในการรักษา
โรคไตเรื้อรัง โดยอาศัยเทคโนโลยีในการตรวจหา
โปรตีน หรือฮอร์โมนจากเลือด และปัสสาวะ เพ่ือ
สร้างแนวทางการป้องกัน รักษา 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาหรือการรักษาแบบแม่นยําโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจ หรือชุดตรวจสําหรับการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งให้ได้ในระยะเริ่มแรก หรือการ
พัฒนาแนวทางการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
โดยมุ่งเน้นโรคมะเร็งท่ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุข
ของประเทศ 

• Biomarker หรือ เทคโนโลยีการ screening หรือ 
diagnostic โรคมะเร็งท่ี เป็นปัญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขสําหรับผู้ป่วยไทย  

• แนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) 
หรือใช้ยาในการรักษามะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีเซลล์และยีนบําบัดสําหรับการรักษาโรค 
(Cell Technology and Gene Therapy) แบบ 
มุ่งเป้าโดยใช้เซลล์และยีนในการรักษาโรคทางตา  
โรคเลือด และโรคทางพันธุกรรมอ่ืนๆ รวมถึงการใช้ 
สเต็มเซลล์เพ่ือการใช้ทดแทนกระดูกและฟันรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆทาง biotechnology ท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

• ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้
เทคโนโลยี IPS cell ในการรักษาโรคเลือดและโรค
พันธุกรรม  

• ข้อ มูลประสิทธิภ าพและความปลอดภั ยของ 
Universal Platelet ท่ีสร้างจาก gene editing 
และ iPS technology  

• เทคโนโลยีสเต็มเซลล์เพ่ือการใช้รักษาโรคทางตาท่ีมี
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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๓. แผนงานเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการดูแลสุขภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ 

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการบูรณาการข้อมูลและ
ดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ 

- การตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการให้นมลูกด้วยน้ํานมแม่ 
- ติดตามพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 

วัยเรียนให้เป็นไปอย่างสมวัย 
- ป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือลด

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากยาเสพติด 
- ติดตามและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สุขภาพการแพทย ์

• ต้นแบบแอปพลิเคชันเพ่ือการบูรณาการข้อมูลและ
ดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต เช่น 
- โปรแกรมช่วยคํานวณและเฝ้าติดตามการ

ตั้งครรภ์ (Z-baby plus) 
- โปรแกรมบันทึกประวัติ สถิติการให้นมแม่ และ

ค้นหา แบ่งปันข้อมูลสถานท่ีห้องให้นมแม่ 
ในประเทศไทย (MoomMae) 

- โปรแกรมติดตามพัฒนาการและโภชนาการเด็ก
วัยเรียนให้เป็นไปอย่างสมวัย (Kid Diary) 

- โปรแกรมฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (MHealth) 
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบ

พกพา (family folder collector : FFC+) 

• ฐานข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับในการเชื่อมโยง      
แอปพลิเคชัน และมีระบบความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการของภาครั ฐ เ พ่ือ ให้ เ กิดประโยชน์ของ
ประชาชนทุกช่วงอาย ุ

ศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ วัสดุ เครื่องมือ
แพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการขยายผลหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่  

- กลุ่มป้องกัน คัดกรอง รักษา และฟ้ืนฟู
กลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอาย ุ

- กลุ่มเครื่องให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัต ิ
- ซอฟต์แวรทั์นระบาด และพัฒนาโมเดลใน

การทํานายโรคท่ีมีลูกน้ํา และยุงเป็น
พาหะนําโรค เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น 

• ต้นแบบเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ใน
การป้องกัน คัดกรอง รักษา ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ รวมท้ังทํานายผลสุขภาพแบบอัตโนมัติใน
ระดับภาคสนาม เช่น 
- ระบบตรวจเช็คสุขภาพแบบอัตมัติ (Kiosk) 
- อุปกรณ์ฟ้ืนฟูการเคลื่อนไหว (WEFRE)  
- ระบบออกกําลังการสมองสําหรบัผู้สูงอายุ (NFT)  

• ซอฟต์แวร์และโมเดลในการช่วยลดอุบัติการณ์ของ
โรคท่ีมียุงเป็นพาหะ เช่น ซิกา ไข้เลือดออก เป็นต้น 
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พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Smart healthcare 
devices ท่ีมีคุณสมบัติ internet of things และ
ระบบ Tele-Medicine เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ลดความสูญเสียของ
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต เช่น ระบบการส่งผ่าน
ข้อมูลในรถพยาบาล และเครื่องมือการแพทย์ท่ี
จําเป็นต้องใช้สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และแพทย์ฉุก เฉิน ท่ีรับผิดชอบใน
โรงพยาบาลปลายทางในการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

• ต้นแบบอุปกรณ์/เทคโนโลยีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือลดความสูญเสียของ
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต เช่น โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบตัน และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉีดพลัน 

 
๔. คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ 

เป้าหมาย การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษ์ ใช้
ประโยชน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหม่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนงานการอนุ
รักษ์ฺและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และ (๒) แผนงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
เพ่ืออุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีแผนการดําเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้
 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 
๑. แผนงานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

การอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาวะแวดล้อม เพ่ือการให้บริหารจัดการพ้ืนท่ี
ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ การให้บริการทางระบบนิเวศ และการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

สร้างองค์ความรู้และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยจัดทํา
ฐานข้อมูลกลุ่มท่ีขาดแคลนความรู้และบุคลากร 
และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ เช่น  

- การติดตามประชากรสัตว์ป่ า โดย ใช้
สัญญาณดาวเทียม 

- การติดตามสภาวะแวดล้อมแบบ real 
time  

• องค์ความรู้และเทคนิคการทํารังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟู
ประชากรนกในพ้ืนท่ีป่าสะแกราช 

• องค์ความรู้ เ ก่ียว กับการเปลี่ ยนแปลงของป่ า
เนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนในพ้ืนท่ี อช. เขาใหญ่ 
มรดกโลก 

• เทคโนโลยีชั้นสูงในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
จํานวน ๔ เทคโนโลยี เช่น  
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- การใช้  Model l ing เ พ่ือทํานายการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  

- เทคนิคการทํารังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูประชากร
นกในพ้ืนท่ีป่าสะแกราช 

- การใช้สัญญาณดาวเทียม real time ติดตาม
ประชากรเหยี่ ยวอพยพในภู มิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ้

- การใช้สัญญาณวิทยุติดตามพฤติกรรมงูจงอาง 
- การใช้โดรนจัดทําแผนท่ีหญ้าทะเลในพ้ืนท่ี

หาดหยงหลํา-เกาะมุก จ.ตรัง 
- เทคนิคการวัดแสงบนเรือนยอดไม้แบบ real 

time พ้ืนท่ี อช. เขาใหญ ่

• เครือข่ายเซนเซอร์แบบ real time เพ่ือติดตาม
อุณหภูมิน้ําทะเลในพ้ืนท่ีอันดามันารใช้โดรนฟ้ืนฟูป่า  

• เทคโนโลยีการติดตามประชากรสัตว์ป่าโดยใช้
สัญญาณดาวเทียม  

• เทคโนโลยีการติดตามสภาวะแวดล้อมแบบ real 
time  

• โมเดลการไหลเวียนของกระแสน้ําทะเลในอ่าวไทย
รูปตัว ก   

• เทคนิคการ ใช้  Model l ing  เ พ่ือ ทํานายการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองรีสอร์ทชีวภาพในพ้ืนท่ี ๕ 
จังหวัดอันดามัน (ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และ 
สตูล) เน้นการลดมลภาวะจากการท่องเ ท่ียว  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ และการ
สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน 

• องค์ความรู้และเทคโนโลยีในเมืองรีสอร์ทชีวภาพ จ.
ตรัง  เน้นการศึกษาพะยูน หญ้าทะเล ป่าชายเลน 
และปลิงทะเล เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จํานวน ๓ เรื่อง คือ  
- การแพร่กระจายของหญ้าทะเล และปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อม   
- การจัดทําแผนท่ีหญ้าทะเล 
- การสํารวจพะยูน 

การสร้ างความม่ันคงทางอาหารและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ โดยการสร้างองค์
ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

• องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชน จํานวน ๓ เรื่อง เช่น เห็ดกินได้ 
แมลงกินได้  
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ในชุมชน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรชีวภาพในระยะต้นน้ํา 

• เทคนิคการเพาะเห็ดเผาะในรากกล้าไม้ 

• เทคนิคการทําหัวเชื้อเห็ดเผาะ 

• องค์ความรู้และนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพใน
ระยะต้นน้ํา เช่น การ screening หาสารใหม่ 
ทางการแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
และการเกษตร 

การจัดตั้งสถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดตั้งสถาบัน มีการจัดทํา
ร่างเอกสารการจัดตั้งสถาบันวิจัย รวมท้ังประชุม
เครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

• คณะทํางานการจัดตั้งสถาบันวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

• การประชุมเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๒. แผนงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เพ่ืออุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และสารชีวภาพใหม่จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้วัตถุดิบทางการเกษตร และการใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา และประยุกต์ใช้
เอนไซม์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และอาหารสัตว ์

• ต้นแบบและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกเยื่อกระดาษ 
จํานวน ๒ ต้นแบบ 

การพัฒนาจุลินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ในการควบคุม 
โรคพืชและแมลงศัตรูพืช (biocontrol)  

- การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์/สารชีวภัณฑ์
ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
(biocontrol)  

- ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราควบคุมเพลี้ย
ไฟพริกในระดับแปลงภาคสนาม  

• กลไกการออกฤทธิ์ทําลายแมลง กระบวนการผลิต 
pre-pilot scale สูตรผลิตภัณฑ์ และการทดสอบ
ขยายผลการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกับ สท. 

• ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราควบคุมเพลี้ย
ไฟพริก ในระดับแปลงภาคสนาม เ พ่ือยืนยัน
ประสิทธิภาพการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิตระดับขยายขนาดในระยะต่อไป 

การพัฒนาการผลิตจุลินทรีย ์ 
- สนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาการผลิต

จุลินทรีย ์
- ทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และ

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคแอน
แทรกโนสในระดับโรงเรือน 

• ข้อมูลการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคแอนแทรกโนสใน
ระดับโรงเรือน 
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การพัฒนาการผลิตสารมูลค่าสูง 
- วิจัยการพัฒนาการผลิตสารมูลค่าสูง  
- จัดทําแผนท่ีนําทางอุตสาหกรรม เคมี

ชีวภาพและแนวทางการวิจัยและพัฒนา 

• แผน ท่ีนํ าทาง อุตสาหกรรม เค มีชี วภาพและ 
แนวทางการวิจัยและพัฒนา 

สารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ 
- วิจัยการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์  
- ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสถานภาพ ทิศทาง

อุตสาหกรรม และแนวทางการวิจยัและ
พัฒนาสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ 

• สถานภาพ ทิศทางอุตสาหกรรม และแนวทาง 
การวิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย ์

 
๕. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต 

เป้าหมาย เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประกอบด้วย 
๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ (๒) แผนงานการคมนาคมขนส่งทางราง (๓) 
แผนงานมอร์เตอร์และระบบควบคุม และ (๔) แผนงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึง่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในอาเซียน 

การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน
สําหรับขับเคลื่อนยานยนต์  

• เทคโนโลยีการลดเสี ยงมอเตอร์แบบสวิตซ ์
รีลัคแตนซ ์

• ต้นแบบระบบมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์ และไดร์ฟ 
ขนาด ๓.๕ กิโลวัตต์ท่ีปรับปรุงด้านเสียง สําหรับ
รถไฟฟ้าขนาดเล็ก  

• ต้นแบบมอเตอร์และไดร์ฟสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ขนาด ๕๐ กิโลวัตต ์พร้อมระบบระบายความร้อน 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
มาใช้เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนยานยนต์  

• ต้นแบบแบตเตอรีแพ็คขนาดเล็ก 
 

การพัฒนาการออกแบบและประกอบโครงสร้าง • ต้นแบบโครงสร้างรถโดยสารน้ําหนักเบา 
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น้ําหนักเบา  • ต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง 

การพัฒนามาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้า มาตรฐาน
มอเตอร์ ระบบควบคุม และแบตเตอรีสําหรับ 
ยานยนต์ เช่น มาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้าสําหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาร่างมาตรฐานเต้ารับและ
เต้าเสียบสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และการ
พัฒนาระบบทดสอบด้านความปลอดภัยสําหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า 

• ร่าง มอก. สถานีประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
• ร่าง มอก. แบตเตอรี และ มอเตอร ์

๒. แผนงานการคมนาคมขนส่งระบบราง เพ่ือสร้างความสามารถให้บริการขนส่งระบบรางท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย บุคลากรมีทักษะความชํานาญ  และประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 

การพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนากําลังคน
ทางด้านระบบขนส่งทางราง โดยการจัดทําหนังสือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

• หนังสือ Modern railway Track และหนังสือรถไฟ
ความเร็วสูง 

• ต้นแบบระบบซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเดินรถ  
• ต้นแบบ Driving simulator 
• ต้นแบบระบบ SCADA สําหรับบริหารจัดการระบบ

จ่ายไฟ สัญญาณ ของสถานีรถไฟ 

การวิจัยนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ การพัฒนา
เมือง การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและ
ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ และส่งเสริมให้มี
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งเป็นเครื่องมือ
ในการยกระดับอุตสาหกรรมและแรงงานเ พ่ือ
ยกระดับรายได้ของประชาชน  

• คู่ มือปฏิบัติวิธีดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเ พ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ  

• ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมราง 
ในประเทศ 

• ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถาน ี

การวิจัยพัฒนา เพ่ือมอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
นําไปทดลองใช ้ได้แก่ 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านระบบ
ราง เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย 

• ต้นแบบเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบตัวรถไฟ 

• ต้นแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟ  

• ต้นแบบเครื่องมือตรวจสภาพโครงสร้างทาง 

• ต้นแบบระบบการแจ้งเตือนทางตัด 

• ต้นแบบระบบตรวจวัดประสิทธิภาพโหลดหัวรถจักร 
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๓๘ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

- มาตรฐานความปลอดภัย การให้บริการ 
การซ่อมบํ ารุ ง  และการผลิต  พัฒนา
เครื่องมือและห้องทดสอบสนับสนุน 

- การพัฒนาเทคโนโลยี ชิ้นส่วน อุปกรณ์ 
และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

• ต้นแบบอุปกรณ์ประกอบระบบรถไฟ 

พัฒนารูปแบบการดูดซับ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางของ
ประเทศ  

• คู่มือปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสนับสนุนพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศ 

พัฒนาเครือข่ายผู้มีความรู้ระบบราง ผู้เชี่ยวชาญ 
และบุคลากร โดยการเปิดหลักสูตร เช่น 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและวาง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง
ทางราง 

- การให้บริการเดินรถและการซ่อมบํารุง 
- การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ภาคอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ 

• บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบ
ขนส่งทางรางแบบเข้มข้น ๑๐๔ คน 

๓. แผนงานมอเตอร์และระบบควบคุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมอเตอร์และระบบควบคุมในอุปกรณ์กลุ่ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น และอุตสาหกรรมผลิตอ่ืนๆ 

การพัฒนาเทคโนโลยีไดร์ฟประสิทธิภาพสูงสําหรับ
มอเตอร์ ท่ี ใช้ ในปัจจุบัน  เช่น  มอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสสลับ (Induction motor), มอเตอร์ดีซี 
ไร้แปรงถ่าน (Brushedless DC Motor) และขยาย
ผลกับผู้ใช้ รวมท้ังติดตามผลกระทบ 

• ต้นแบบชุดขับมอเตอร์ (BLDC drive Gen ๒ Smart 
drive of induction motors) สําหรับอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์และไดร์ฟชนิดใหม่ 
และขยายผลกับผู้ใช้ รวมท้ังติดตามผลกระทบ 

• ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ Motor design 
software สําหรับผู้ผลิตมอเตอร์ภายในประเทศ 

๔. แผนงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(เกษตรและอาหาร ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์) สู่รูปแบบ Smart Factory Automation 

พัฒนางานด้าน Smart Factory Automation, 
Robot และ Smart Automation ในแนวทาง 
Industry 4.0 เพ่ือยกระดับเทคโนโลยี เพ่ิมผลิต

• ต้นแบบท่ีร่วมวิจัยและพัฒนากับผู้ประกอบการ
จํานวน ๓ ต้นแบบ เช่น ต้นแบบ Continuous 
quality control for lathes ต้นแบบ Machine 
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๓๙ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

ภาพและประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มผู้ใช้ใน
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยการ
ผลักดันให้มีการวิจัยพัฒนาด้าน Smart Factory 
Automation การวิจัยและพัฒนาด้าน Industrial 
Robot /Service Robot/Robot Applications/
เครื่องจักรกลการเกษตร 

predictive preventive maintenance (MPPM) 
และต้นแบบหุ่นยนต์ประเภท Collaborative 
Robot 

 
(๒) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting 

Technology Program) เป้าหมาย การนําเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่งและพร้อมนําไปใช้ประโยชน์
ได้หลายคลัสเตอร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต 
และสร้างผลกระทบได้สูง ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนงานนวัตกรรมข้อมูลและบริการ และ (๒) เซน็เซอร์
และระบบอัจฉริยะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. แผนงานนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ เกิดนวัตกรรมข้อมูลเพ่ือการบริการ ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ ภาคอุตสาหกรรมเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรมท่ีมี ICT เป็นฐาน 

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือแก้ปัญหาจราจรและ
ความม่ันคงในเ มือง อัจฉริยะ โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

- สร้าง Smart CCTV Platform เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้กับเมืองต่างๆ ในประเทศ  

- ต่อยอด CCTV ท่ีมีอยู่กับการจราจรและ
ความม่ันคงปลอดภัยของเมือง 

- สร้างให้เกิดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ท้ั ง ท่ี ใ ช้ อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ ท่ี จ ะ เ กิ ด
นวัตกรรมข้ึนในอนาคต 

• เมืองต้นแบบ Smart CCTV Platform ๑ เมือง
ต้นแบบ (เชียงใหม่) 

• ฐานข้อมูลป้ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา ๑ 
ฐานข้อมูล โดยให้บริการด้าน 
- ตรวจจับป้ายทะเบียนปลอม 
- สืบค้นรถตามอัตลักษณ์ 
- บริการตารางการสํ ารวจจุดต้นทางและ

ป ล า ย ท า ง ข อ ง ก า ร เ ดิ น ร ถ  ( O r i g i n -
Destination Survey : O-D) หรือ speed 
profile ของถนน 
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๔๐ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๒. แผนงานเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือ
ตรวจวัดวิเคราะห์ ติดตามและแสดงผลแบบต่อเนื่อง การทานายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ ในกลุ่ม
เกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพการแพทย ์

การพัฒนาเครื่องมือตรวจคัดกรองความผิดปกติ
ด้านสายตาอัตโนมัติ  

• ต้นแบบเครื่องตรวจตาทางไกลเพ่ือคัดกรองโรคทาง
สายตาจากภาพถ่าย 

การพัฒนาเทคโนโลยี Microfluidics Lab-on-chip 
สําหรับการวินิจฉัยด้านสุขภาพการแพทย ์

• ต้นแบบชุดตรวจวินิจฉัยโรคสําเร็จรูปจากเซลล์
เพาะเลี้ยงและโปรตีนสังเคราะห์สําหรับผู้ป่วย          
นิวโรมัยอิลัยติสออพติกา 

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ข้ัวไฟฟ้าและภาชนะ
บรรจุสารละลาย  

• ต้นแบบเครื่องมือแปลงเพศปลานิลด้วยเทคนิคไฟฟ้า 
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๔๑ 

 

๖.๑.๓ กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน การพัฒนาเพ่ือสั่งสมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ฐานในการเตรียมความพร้อม และศึกษาความเป็นไปได้หรือแนวโน้มของเทคโนโลยีใน ๔ ด้าน ได้แก่  
(๑) เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ (๓) เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล และ 
(๔) เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีนาโน รวมถึงการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใต้เทคโนโลยีฐานแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละแผนงาน ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีเป้าหมายเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ชีวสารสนเทศในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ (Integrated Omics) 
และ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการดัดแปลงปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และวิถีเมตาบอลิกในเซลล์
เป้าหมาย เพ่ือให้เซลล์มีคุณสมบัติ และผลิตสารตามต้องการ และเพ่ือเตรียมความพร้อม และสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนม เซ็นเซอร์ 
การประมวลผลภาพ 

การ พัฒนาความสามารถในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ  

• เทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาด
ใหญ่  

• เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ 

• เทคโนโลยีการวิเคราะห์ transcriptome เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการหลั่งโปรตีนออกนอกเซลล์  

การพัฒนาความสามารถเทคโนโลยี และเครื่องมือ 
เพ่ือการดัดแปลงรหัสพันธุกรรม หรือปรับเปลี่ยนวิถี
เมตาบอลิก ในเซลล์เป้าหมายได้อย่างจําเพาะ 
รวดเร็วและแม่นยํา ท้ังในยีสต์ แบคทีเรีย และรา 
รวมท้ังสร้างความสามารถการเลี้ยงเซลล์เพ่ือผลิต
สารในปริมาณสูง ท้ังในระดับห้องปฏิบัติการและ
ระดับขยายขนาด และพัฒนาให้เป็นโมเดลเพ่ือการ
ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ 

• เทคโนโลยี ในการปรับ เปลี่ ยนวิ ถีสั ง เคราะห์ 
สารเป้าหมาย คาดว่าจะได้ต้นแบบการควบคุมการ
ผลิตโปรตีนลูกผสมแบบพลวัตในยีสต์ (Ogataea 
thermomethanolica) 

• เตรียมความพร้อมโครงสร้าง พ้ืนฐานสําหรับ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการสังเคราะห์สารในระดับ
ขยายขนาด คาดว่าจะได้ฐานข้อมูล (virtual easy-
to-access data) แสดงถึงเครือข่าย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ความเชี่ยวชาญกําลังคน ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานบริการขยายขนาด 
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สร้ า งอง ค์ความรู้  และ เทคโน โลยี สนับสนุน
อุตสาหกรรมเกษตรด้านพืช อุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์และอาหารสัตว ์

• ระบบ high throughput SNP genotyping 
screening เพ่ือช่วยให้การคัดเลือกพันธุ์โดยเฉพาะ
เมล็ดพันธุ์ได้เร็วข้ึน 

• ความสามารถในการพัฒนาเข็มนาโนและการใช้
กล้ อ งจุ ลทรรศน์ อิ เ ล็ กตรอนส่ องกราดแบบ
บรรยากาศ เพ่ืองานวิจัยด้านพืช 

• องค์ความรู้กลไกหลักของไวรัสพีอีดีท่ีก่อโรครุนแรง 
ระบบการทดสอบศึกษาสารยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์
ลําไส้หมู 

• ระบบเซลล์โมเดล ท่ีใช้ศึกษาการติดไวรัสในเซลล์
ลําไส ้

๒. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาวัสดุ ข้ึนรูปชิ้นงานวัสดุ 
กระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้วัสดุท่ีมีสมบัติตามความต้องการ ลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ ประหยัดเวลาในการ
ผลิต และสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างขีด
ความสามารถในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ 
โดยพัฒนาเทคนิควิธีการสมัยใหม่ อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D 
Printing  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

การพัฒนาอาหารท่ีปรับเนื้อสัมผัสให้บดเค้ียวง่าย
และกลืนง่าย 

• รายงานข้อมูลการสํารวจตลาดและความต้องการ
อาหารบดเ ค้ียวและกลืนง่ าย ในผู้ ท่ี มีปัญหา 
การบดเค้ียวหรือการกลืน 

• องค์ความรู้ เ ก่ียวกับเทคนิคการทดสอบอาหาร 
ก่ึงของแข็งประเภทเนื้อสัตว์สําหรับผู้ มีปัญหา 
การเค้ียว 

• องค์ความรู้เก่ียวกับสมบัติ rheo-tribology ของ
สารแขวนลอยไฮโดรคอลลอยด์ แป้ง หรือของผสม
ไฮโดรคอลลอย์ท่ีสามารถนําไปใช้ปรับคุณภาพเนื้อ
สัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุหรืออาหาร
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการกลืน 
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• องค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการทดสอบอาหารเหลว
ท่ีสามารถปรับความหนืดสาหรับผู้มีปัญหาการกลืน 

วัสดุเฉพาะบุคคลเพ่ือการดูแลสุขภาพและการมี
สุขภาพท่ีด ี

- ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจเพ่ือ
นํามาใช้ ในการออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบวัสดุกายอุปกรณ์เสริมท่ีมีรูปร่าง
และสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

- ประเมินความเป็นไปได้ของการข้ึนรูปวัสดุ
กายอุปกรณ์เสริมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิต ิ

• ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวัสดุ 
กายอุปกรณ์เสริมท่ีมีรูปร่างและสมบัติท่ีเหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง 

• องค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุกายอุปกรณ์เสริม 
มีสมบัติช่วยกระจายแรงกดทับและ/มีความ
แข็งแรงและยืดหยุ่นท่ีข้ึนรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิต ิ

ศึกษาและพัฒนาวัสดุท่ีมีโครงสร้างน้ําหนักเบา 
- พัฒนาเครื่องมือทดสอบและกระบวนการ

ทดสอบเพ่ือสอบทวนแบบจําลองไฟไนต์ 
เอลิเมนต์สําหรับการทดสอบชิ้นส่วนรถ
โดยสารเม่ือเกิดการพลิกคว่ํา 

- วิจัยและพัฒนายางล้อไ ม่ ใช้ลมแบบ
กระทะล้อยืดหยุ่นได ้

• เครื่องทดสอบการเสียรูปของจุดต่อเชื่อม 

• เครื่องทดสอบการหักพับแบบตกกระแทก 

• เครื่องทดสอบการต้านแรงดัดแบบ ๔ จุด 

• เครื่องทดสอบ rubber composite, biaxial 
tension 

• สูตรยางสําหรับทําดอกยาง 

• ผลจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับ Airless tire 
รูปร่างต่างๆ 

ศึกษาและพัฒนาวัสดุ เ พ่ือใช้ประโยชน์ ด้ าน
การเกษตร 

- พัฒนาคุณภาพน้ํายางข้นให้ปลอดภัยจาก
สารเคมีและสารก่อภูมิแพ้ 

- พั ฒ น า ก า ร แ ป ร รู ป น้ํ า ย า ง ส ดด้ ว ย
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ศึกษาและประยุกต์ ใช้ยางธรรมชาติ
สําหรับงานทางการเกษตร 

- นวัตกรรมวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการเกษตร
สมัยใหม่ 

• ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลชีพ
และความเสถียรของน้ํายางข้น 

• ข้อมูลมาตรฐานการวิเคราะห์โปรตีน และเทคนิค
การกําจัดโปรตีนท่ีก่อให้เกิดภูมิแพ้ออกจากน้ํายาง
ข้น 

• สารจับตัวน้ํายางธรรมชาติ และยางดิบท่ีได้จากการ
ใช้สารจับตัวน้ํายางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• มาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมซิลิกา และยาง
ธรรมชาติผสมเขม่าดํา 
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• ไฮบริดมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมซิลิกาและ
เขม่าดํา 

• องค์ความรู้การปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยยาง
ธรรมชาต ิ

• สารปรับปรุงโครงสร้างดิน 

• รายงานข้อมูลสํารวจตลาด และความต้องการ
เทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการเกษตรและ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีถุงปลูก 
ถุงห่อผลไม้ และฟิล์มคลุมโรงเรือนภายในประเทศ 

ศึกษาและพัฒนาวั สดุ สํ าหรับพลั ง ง านและ
สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาตัวดูดซับเ พ่ือผลิตน้ํ า มันดี เซล
มาตรฐาน ยูโร ๕ 

- ศึกษาการใช้น้ํามันเบนซินในเครื่องยนต์
ดีเซล  

• ตัวดูดซับในกระบวนการกําจัดซัลเฟอร์แบบไม่ใช้
ก๊าซไฮโดรเจน 

• วิธีการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิง
ชนิดใหม่ในเครื่องยนต์ดีเซล 

ศึกษาและพัฒนาวัสดุชีวการแพทย์และอุปกรณ์
การแพทย์เฉพาะบุคคล 

- ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ท่ีเหมาะสมกับสรีระของคนไทย เพ่ือ
ผู้สูงอายุและคนพิการ เพ่ือทดแทนการ
นําเข้าและเพ่ือยกระดับคุณภาพการรักษา 

- วิ จั ยและพัฒนาเทคโนโลยี วั สดุ เ พ่ื อ
ทดแทนการนําเข้า เช่น วัสดุทดแทน
กระดูกทันตวัสดุ  วัสดุสิ้น เปลืองเ พ่ือ 
การรักษา 

- ศึกษาการเตรียมและการปลดปล่อย
โปรตีนและการ เปลี่ ยนสภาพเซลล ์
ออสติ โอบลาสของตั วพา ไฮดรอกซี 
อะพาไทต์ท่ีมีโปรตีนฟิวชันรีคอมบีแนนท์ 

• เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือทดแทนการนําเข้า เช่น วัสดุ
ทดแทนกระดูก ทันตวัสดุ และวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือ
การรักษา เป็นต้น 

• องค์ความรู้การเตรียมและการปลดปล่อยโปรตีน
และการเปลี่ยนสภาพเซลล์ออสติโอบลาสของตัว
พาไฮดรอกซีอะพาไทต์ ท่ีมีโปรตีนฟิวชันรีคอม
บีแนนท์ 

• องค์ความรู้การข้ึนรูปวัสดุและต้นแบบโครงร่าง
รองรับเซลล์สามมิติท่ีข้ึนรูปด้วยเทคนิคแอดดิทิฟ
แมนูแฟคเจอร์ริ่งสําหรับการใช้งานทางด้านการ
ฟ้ืนฟูกระดูกหรือข้อกระดูก (กระดูกอ่อน) 
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- การข้ึนรูปวัสดุและต้นแบบโครงร่ าง
รองรับเซลล์สามมิติท่ีข้ึนรูปด้วยเทคนิค
แอดดิทิฟแมนูแฟคเจอร์ริ่งสําหรับการใช้
งานทางด้านการฟ้ืนฟูกระดูกหรือข้อ
กระดูก (กระดูกอ่อน) 

ศึกษาและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะ
ทาง 

- วิจัยและพัฒนาฐานความรู้ ในด้านการ
วิ เคราะห์ ประเมิน และป้องกันความ
เสียหายของชิ้นส่วนโลหะ และอุปกรณ์
ภาคอุตสาหกรรม 

- พัฒนา ออกแบบเครื่องมือตรวจวัดการกัด
กร่อนสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใช้ฉนวน
ห่อหุ้ม 

• อง ค์ความรู้ และความเชี่ ยวชาญในด้านการ
วิเคราะห์ ประเมิน และป้องกันความเสียหายของ
ชิ้นส่วนโลหะ และอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรม 

• องค์ความรู้และความแข็งแกร่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ ให้กับ
อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ 

พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

- พั ฒ น า เ ท คนิ ค วิ ธี ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ ใ น 
การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ 

• เทคนิคใหม่ในการทดสอบและวิเคราะห์ชุดข้อมูล
ถ่าน Biochar 

• เทคนิควิธีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีผิวและขนาดรูพรุน
มาตรฐานของวัสดุรุดหน้า 

๓. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ใน 
การตรวจวัดด้านต่างๆ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์กําลัง ระบบจ่ายพลังงาน
และควบคุม อุปกรณ์สื่อสารไร้สายท่ีควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารมี
ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ สามารถประมวลผลคําพูด 
ภาษาธรรมชาติ ภาพ ความสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเพ่ือประยุกต์ในด้านต่างๆ และ
แพลตฟอร์มบริการสําหรับการสื่อสารและเชื่อมต่อของ Internet of Things (IoT) 

อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีใน ๓ ด้าน ดังนี ้

- อิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบสมองกลฝังตัว  
- โฟโตนิกส์  
- อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม 

• อิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบสมองกลฝังตัว 
- เ ค รื่ อ ง เ ค ลื อ บ ฟิ ล์ ม บ า ง เ ฉพ า ะ ง า น ชิ ป 

ขยายสัญญาณรามาน : มีคุณสมบัติในการผลิต 
๑,๐๐๐ ชิปต่อเดือน มี Uniformity น้อยกว่า 
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๕% มีการสูญเสียจากการผลิตน้อยกว่า ๑๐% 
และลดต้นทุนการผลิตชิปเหลือไม่เกิน ๔๐ 
บาทต่อชิป 

- ระบบเฟสอาเรย์สําหรับเรดาร์ตรวจอากาศ 
ย่านความถ่ี X สามารถตรวจจับข้อมูลเร็วกว่า
เรดาร์แบบจานไม่น้อยกว่า ๕ เท่า และสามารถ
ข ย า ย สั ญ ญ า ณ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๗ ๐%  
ท่ีคลื่นความถ่ี ๙.๖ GHz 

• เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  
- เ ซลล์ แส งอา ทิตย์ ชนิ ด รอยต่ อ เ ฮ เทอโร 

มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
๑๘% เป็น ๒๑% 

- สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) 

• ระบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสําหรับตรวจติดตาม
สภาวะในการเลี้ยงสัตว์น้ํ าและการเพาะปลูก 
ประกอบด้วย ส่วนควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่อง
เขย่า ส่วนเครื่องวัดความขุ่น และโปรแกรม
ประมวลผลและแจ้งเตือน 
- อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แบบ พิม พ์ ไ ด้  ( P r i n t ed 

Electronics) 
- ต้ นแบบตั ว เ ก็ บประจุ ยิ่ ง ยวด (P r in ted 

Graphene Supercapacitor) ท่ีมีค่าความ 
สามารถในการเก็บประจุ ในช่วง ๒๐๐-๖๐๐ F/g  

วิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ มุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์หรือระบบ
ท่ีเน้นความเป็นอัจฉริยะ ใน ๓ ระดับ ดังนี ้
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) 
- การวิเคราะห์อัจฉริยะ (Smart Analytics) 
- แพลตฟอร์มอัจฉริยะ (Smart Platform) 

• ต้นแบบระบบรู้จําเสียงพูดสําหรับใช้ในการประชุม 
(พาที) เวอร์ชั่น ๑.๕ ให้มีความถูกต้องมากกว่า 
๗๐% 

• ต้นแบบระบบวินิจฉัยและให้คําแนะนําการสร้าง
กระบวนการเพ่ือยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์
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สําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 29110 

๔. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีนาโน มีเป้าหมายเพ่ือการออกแบบและสังเคราะห์
สารหรือวัสดุใหม่ระดับนาโน เช่น ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน และผลึกนาโน  แท่งนาโน (nanorods) 
คาร์บอนนาโน (carbon nanotube) เส้นใยนาโน (nanofiber)  ไปจนถึงกราฟีน หรือฟิล์มบางนาโน 
และวัสดุนาโนคอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนนาโน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การประกอบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นาโนให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี อาทิ 3D Printing การพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ Lithography จักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว Lab-on-a-chip และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัด
วิเคราะห์ระดับนาโน ท้ังเชิงกายภาพ เชิงเคมี เชิงชีวภาพ และวิธีการทดสอบมาตรฐานเพ่ือให้ผลทดสอบท่ี
สมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างมาตรฐานในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในทุกแขนง 

การวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน
ทางด้านระบบวิศวกรรมนาโนและการผลิตข้ันสูง 

• องค์ความรู้การพัฒนาระบบนําส่งสารชีวโมเลกุลใน
สัตว ์

• องค์ความรู้การพัฒนาสิ่งทอนาโนสมบัติใหม่ด้วย
เทคโนโลยีนาโนคอมพอสิท 

• ได้กระบวนการเตรียมตัวอย่าง และเทคนิคการผลิต
ข้ันสูง ท้ังนี้จะครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ทดสอบ
สารชีวโมเลกุล และการพัฒนาเส้นใยให้มีความ
คงทนแข็งแรงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย 

• องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบอุปกรณ์นาโนต่างๆ 
เช่น ตัวเก็บสะสมพลังงาน และชุดตรวจวัดก๊าซ
แอมโมเนีย เป็นต้น 

การวิ จั ย เ พ่ื อสร้ างความสามารถเทคโน โลยี 
การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุนาโน 

• การพัฒนาสูตรสารกรองคาร์บอนนาโนของ 
เครื่องกรองน้ํา IoT sos water 2 ให้เหมาะสมกับ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

• ผลการศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนา Targeting 
Bio-based Nanoparticles สําหรับระบบนําส่ง
แบบมุ่งเป้าไปยังสมอง 
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• ผลการทดสอบระบบตรวจจับไมโครอาร์เอ็นเอ  
โดยใช้ Graphene oxide และฟลูออเรสเซนส์ 
(เป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งของงานวิจัยสําหรับการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก) 

• การค้นหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด lncRNA 
และ miRNA จากซีรั่ม 

• การเตรียม Paper-based SERS Substrate เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยในการคัดกรอง
มะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพและราคาถูก 

• การออกแบบพัฒนา Microneedle สําหรับการ
พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
ทางผิวหนัง 

• การติดตั้งอุปกรณ์สําหรับการผลิตไฮโดรเจน เพ่ือ
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนาโน สําหรับการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสังเคราะห์จากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน 

การวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน
ทางด้านการความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลย ี

• องค์ความรู้กลไกของวัสดุนาโนท่ีส่งผลต่อระบบทาง
ชีววิทยา และการทดสอบความเป็นพิษ โดยใช้
แบบจําลองของเซลล์เพาะเลี้ยง หรือในสัตว์ทดลอง
ท่ีเหมาะสม 

• องค์ความรู้การศึกษาการโดยอาศัยแบบจําลอง 
เพ่ือทดสอบความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และการได้รับสัมผัส  

• องค์ความรู้การศึกษาการได้รับสัมผัสของมนุษย์  
ในสถานประกอบการท่ีผลิต หรือนําวัสดุนาโนมาใช้
ในกระบวนการ โดยตรวจวัดการปลดปล่อยวัสดุ 
นาโนจากกระบวนการผลิต 

• องค์ความรู้การสร้างแบบจําลองเนื้อเยื่อเป้าหมาย
ของมนุษย์ ท่ีมีโอกาสได้รับสัมผัสกับวัสดุนาโน 
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ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผิวหนัง ปอด และทางเดินอาหาร ฯลฯ โดยมี
ลักษณะเป็นโครงสร้างแบบสามมิติ ท่ี มีความ
คล้ายคลึงกับเนื้อเยื่อจริง ท้ังทางด้านกายภาพและ
การตอบสนองทางชีวภาพ 

การวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน
ทางด้านการวัดวิเคราะห์ และทดสอบในระดับนาโน 

• ได้กระบวนการเตรียมตัวอย่าง และเทคนิคการ
ตรวจวัดตัวอย่างในระดับนาโน ท้ังนี้จะครอบคลุม
ไปถึงการสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์ทดสอบใน
แต่ละชนิด ให้ตรงตามมาตรฐานสากล ท่ีได้รับการ
ยอมรับ เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น 

๕. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ มีเป้าหมายเพ่ือการต่อยอดเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ เกิดจากการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขา  สวทช. จึงสร้างกลไกเทคโนโลยีฐานแบบ
บูรณาการให้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ (Sensor)  • เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้าน Sensing 
Materials ได้แก่  
- New Material Design for High 

Performance Sensors  
- ZnO Nanowire, ZnO Substrate, 

Poltstyrene  
- Color Changing Materials, Fluorescent, 

Fluorescent Nanoparticle  
- Luminescent Organic Compounds 
- Immuno Assay 
- NanoGold 
- Magnetic Nanoparticle  
- Graphene  
- Immobolized Antibody on Silicon 

Nitride Membrane of ISFET 
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• เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้าน Sensor 
processing ได้แก่ 
- Molecularly Inprinted Polymers (MIPs), 

Electrochemical 
- Immunoassay for protein biomarkers/ 

process automation  
- Fluorescence measurement 
- LAMP 
- ELectrochemistry 

• การพัฒนาเทคโนโลยี Detection ของ Sensor 
ได้แก่  
- Multiplex Detection of Mycotoxins 
- Metal/Redox Labeling Probes for 

Multiplexing Analysis 
- Photonics Portable Reader 
- Optical and Fluorescent Signal 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุชีวภาพ (Bio-based 
material) 

• เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้าน Functional 
Bio-based Polymers/Additives ได้แก่  
- Functional Additives for Bio-degradable 

Packaging 
- Functional Additives for High Thermal 

and High Strength Bioplastic Application 

• เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้าน Carbon 
Fiber/Bioplastic Composites ได้แก่  
- Lignin from Biomass 
- Carbon Fiber from Bioplastic 
- Carbon Fiber Reinforced Bioplastic 

Composite (single composite) 
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• เกิดองค์ความรู้  และเทคโนโลยี ท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
Food Ingredients ได้แก่ Extraction of Pomelo 
Pectin และ Enzymatic Modification of 
Pectin 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน High-performance 
computing & data analytics 

• ทําฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพ่ือ
งานวิจัยใน ๓ กลุ่ม คือ  
- Integrated Omics สําหรับการปรับปรุงพันธุ์

พืช การตรวจโอกาสการเกิดโรคในคน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วย Smart Agriculture  และ
การพัฒนา Material and Catalyst เพ่ือ
พลังงานชีวภาพ 

- เครื่องมือท่ีจําเพาะสําหรับการวิเคราะห์และ
ตอบโจทย์ความต้องการ  

- Publ icat ion ท่ี มุ่ง เน้นเรื่อง workflow, 
algorithm และ software ใหม่ๆ เพ่ือลงใน
วารสารวิชาการท่ีสําคัญ 

• จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพร้อมสําหรับการ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการวิเคราะห์ผลแบบ
บูรณาการ มีระบบการทํางานท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
Web Interface 
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๕๒ 

 

๖.๑.๔ กลุ่มโครงการวิจัยตามนโยบายรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 
๑. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based 

Industry) ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  

เพ่ือสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
โดยมุ่งเน้นสร้างความสามารถท้ังในแง่องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีฐาน กระบวนการผลิต และต้นแบ เพ่ือให้
เกิดการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่  
- อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ  เช่น 

เอนไซม์ย่อยชีวมวลทางการเกษตร กระบวนการ
ต้นแบบ bioprocess ในการผลิตเอทานอลจาก
ชีวมวลทางการเกษตร เป็นต้น 

- อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และอาหารสัตว์ เช่น 
การผลิ ตกรดไขมันระดับโรงงานต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสัตว์ เป็นต้น 

- ด้านวัคซีนสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การผลิตวัคซีน 
พีอีดี ด้วยระบบ yeast based และผลการ
ทดสอบระดับภาคสนาม เป็นต้น 

- เทคโนโลยีการผลิต/โรงงานต้นแบบผลิตยา 
ชีววัตถุ เช่น การขยายขนาดการผลิตยาชีววัตถุ 
ท่ีเป็นโปรตีน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 
 

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ๒ 
เรื่อง 

• ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ือ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ๑๐ เรื่อง 
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๕๓ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๒. โครงการกลุ่มบริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภายใต้แผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

สร้างระบบบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล 
จีโนมิกส์ของประเทศไทย (Genomics Thailand 
Data Center)  โดยการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล
จีโนมิกส์ขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์บนระบบ High 
Performance Computing : HPC 

- ระบบบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลจีโนมิกส์
ของประเทศไทย  

ค้นหาลําดับเบสท่ัวจีโนมของคนไทย โดยการ 
คัดกรองอาสาสมัครคนไทยเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
หาลําดับเบสท่ัวท้ังจีโนม และจัดเก็บข้อมูลทาง
คลินิกท่ีสมบูรณ์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของคนไทยและ
ประชากร ท่ี มีความสัม พันธ์ ใกล้ เ คียง กันทาง 
พันธุศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากประชากรชาวเอเชีย
กลุ่มอ่ืน รวมถึงการต่อยอดเพ่ือค้นคว้าหายาหรือ
การรักษาโรคท่ีจําเพาะต่อประชากรไทยรวมถึง
ประชากรในกลุ่ม CLMV ท่ีมีพ้ืนฐานพันธุกรรม
ใกล้เคียง 

- ลําดับเบสของจีโนมคนไทยจํานวน ๒๐๐ ราย 

๓. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย 
ภายใตแ้ผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ได้แก่  

- ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล โดยการปรับปรุง
ระบบบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ท่ีดินถูกต้องตามสิทธิ์และ
ประ เภท ท่ียื่ นจํ านงขอใช้ พ้ื น ท่ี  และ
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  

• ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ๑ ฐานข้อมูล 
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๕๔ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

- ด้านบริการเว็บเซอร์วิส โดยการปรับปรุง
บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลกรมการ
ปกครองให้รองรับการใช้สิทธิ์เฉพาะบุคคล
เพ่ือขยายผลการใช้งานของกรมส่งเสริมฯ 
ให้รองรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ัว
ประเทศ รวมท้ัง พัฒนาระบบบริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือตรวจสอบการใช้
ท่ีดินถูกต้องตามสิทธิ์และประเภทท่ียื่น
จํานงขอใช้พ้ืนท่ี 

- ด้านคุณภาพข้อมูล โดยการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิงลึก และ
พัฒนาระบบรายงานความผิดปกติของ
ข้อมูล 

ปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน FAARMis ในส่วน
ของการวาดแปลงบนแผนท่ีดาวเทียม เช่น 

- แสดงขอบแปลงกิจกรรมการปลูกพืชท่ีใช้
พ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ ์

- สามารถแก้ไขขอบเขตพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ลด,ขยาย) เป็นต้น 

• ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรไทย ๑ แอปพลิเคชัน 

ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ ได้แก่ 
- ป รั บ ป รุ ง ส่ ว น ก า ร แ ส ด ง ผ ล 

www.faarmru.in.th (graphic) 
- ปรับปรุงส่วนการแสดงผลข้อมูลทะเบียน

เกษตรกร 
- ปรับปรุงส่วนการค้นหาข้อมูลและแสดงผล 
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ย้ อ น ก ลั บ 

(Traceability) ผักและข้าวอินทรีย์ โดยใช้
ข้อมูลจากชุดโครงสร้างมาตรฐานฯ 

• ระบบฟาร์มรู้ ๑ ระบบ 
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แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และระบบ
เครือข่าย ได้แก่ 

- ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

- ปรับปรุงระบบการจัดการเครือข่ายและความ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงการบริหารและจัดการตรวจสอบ
สถานะระบบ 

- ทดสอบการจัดการข้อมูลชุดสํารอง 

ระบบฟาร์มคลาวด์ ๑ ระบบ 

๔. โครงการพัฒนาแบบจําลองการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตร ระยะท่ี ๔ ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

การพัฒนาแบบจําลองการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้าน
การเกษตร มีแผนการดําเนินงานดังนี ้

- พัฒนาระบบ Agri-map Online ให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถแสดงผล
ผ่าน Mobile Application เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลและช่วยวาง
แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ท่ีดินด้านการเกษตร  

- พัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของ
เ กษต ร ก ร โ ด ยบู รณ า ก า ร ข้ อ มู ล กั บ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําข้อมูล
ทางวิชาการเพ่ือนํามาจัดทําสื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบวีดีทัศน์ เช่น เรื่องพืชทดแทน 
และสัตว์น้ําเชิงเศรษฐกิจ 

• ระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile 
Application ๑ ระบบ 

• สื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร สําหรับ
ปลูกพืชทดแทนหรือพืชทางเลือก สําหรับเกษตรกร 
และประชาชนท่ัวไป ๕ เรื่อง 
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๕๖ 

 

๖.๒ แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มแผนงาน ได้แก่ (๑) กลุ่มแผนงานด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (๒) กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนากําลังคนด้าน ว และ ท  (๓) กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน ว และ ท และ (๔) กลุ่มแผนงานพันธกิจอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ 

 
๖.๒.๑ กลุ่มแผนงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงาน 
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต
จากภาย ใน  ภ าย ใต้ แผนงานบู รณาการ พัฒนา เศรษฐ กิจ ฐ านรากและชุ มชน เ ข้มแ ข็ ง  โ ดย มีแผน 
การดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย (Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP) ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นําเทคโนโลยีไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือผลิตสินค้าใหม่  
โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี ้

• ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า มต้ อ ง ก า ร แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย 
ให้คําปรึกษาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ
ก่อนดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลกึ 

• การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกราย SMEs  

• การ พัฒนา เครื อ ข่ า ย เ พ่ื อกา ร ให้บ ริ ก า ร
ครอบคลุ ม ท่ั วประ เทศ  และส่ ง เ ส ริ ม ให้
ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐ 

• การถ่ายทอดความรู้และเสาะหาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ 

• พัฒนาเทคโนโลยี เชิ งลึกให้ กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ๑,๕๐๐ 
ราย 

• ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา ๒๕๐ ผลิตภัณฑ์ 

พัฒนาศักยภาพด้ านการวิ จั ยและพัฒนาของ
อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย เพ่ือสร้างความ

• ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีความพร้อมในการขอการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 
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น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการขยาย
ตลาดต่างประเทศมากข้ึน โดยมีแผนการดําเนินการ 
ดังนี ้

• จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุก
ภู มิภาคเข้าถึงการบริการของภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

• ถ่ า ยทอดความรู้ ฮ าล าลมาตรฐ าน  กา ร
ตรวจสอบ และการตลาดให้ผู้ประกอบการ 

• ตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้นของบริษัท
และคัดเลือกผู้ เ ข้าร่วมโครงการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร/เกษตรแปรรูป และยางพาราแปรรูป 
และจัดหาผู้ เชี่ ยวชาญวินิจฉัยปัญหาทาง
เทคโนโลยีเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ 

• ศึกษาตลาดและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

• ให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาสถานประกอบการ 
ฮาลาล  

• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตรวจประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล 

• ทดสอบตลาดในต่ า งประเทศตามคว าม
เหมาะสม 

• บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านฮาลาล ๘๐ คน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วย
เทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

• ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร ๒๐ กิจการ 
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๒. แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
ความต้องการในการแก้ปัญหา รวมท้ังพัฒนา
กลไกการส่งมอบ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์  

• บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

• ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จาก
กลไกและมาตรการจากภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการรับรอง
โครงการด้านภาษีวิจัย พัฒนา และนวัตกรร 
และการตรวจสอบการข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย  

• จํานวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี๔๐ โครงการ 

• คําขอคุ้มครองทรัพย์สินปัญญา ๒๐ คําขอต่อ
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน  

• โครงการของภาคเอกชนท่ีได้รับรองโครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จํานวน ๒๐๐ โครงการ 

• ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีได้รับการประกาศ
ข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ๖๐ ผลงาน 

๓. แผนงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลย ีภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

การสร้ างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกระบวนการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการและผลักดัน
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบท่ีตรงต่อความ
ต้องการของตลาด โดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี ้

• ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในด้าน
ธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีท่ีจะเน้นธุรกิจท่ีมี
มูลค่าสูง (High Value Startup) 

• ขยายช่องทางการตลาดท่ีเหมาะสม ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

• เ พ่ิ ม โอกาสสร้ า งความ เชื่ อ ม่ัน  ด้ ว ยการ
เตรียมพร้อมและพาไปประกวดในเวทีต่างๆ  
ท้ังในและต่างประเทศ 

• ผู้ประกอบการใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริม ๓๐ กิจการ 
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• ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพ่ือออกสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและ
พัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ โดยมี
แผนการดําเนินการ ดังนี ้

• จัดทําแผนการตรวจประเมินโดยการนําเอา 
Maturity Model มาประเมินสถานภาพการ
บริหารจัดการหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ 
หน่วย 

• ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้แก่นักธุรกิจ
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์บ่มเพาะ ท้ังในและต่างประเทศ 

• ให้คําปรึกษาแก่ศูนย์บ่มเพาะ เพ่ือให้มีระบบพ่ี
เลี้ยงช่วยดูแลศูนย์บ่มเพาะ ในระยะเริ่มต้น 

• ศูนย์บ่มเพาะท่ีเข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากข้ึน ๕ หน่วย 

การสร้างผู้ประกอบการธุร กิจนวัตกรรมใหม่ 
( S t a r t u p  Vou c h e r )  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ ห้
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้วิสาหกิจนวัตกรรมในการ
ต่อยอด โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี ้

• คั ด เลื อกผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ เทคโน โลยี รั บ 
voucher เ พ่ือสร้ างยอดขาย หรือเสริม
ศักยภาพทางการผลิตและการค้า 

• สนับสนุนเวที/กิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในโลกปัจจุบันและเวที

• ธุรกิจท่ีเข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต ๘๐ 
กิจการ 
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การเชื่อมโยงแหล่งทุนและนักลงทุน (event 
sponsor) 

• จั ด ทํ าหลั กสู ต ร  e -Lea rn ing  เ พ่ื อสอน
กระบวนการคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่อย่างมี
ระบบและให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

• สร้างชื่อเสียงธุรกิจไทยสู่การยอมรับระดับสากล 

พัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ โดยมี
แผนการดําเนินงาน ดังนี ้

• เสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถให้แก่
นักลงทุนและบุคลากรท่ีต้องการลงทุนแบบ 
Angle Investor ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนเพ่ือเกิด
การต่อยอดการเรียนรู้และลงทุน 

• พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ 
๒๕ คน 

การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
นักศึกษาฝึกงานธุร กิจเริ่ มต้น โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

• สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลต้นแบบเพ่ือ
ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโต
ไปเป็นธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ในอนาคต 

• สร้างนวัตกรรมต้นแบบท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้
สามารถใช้งานได้จริงเพ่ือยกระดบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 

• นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้  ความตระหนัก เ พ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ๗๕ ราย 

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยด้วย
ซอฟต์แวร์บรหิารจัดการ 

• ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ ๑๐๐ 
คน 
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๔. แผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกร มีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

• จัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตร และนํามาจัดทําเป็นสื่อ/
ระบบฐานข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย ตอบสนองได้
ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้สะดวก 

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรในวงกว้าง  
ด้วยการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ
พันธมิตร 

• สนับสนุนให้เกษตรกรนําเทคโนโลยีไปปรับใช้
ในวงกว้าง การต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงการ
จัดตั้งธุรกิจ (SMEs)  หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) 

• พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคลากรตลอดห่วงโซ่ด้วยการจัดฝึกอบรม  
การปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
การทํางานร่วมกัน 

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร จํานวน ๑๐๐ ชุมชน 
ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน 

• การจัดการความรู/้เทคโนโลย ีไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง  
โดยมีเกษตรกรรับข้อมูลไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐  คน 
และหน่วยงานอ่ืนเข้าถึงข้อมูลสะดวก 

• เกษตรกรแกนนํา/รุ่นใหม่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม นักการ
ตลาด/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๕๐๐ คน/ป ี

• เกิด กลุ่มคลัสเตอร์แปรรูป ๒ กลุ่ม 

๕. แผนงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการสื่อสาร วทน.  

เ กิดแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์  เชิ งรุก ท่ี
เฉพาะเจาะจงตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนอง / 
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่าง
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพในเชิ งต้น ทุนสู งสุด 
ครอบคลุม กิจกรรมท่ี เ ก่ียว ข้องกับการตลาด 
ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลงาน รวมถึงการ
สื่อสารภาพลักษณ์ สวทช. เพ่ือให้ สวทช. บรรลุ
เป้าหมาย 

• จํานวนผู้สนใจ และ/หรือ ผู้ลงทุนด้าน ว และ ท 
จากกิจกรรมการตลาดของศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยีท่ีมีระดับของการเจรจาอยู่ใน ระดับ ๓ 
(Proposal) และระดับ ๕ (Income) จํานวน ๑๕๐ 
ราย 

• มูลค่าสื่อ (PR Value) โทรทัศน์ ๑๕๐ ล้านบาท 
และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ซ้ือ ๒๒๐ ล้านบาท 

• เกิด Talk of the town จํานวน ๕ เรื่อง 
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๖๒ 

 

๖.๒.๒ กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนากําลังคนด้าน ว และ ท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. การพัฒนากําลังคนและเยาวชนวิทยาศาสตร์ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพ ผ่านการให้
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี ้

• โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย (TGIST) 

• โครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโน 
(YSTP)  

• โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน (JSTP)  

• โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบัน เทคโนโลยี
แห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) 

• สร้างและพัฒนากําลังแรงงานรุ่นใหม่ (STEM 
Workforce) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม เน้น ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

• พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ๒๐๐ คน 

• สร้างและพัฒนาทักษะบัณฑิต/กําลังแรงงานให้มี
ประสบการณ์ทําวิจัยร่วมกับภาคการผลิตและ
บริการ ๑๕๐ คน 

พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสําหรับเด็ก เยาวชน และคร ู

• ส่ง เสริมการเรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์และ

• กํ า ลั ง ค น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒน า ศั ก ย ภ า พด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๑๕,๐๐๐ คน 

• ส่งเสริมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลาง 
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๖๓ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

เทคโนโลยีสําหรับเด็ก เยาวชน เ พ่ือสร้าง
รากฐานของสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด 
รวม ท้ัง พัฒนาครูและสื่ อการ เรี ยนรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์  เ พ่ือสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการจั ดกา ร เ รี ยนการสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

• บริหารสถาน ท่ี  สิ่ ง อํ านวยความสะดวก 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ด้วยบริการท่ีได้
มาตรฐาน เ พ่ือเป็น พ้ืน ท่ี ให้ เด็ก  เยาวชน 
นักศึกษา เข้ามาทํากิจกรรม พัฒนาชิ้นงาน
โครงงาน เพ่ิมพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพบปะนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
พ่ี เ ลี้ ย ง  ภาย ใต้ แนว คิดของ  “S tudent 
Center” 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยสามารถรองรับเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ คนต่อ
ป ี

๒. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ วทน.  

อาศัยกระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าถึง ว และ ท ของ สวทช. 
มากข้ึน โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีตรง
ความต้องการ และสอดคล้องกับความชํานาญของ 
สวทช. ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากหัวข้อฝึกอบรมใน
ตลาด รวมไปถึงการให้บริการทดสอบระดับความรู้
และสอบเทียบ เป็นบริการท่ีจัดอย่างมืออาชีพ ได้
มาตรฐาน สามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานท่ี 
รวมถึงการจัดฝึกอบรมในระดับภู มิภาคด้วย 
ให้บริการอุปกรณ์ สถานท่ีฝึกอบรม ท้ังเชิงบรรยาย
และเชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลภายนอก โดยเชื่อมโยง
นักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้าง
สมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต 

• จํานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๙,๐๐๐ คน 

• จํานวนหลักสูตร ๒๕๐ หลักสตูร 
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๖๔ 

 

๖.๒.๓ กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ว และ ท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) เพ่ือ
นวัตกรรมไทย แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพ 
• ทบทวนทิศทา ง /แนว โน้ ม อุตสาหกร รม

เป้าหมายและคลัสเตอร์เป้าหมายแห่งอนาคต 
(New S-curve) ท้ัง ๑๐ อุตสาหกรรม 

• เ ก็บรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อมูลจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องท้ังระบบ 

• ระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนท่ีนําทาง 
• จัดทํารายงาน 

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ ๑ แผน 

๒. การบริการวิชาการและทดสอบ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ให้บริการด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์  ตลอดจน
การพัฒนามาตรฐานและการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบท่ีจําเป็นต่อประเทศ เชื่อมโยงปัญหา/โจทย์ 
กลับไปท่ีหน่วยวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

• การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ รายการ 

• การให้บริการทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
๑๐๐ รายการ 
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๖๕ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๓. โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา ว และ ท ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ และ สวทช. 

• ฐ า น ข้ อ มู ล วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ใ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ๑๓ ฐาน และกลุ่มไหม
หัตถกรรม ๑๕ ฐาน 

• ฐานข้อมูลจีโนม ๑ ฐาน ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล 
จีโนม ๗๐,๐๐๐ ครั้ง 

• สายพันธุ์ท่ีผ่านการปรับรุงพันธุ์รุ่นท่ี ๘ จํานวน ๑ 
ครอบครัว 

• จุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพท่ีเก็บรักษาใน TBRC และ 
BCC สะสม ๘๒,๐๐๐ ตัวอย่าง 

• ให้บริการคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง ๘ ล้านชั่วโมง 
/CPU 

• จํานวนหน่วยงานท่ีใช้บริการสาธารณะบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ๓๐ หน่วยงาน 

๔. การบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ให้บริการพ้ืนท่ีเช่าคุณภาพสูงเพ่ือดําเนินกิจกรรม
วิจัยและพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ท่ีสามารถ
เชื่อมโยง กับ สวทช. และ/หรือ มหาวิทยาลัย
ใกล้ เ คียงให้ เ กิดเป็นเครือข่ายวิจัยและพัฒนา 
จัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่า 
ลูกค้า ผู้บริหาร นักวิจัย สวทช. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ทํางานร่วมกัน และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ธุรกิจ 

• ผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ผู้เช่า) ๑๔๕ 
ราย 
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๖๖ 

 

๖.๒.๔ กลุ่มแผนงานพันธกิจอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ โดยมีแผนการดําเนินงาน และผลงานส่งมอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

๑. การพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรแม่นยํา และ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืชเป้าหมายของ
โครงการ Bioeconomy และพืชเศรษฐกิจ
สําคัญของพ้ืนท่ี ด้วยชุดเทคโนโลยีท่ีพร้อม
ถ่ายทอดไม่น้อยกว่า ๗ เทคโนโลยี อาทิ การใช้
เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพอากาศ เพ่ือเ พ่ิม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต  เทค โน โลยี ก า ร
เพาะเลี้ยงชันโรง ควบคุมคุณภาพและแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือผลิตพืชปลอดโรค 
เป็นต้น 

• จํานวนชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อย
กว่า ๓๕ ชุมชน  

• เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ คน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพ
ภาคตะวันออก (EECi Biopolis) และการศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง 

• บูรณาการผังแม่บท Biopolis ในผังแม่บท 
EECi และออกแบบอาคาร  EECi Biopolis 
ระยะท่ี ๑ 

• ขับเคลื่อนการพัฒนา EECi Biopolis  และ
ศึกษาจั ด ทํ าแผนปฏิบั ติ ก าร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และการบริการเทคนิคด้านชีววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพและการสรรหา Knowledge 

• แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนวัตกรรม
ชีวภาพภาคตะวันออก ๑ แผน 

• แผน กิจกรรมการตลาด เ พ่ื อดึ งดู ดนั กล ง ทุน 
หน่วยงาน และผู้ประกอบการ เข้ามาทํางานในพ้ืนท่ี
เมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก ๑ แผน 
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๖๗ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 
Worker และจัดทํา Incentive Package เพ่ือ
ดึงดูดนักลงทุนและนักวิจัยท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาทํางานใน EECi Biopolis   

การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบการฐานชีวภาพในภาคตะวันออกและ 
บ่ ม เ พ า ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห ม่  ( Startups) 
ด้านนวัตกรรมฐานชีวภาพ 

• ผู้ประกอบการ (SMEs) ฐานชีวภาพท่ีได้รับการ
ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี ๖๐ ราย 

• จํานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ฐานชีวภาพท่ี
เข้ารับการบ่มเพาะ ๑๐ ราย 

การออกแบบกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพ
ภาคตะวันออก ระยะท่ี ๑ 

• แบบกลุ่มอาคาร เ มืองนวัตกรรมชี วภาพภาค
ตะวันออก ระยะท่ี ๑ จํานวน ๑ แบบพิมพ์เขียว 

๒. การเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ภายใต้
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะการสร้างบริบท 
ในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart manufacturing 
 

• แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในประเทศไทย ๑ แผน 

• แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพ่ือ
ส่ง เสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้ งาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย ๑ แผน 

๓. การเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

สนับสนุนการทํางานร่วมวิจัยและพัฒนา กับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการวิจัยและพัฒนาท่ีเป็น
โจทย์จากความต้องการของภาคเอกชนตั้ งแต่
เริ่มต้น ท้ังการค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
การพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนาข้ึนแล้ว
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา 

• ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการท่ีเป็นนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐ โครงการ 

การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีราย
ใหม่ ให้มีอัตราเพ่ิมของรายได้ระดับสูงในสาขาท่ี
สนับสนุนนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

• ผู้ประกอบการด้านอาหารท่ีมีความสามารถในการ
สร้างรายได้สูงต่อเนื่องจากปีก่อน ๑๐ ราย 
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๖๘ 

 

แผนการดําเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๑ 

• สร้างความตระหนักให้ความรู้ และสร้าง Food 
Innovat ion Pa r tne rsh ip  & Exper t 
Platform 

• สร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูล ค่าสู ง  (Food 
Innovat ion Product  Accelerat ion 
program) 

• เ ร่ ง ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง ด้ า น ธุ ร กิ จ สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่ 
(Food Innovation Business Acceleration 
Program) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ
วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้บริการภาคเอกชนในเมือง
นวัตกรรมอาหาร ภายใต้มาตรฐานการทดสอบใน
ระดับสากล เพ่ือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย 

• การให้บริการทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
๑๐๐ รายการ 
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๖๙ 

 

๗. แผนทรัพยากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     ๗.๑  บุคลากร   
 สวทช. ได้เสนอขออนุมัติจาก กวทช. ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไว้ท่ีจํานวน ๓,๕๑๓ คน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ สวทช. มีกรอบอัตรากําลังคนรวมท้ังสิ้นแล้ว ๒,๙๑๒ คน  และในปี ๒๕๖๑ สวทช. จะมีนักเรียนทุนกลับมา
อีก ๑๑ คน และมีแผนความต้องการอัตรากําลังใหม่เพ่ือดําเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้อีกจํานวน ๑๘๒ คน ดังนั้น 
คาดหมายว่าในปี ๒๕๖๑ สวทช. มีกรอบอัตรากําลังคนรวมท้ังสิ้น ๓,๑๐๕ คน 
 

๗.๒  งบประมาณ 
๗.๒.๑ แผนการใช้จ่ายเงินลว่งหน้าของ สวทช. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แยกตามแผนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของ สวทช. ดังนี ้
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๗๐ 

 

ตารางท่ี ๑  แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ของ สวทช. (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ลําดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ รายจ่ายเพ่ือการดําเนินงาน ๖,๖๙๒ ๗,๒๖๓ ๗,๘๘๕ ๘,๕๖๒ ๙,๓๐๑ 

 

๑.๑ รายจ่ายประจาํ ๒,๔๑๔ ๒,๕๗๘ ๒,๗๕๓ ๒,๙๔๐ ๓,๑๔๐ 

๑.๑.๑ เงินเดือน ๑,๘๘๘ ๒,๐๒๐ ๒,๑๖๒ ๒,๓๑๓ ๒,๔๗๕ 

๑.๑.๒ สวัสดิการ ๓๔๑ ๓๖๓ ๓๘๗ ๔๑๓ ๔๔๑ 

๑.๑.๓ ค่าสาธารณูปโภค ๑๘๕ ๑๙๔ ๒๐๔ ๒๑๔ ๒๒๕ 

๑.๒ แผนงานวิจัยและพัฒนา ๒,๑๘๕ ๒,๔๐๔ ๒,๖๔๔ ๒,๙๐๘ ๓,๑๙๙ 

๑.๒.๑ แผนงานวิจัยและพัฒนาตามคลสัเตอรม์ุ่งเป้าและ
ประเด็นมุ่งเน้น 

๙๑๙ ๑,๐๑๑ ๑,๑๑๒ ๑,๒๒๓ ๑,๓๔๖ 

๑.๒.๒ แผนงานวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐานและ
เทคโนโลยีฐานแบบบรูณาการ 

๑,๒๖๖ ๑,๓๙๓ ๑,๕๓๒ ๑,๖๘๕ ๑,๘๕๔ 

๑.๓ แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ๑,๖๗๘ ๑,๘๔๖ ๒,๐๓๐ ๒,๒๓๓ ๒,๔๕๗ 

๑.๒.๓ แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี ๘๗๔ ๙๖๑ ๑,๐๕๘ ๑,๑๖๓ ๑,๒๘๐ 

๑.๒.๔ แผนงานพัฒนากําลังคนด้าน ว และ ท ๓๓๖ ๓๗๐ ๔๐๗ ๔๔๗ ๔๙๒ 

๑.๒.๕ แผนงานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ว และ ท ๔๖๘ ๕๑๕ ๕๖๖ ๖๒๓ ๖๘๕ 

๑.๔ แผนงานการบรหิารจดัการภายใน ๔๑๕ ๔๓๖ ๔๕๘ ๔๘๐ ๕๐๔ 

๒ รายจ่ายค่าก่อสรา้งและอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๑๐ ๕๖๑ ๖๑๗ ๔๙๔ ๓๙๕ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๗,๒๐๒ ๗,๘๒๔ ๘,๕๐๒ ๙,๐๕๖ ๙,๖๙๖ 

๓ รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบีย้ต่าํ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

๔ รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน* ๔๘๒ ๕๕๐ ๕๕๐ ๕๕๐ ๕๕๐ 

๕ รายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ** ๒๙๑ ๓๒๐ ๓๔๒ ๓๖๖ ๓๙๒ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๘,๒๒๕ ๘,๘๙๔ ๙,๕๙๔ ๑๐,๑๗๒ ๑๐,๘๓๘ 
*   ได้แก่ งบบุคลากร โครงการที่มีรายได้ และตั้งไว้ไม่เกิน ๑๐% ของแผนรายจา่ย 
** หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 
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๗๑ 

 

๗.๒.๒  แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายรวมปี ๒๕๖๑ จํานวน ๗,๒๐๒ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนในบริษัท

ร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา จํานวน ๒๕๐ ล้าน รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน ๔๘๒ ล้านบาท บาท และ
รายจ่ายเงินเ พ่ิมพิเศษ ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๒๙๑ ล้านบาท รวมท้ังสิ้น ๘,๒๒๕ ล้านบาท รายละเอียด 
ดังตารางท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒  แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ 

รายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายเพื่อการดําเนนิงาน     ๖,๖๙๒ 

รายจ่ายค่าก่อสร้างและอุดหนนุเฉพาะกิจ       ๕๑๐ 

รวม ๗,๒๐๒ 

รายจ่ายเงินลงทนุ และเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ํา       ๒๕๐  

รายจ่ายสาํรองฉุกเฉิน ๔๘๒ 

รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ปี ๒๕๖๑* ๒๙๑ 

รวมทั้งหมด ๘,๒๒๕ 
  * หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

 
• รายจ่ายเพื่อการดําเนินงาน จํานวน ๖,๖๙๒ ล้านบาท แยกตามหมวดรายจ่ายตามตารางท่ี ๓ 

• รายจ่ายค่าก่อสร้างและอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ จํานวน ๕๑๐  
ล้านบาท รายละเอียดดังตารางท่ี ๔ 

• รายจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมายต่อเนื่องให้ดําเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีแผนรายจ่ายเงิน
ลงทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา ท่ีสํารองในการลงทุนไว ้๒๕๐ ล้านบาท 

• รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๔๘๒ ล้านบาท 

• รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) หากได้รับการอนุมัตจิาก กวทช. และ กพร. 
จํานวน ๒๙๑ ล้านบาท 

 
 
 



แผนการดําเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๗๒ 

 

ตารางท่ี ๓   แผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการดําเนินงานจําแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าจา้ง          ๒,๒๒๙ 

ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ          ๒,๙๙๘ 

ค่าสาธารณูปโภค             ๑๘๕ 

เงินอุดหนุน ๙๖๐ 

รายจ่ายอ่ืน            ๓๒๐ 

รวมทั้งหมด ๖,๖๙๒ 

ตารางท่ี ๔   แผนรายจ่ายลงทุน (ท่ีดิน/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๙ (ผกูพันสัญญาจ่ายในปี ๒๕๖๑) ๔๐ 

- อาคารนิทรรศน์วิทยาคาร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการร่วมวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน ๔๐ 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๐ (ผูกพันสัญญาจ่ายในปี ๒๕๖๑) ๑๒๘ 

- ระบบครุภัณฑ์ศูนย์กลางบริการวิเคราะห์ทดสอบเฉพาะทางข้ันสงูภายใต้มาตรฐานการทดสอบในระดับสากล ๘๘ 

- ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และยานยนต ์ ๔๐ 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๐ (กันเบิกเหลื่อมป)ี ๘ 

- ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ๘ 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๑ ๒๐๔ 

- พ้ืนท่ี Co-working Space เช่ือมโยงการวิจัยและพัฒนาและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

๓๐ 

- การออกแบบ และก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Biopolis Phase 1A ๒๐ 

- การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Devices) เครื่องมือ
แพทย์ และยานยนต์สมัยใหม ่

๗๑ 

- ครุภัณฑ์ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ๘๓ 

งบลงทุนก่อสร้างผูกพันยกมา ๓๔ 

- การก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของศูนย/์หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ ๓๔ 

งบลงทุนก่อสร้างใหม่  ๙๖ 

- การก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการสร้างความสามารถของศูนย/์หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ ๙๖ 

รวมท้ังหมด ๕๑๐ 



แผนการดําเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๗๓ 

 

๗.๒.๓ แหลง่งบประมาณสําหรับใช้จ่ายในปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

• เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี สวทช. ได้ผ่านการพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเป็นจํานวนท้ังสิ้น ๓,๙๓๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปจํานวน 
๓,๔๘๘ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) จํานวน ๔๔๘ ล้านบาท  
ดังตารางท่ี ๕ 

• เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช.  
ขออนุมัติ เงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ท่ีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๘ ล้านบาท 

• เงินรายได้จากการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ตั้งเป้าหมายท่ีจะมี
รายได้จากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๘๕๐ ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จาก
เงินอุดหนุนงานวิจัย เงินสนับสนุนการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองลงมาจะเป็นรายได้จากรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี ๖ 

• เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จํานวน ๒,๔๓๑ ล้านบาท รายละเอียดตารางท่ี ๗ 

 
ตารางท่ี ๕  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

รายการงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๘ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๙ 
(ล้านบาท) 

ป ี๒๕๖๐ 
(ล้านบาท) 

ป ี๒๕๖๑ 
(ล้านบาท) 

๑. อุดหนุนทั่วไป ๒,๗๐๘ ๒,๘๘๓ ๓,๑๘๑ ๓,๔๘๘ 
๑.๑ เงินเดือน ๙๗๓  

(ฐาน ๒,๗๓๙ คน) 
๑,๐๓๐ 

(ฐาน ๒,๖๙๒ คน)   
๑,๐๘๘  

(ฐาน ๒,๗๑๙ คน) 
๑,๑๐๗  

(ฐาน ๒,๗๗๓ คน) 
๑.๒ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค ๑๕๙  ๑๖๑  ๑๖๐  ๑๖๕  

๑.๓ อุดหนุนส่วนที่เหลือ ๑,๖๒๖  ๑,๖๙๒ ๑,๙๓๓  ๒,๒๑๖  

๒. อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๔๕               ๑๙๘  ๒๒๓  ๔๔๘  

รวม ๒,๙๕๓  ๓,๐๘๑  ๓,๔๐๔ ๓,๙๓๖ 



แผนการดําเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๗๔ 

 

ตารางท่ี ๖  ประมาณการรายรับจากการดําเนินงาน ในปี ๒๕๖๑ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
แผน 

ปี ๒๕๕๙ 
ผล 

ปี ๒๕๕๙ 
แผน 

ปี ๒๕๖๐ 

ผล ณ  
ไตรมาส ๓ 
ปี ๒๕๖๐ 

ประมาณการ
ผลปลายปี 
๒๕๖๐ 

แผน  
ปี ๒๕๖๑ 

อุดหนุนงานวิจัย + เงินสนับสนนุการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  

๘๐๐ ๙๘๒ ๑,๑๐๐ ๔๗๑ ๑,๐๑๐ ๙๐๐ 

รับจ้าง/ร่วมวิจยั ๒๒๐ ๓๓๒ ๒๒๐ ๑๕๗ ๒๒๐ ๒๖๐ 

รายได้จากผลงานวจิัยและองค์ความรู้ ๔๐ ๔๒ ๔๐ ๒๑ ๔๐ ๔๐ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๘๙ ๑๒๐ ๑๖๐ 

ฝึกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ 

ค่าเช่าและบริการสถานที ่ ๑๕๐ ๑๕๘ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๗๕ ๑๙๐ 

รวมรายได้จากความสามารถ ๑,๕๓๐ ๑,๘๑๕ ๑,๘๓๐ ๙๗๑ ๑,๗๑๕ ๑,๗๕๐ 

อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๑๒๐ ๙๑ ๑๒๐ ๕๖ ๗๕* ๑๐๐ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๑,๖๕๐ ๑,๙๐๖ ๑,๙๕๐ ๑,๐๒๗ ๑,๗๖๐ ๑,๘๕๐ 
* ไม่รวมค่าปรับ นกัเรียนทุน ๑๖๙ ล้านบาท 

 

ตารางท่ี ๗  สถานภาพของเงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายการ 
จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณการ  
ณ สิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓,๓๓๔ 

เงินที่มีภาระผูกพนัใช้จา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๑,๔๓๔ 

เงินที่นาํมาเปน็ค่าใช้จา่ยดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒,๔๓๑ 

 

 

 

 



แผนการดําเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๗๕ 

 

๘. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๖๑ 
 

 ๘.๑   ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard  
  สวทช. ได้กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพ่ือให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สวทช. ได้มีการจัดทําตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางท่ี ๘ 

ตารางท่ี ๘  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
เป้าหมาย น้ําหนัก 

ผลปี ๖๐ 
(๙ เดือน) 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ เ กิดจากการนํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

๔.๒ เท่าของค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๑ 
(ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท) 

๒๐ ๑.๓๘ 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

- ดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัตกิาร 
EECi ปี ๒๕๖๑ 
- ออกแบบชุดอาคารหลังแรกของ 
EECi แล้วเสร็จ 

๑๐ ร้อยละ 

๖๒.๕๐ 

พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน 

KS2 รายได้จากความสามารถ ๑,๗๕๐ ล้านบาท ๒๐ ๙๗๑ 

KS3 การนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ 
ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน 

๒๖๐ รายการ ๒๐ ๑๐๕ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS6 ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ร ะบบส า ร สน เ ท ศ ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการและ e-governmen 

ดําเนินงานได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕ - 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS7 ส ร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจสําคัญ  
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และกลไก
การบริหารศักยภาพและความสามารถ
บุคลากรวิจัย   

ดําเนินงานได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕ - 
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๗๖ 

 

๘.๒ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวช้ีวัดท่ีได้ตกลงไว้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

สวทช. มี เป้าหมายตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติ งานตามคํารับรองการปฏิบัติการราชการต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และตัวชี้วัดท่ีได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สํานักงบประมาณ 
(สงป.) และกรมบัญชีกลาง (บก.) ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี ๙ 

 
ตารางท่ี ๙  ตัวชี้วัดท่ี สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สํานักงบประมาณ (สงป.)  

และกรมบัญชีกลาง (บก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ผลการ

ดําเนินงาน 

๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๑.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการภายในองค์กร 
จํานวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม (ราย) 

๑๕๐ ๑๕๐ - ๑๕๑ - ๑๔๕ - 

จํานวนบริษัทที่เขา้มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๐ - - ๙๔ ๘๒  - 
รายได้จากความสามารถ (ล้านบาท) - - ๑,๖๓๐ ๙๗๑.๐๑ - - ๑,๗๕๐ 
รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (เท่า) - - ๐.๔๕ ๐.๓๑ - - ๐.๔๐ 
ร้อยละความพึงพอใจของบริการรับจ้างวิจัย บริการที่ปรึกษา และ
บริการเทคนิค/วิชาการ (ร้อยละ) 

- - - - - - ๘๐.๐๐ 

๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
 ๒.๑ ผลผลิตวิจยัและพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน ์
จํานวนผลงานวจิัยที่ถา่ยทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลงาน) - ๓๐ - ๒๐  ๓๐ - 

 ๒.๒ ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กําลังคนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (คน) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๐,๗๓๒ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จํานวนการให้บริการวิเคราะห ์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๖๓,๖๓๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยชน ์
ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง
ต่อเนื่องจากปีกอ่น (ราย) 

- - - - - ๑๐ - 

ผู้ประกอบการมีการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็น
นวัตกรรม ตลอดจนการรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี(โครงการ) 

- ๒๐ - ๑๕ - ๑๐ - 

การให้บริการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแก่ภาคอุตสาหกรรม 
(รายการ) 

๑๐๐ ๑๐๐ - ๒๑ - ๑๐๐ - 
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๗๗ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ผลการ

ดําเนินงาน 

๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

๔. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
จํานวน SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โครงการ) 

- - ๔๔๐ ๓๗๘ - - ๔๕๐ 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทกัษะการสร้างนวตักรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝกึงานธุรกจิเร่ิมต้น 

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความ
ตระหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- - - - - ๗๕ - 

 ๔.๒ โครงการสร้างและพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม  (กิจการ) - - - - - ๓๐ - 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานกัลงทุนเพื่อธุรกจิและนวัตกรรมใหม ่
ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ได้เหมาะสมมากขึ้น (หน่วย) 

- - - - - ๕ - 

พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทนุและธุรกิจ (คน) - - - - - ๒๕ - 

 ๔.๔ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) 
ธุรกิจที่เข้าสูก่ระบวนการเร่งการเจริญเติบโต (กิจการ) ๑๖๐ ๑๖๐ - ๘๒ - ๘๐ - 

 ๔.๕ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลติและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (กิจการ) 

- - - - - ๒๐ - 

ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) 

- - - - - ๑๐๐ - 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล 
(ผลิตภัณฑ)์ 

- ๕๐ - ๒๘ - ๓๐ - 

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพฒันาความรู้ด้านฮาลาล  (คน) - ๑๐๐  ๑๒๓ - ๘๐ - 
 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ราย) 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๔๓ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - 

จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (ผลติภัณฑ์) - - - - - ๒๕๐ - 
๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

จํานวนฐานขอ้มูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกจิ (ฐานขอ้มูล) 

- - - - ๒ - - 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพื่อการแก้ปญัหาจราจรและความมั่นคงในเมืองอัจฉริยะ 
เมืองต้นแบบ Smart CCTV Platform (เมืองต้นแบบ) - - - - - ๑ - 
ฐานข้อมูลป้ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานข้อมูล) - - - - - ๑ - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ต้นแบบเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภาคสนาม 
(ต้นแบบ) 

- - - - - ๘ - 

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (ฐานข้อมูล) - - - - - ๑ - 
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๗๘ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ผลการ

ดําเนินงาน 

๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนกิส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย 
(แอปพลิเคชัน) 

- - - - - ๑ - 

ระบบฟาร์มรู้ (ระบบ) - - - - - ๑ - 
ระบบฟาร์มคลาวด ์(ระบบ) - - - - - ๑ - 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนําผลงานวจิัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน ์(ล้านบาท) 

๑๓,๐๐๐ - - ๕,๒๕๖.๑๐ ๑๕,๐๐๐ - - 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์(เท่า) 

- - ๔.๒ ๐.๑๓๘ - - ๔.๒ 

จํานวนบทความที่ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิ(บทความ) 

๕๕๐ - - ๑๕๘ ๕๕๐ - - 

จํานวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจด
ทะเบียน (เร่ือง) 

๒๕๐ ๒๕๐ - ๑๒๐ ๒๕๐ - - 

จํานวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนา (คน) - - - ๑,๓๕๓ ๑,๖๒๕ - - 

จํานวนผลงานวจิัยและองค์ความรู้ที่นําไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน (รายการ) 

๑๙๐ - ๒๖๐ ๑๐๕ - - ๒๖๐ 

ร้อยละของผลงานวิจยัและพัฒนาที่ผู้ประกอบการ หรือชุมชนนําไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

๒๐ - - ๙.๔๓ ๒๓ - - 

 ๖.๑ โครงการวจิัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  (เร่ือง) - ๒ - ๑ - ๒ - 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพื่ออุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ (เร่ือง) 

- ๕ - ๔ - ๑๐ - 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย (แผน) 

- - - - - ๑ - 

แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม่ในประเทศไทย (แผน) 

- - - - - ๑ - 

 ๖.๓ โครงการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
การวิจยัและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมาย (เร่ือง) 

- - - - - ๘ - 

 ๖.๔ โครงการวจิัยและนวัตกรรมข้อริเร่ิมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 
ต้นแบบเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน (ต้นแบบ) - - - - - ๑๐ - 

 ๖.๕ โครงการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
จํานวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบยีน
ในบัญชีนวัตกรรมไทย  (ผลงาน) 

- ๔๐ - ๒๘ - ๖๐ - 

จํานวนผลงานวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานภาครัฐที่
ได้รับการพัฒนา (รายการ) 
 

- ๖๗ - ๓๔ - ๖๐ - 
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๗๙ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ผลการ

ดําเนินงาน 

๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

 ๖.๖ โครงการวจิัยมุ่งเป้า 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี ในประเดน็เร่ืองระบบขนส่งทางรางและ
มันสําปะหลัง ระดับภาคสนามและระดบัห้องปฏิบัติการ  (ต้นแบบ) 

- - - - - ๑๐ - 

บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางแบบ
เข้มข้น (คน) 

- ๔๕ - ๓๔ - ๑๐๔ - 

 ๖.๗ โครงการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ 
บทความตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ   
(ฉบับ) 

- - - - - ๑๗๕ - 

ทรัพย์สินทางปัญญาทีย่ื่นจด (คําขอ) - - - - - ๕๐ - 
 ๖.๘ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวตักรรมไทย 
ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองมือแพทย์และ
ยานยนต ์(ระบบ) 

- - - - - ๑ - 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งนําไปปฏิบัติ  (แผน) 

- - - - - ๑ - 

 ๖.๙ โครงการบูรณาการวิจยัและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (STEM Workforce Agenda) 
พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย  (คน) - ๒๐๐ - ๑๑ - ๒๐๐ - 
สร้างและพัฒนาทักษะบัณฑิต/กําลังแรงงานให้มีประสบการณ์ทําวิจัย
ร่วมกับภาคการผลิตและบริการ (คน) 

- ๒๐๐ - ๘๕ - ๑๕๐ - 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 ๗.๑ โครงการพัฒนาแบบจาํลองการใชป้ระโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระยะที ่๔ 
ระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile Application  
(ระบบ) 

- - - - ๑ ๑ - 

สื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร สําหรับปลูกพืชทดแทน
หรือพืชทางเลือก สาํหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป (เร่ือง) 

- - - - - ๕ - 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญพ่ัฒนานวัตกรรม 
จํานวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(ชุมชน) - - - - - ๓๕ - 
แบบกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi 
Biopolis) phase ๑A (แบบพิมพ์เขยีว) 

- - - - - ๑ - 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาค
ตะวันออก (EECi Biopolis) (แผน) 

- - - - - ๑ - 

แผนกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงาน และ
ผู้ประกอบการ เข้ามาทํางานในพื้นที่เมอืงนวัตกรรมชีวภาพภาค
ตะวันออก (EECi Biopolis)  (แผน) 

- - - - - ๑ - 

จํานวนผู้ประกอบการ (SMEs) ฐานชีวภาพที่ได้รับการยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลย ี(ราย) 

- - - - - ๖๐ - 

จํานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ฐานชีวภาพที่เข้ารับการบ่มเพาะ 
(ราย) 

- - - - - ๑๐ - 
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๘๐ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ผลการ

ดําเนินงาน 

๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

วท.* สงป.* บก.** (ที่ระดับ 

คะแนน ๕) 

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
จํานวนผู้ประกอบการ/OTOP/ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
พัฒนายกระดบัคุณภาพผลิตภัณฑ ์(ชุมชน/ราย) 

- - - - ๙๐ - - 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (ราย) - - - - - ๑,๘๙๐ - 
๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม ่
ผลการศึกษาความเป็นไปได้การเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน กรณีศึกษาที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (เร่ือง) 

- - - - - ๑ - 

ต้นแบบระดับภาคสนาม กระบวนการ Torrefaction ขนาด ๑๐ kg/h 
เพื่อเตรียมชีวมวลให้พร้อมใช้งาน (ต้นแบบ) 

- - - - ๑ ๑ - 
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๘๑ 

 

ภาคผนวก 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสําเร็จและเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานประเทศอย่างยั่งยืนในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนท่ีด้วย
การเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนควบคู่
กับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนํา “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรของประเทศ และดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ
พัฒนาประเทศและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) รวมท้ังการให้
ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการท่ีสอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) แผนแม่บทอ่ืนๆ และนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล รวม ๒๖ แผนงาน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

ท้ังนี้ หน่วยงานได้นํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็น
แนวทางในการกําหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป โดยเป้าหมายการดําเนินงาน
และกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังแผนภาพ 
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๘๒ 
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๘๓ 

 

กระบวนการจัดทําแผนประจําปี ๒๕๖๑ 

ช่วงเวลา รายการ 

พ.ย. ๕๙ ฝ่ายแผนฯ สก. ร่วมกับโปรแกรม/หน่วยงาน/โครงการ จัดทําคําของบประมาณ ประจําปี 
๒๕๖๑ เสนอต่อสํานักงบประมาณ 

ธ.ค. ๕๙ จัดส่งคําของบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๑ ใหส้ํานักงบประมาณ 

พ.ค. ๖๐ โปรแกรม/หน่วยงาน/โครงการ ดาํเนินการทบทวนและ update ข้อมูลแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณ (จากท่ีเสนอคําขอในช่วงเดือน พ.ย. ๕๙) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอโปรแกรม SPA 
III และนโยบาย สวทช. 

พ.ค. - ก.ค. ๖๐ ฝ่ายแผนฯ สก. ร่วมกับโปรแกรม/หน่วยงาน/โครงการ จัดเตรยีมเอกสารประกอบการช้ีแจง
งบประมาณแผ่นดิน ประจาํปี ๒๕๖๑ และเข้าข้ีแจงงบประมาณฯ 

๐๑ มิ.ย. – ๑๔ ก.ค. ๖๐ ศูนย์แห่งชาติ และสายงานภายใต้ สก. จัดทําแผนหน่วยงาน (template AG) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณต่อโปรแกรมท่ีหน่วยงานเก่ียวข้อง 

๔, ๑๑ ก.ค. ๖๐ ฝ่ายแผนฯ สก. เสนอนโยบายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ เพ่ือใหไ้ดก้รอบงบประมาณภาพรวม 
สวทช. เสนอต่อ กวทช. และได้กรอบงบประมาณโปรแกรมสําหรับดาํเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒ ก.ค. ๖๐ โปรแกรมรับทราบกรอบงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๑ 

๑๒ ก.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๐ โปรแกรมร่วมกับหน่วยงาน/โครงการ พิจารณาแผนฯ โปรแกรม ภายใต้กรอบงบประมาณท่ี
ได้รับ 

๑๗ ก.ค. ๖๐ ศูนย์แห่งชาติ และสายงานภายใต้ สก. จัดส่งแผนงบหน่วยงานให้ฝ่ายแผนฯ สก. 

๒๔ ก.ค. ๖๐ ฝ่ายแผนฯ สก. จดัส่งแผนหน่วยงาน ให้แต่ละโปรแกรมเพ่ือประกอบการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณ 

๘ ส.ค. ๖๐ ฝ่ายแผนฯ สก. เสนอแผนดําเนินงานและ งปม. ปี ๖๑-๖๕ ต่อ อนุฯ กองทุน 

๒๘ ส.ค. ๖๐ ฝ่ายแผนฯ สก. เสนอแผนดําเนินงานและ งปม. ปี ๖๑-๖๕ ต่อ กวทช. 

๑๕ ก.ย. ๖๐ โปรแกรมแจ้งจัดสรรกรอบโปรแกรม และงบหน่วยงาน ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีได้รับมายัง
ฝ่ายแผนฯ สก. 

๒๐ ก.ย. ๖๐ ศูนย์แห่งชาติ และสายงานภายใต้ สก. รับทราบกรอบงบประมาณหน่วยงาน ท่ีศูนย์ฯ และ สาย
งาน ได้รับ 

๒๕ ก.ย. ๖๐ โปรแกรมจัดส่งข้อเสนอโปรแกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๘๔ 

 

ปฏิทินการจัดทําแผนประจําปี 2561 

 
 

กระบวนการรายงานผล ประจําปี 2561 

 

 

 


