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๑. บทสรุปผู้บริหาร 

         สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีก าหนดการ
เสนอแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 
ฉบับทบทวนนี้ สวทช. จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเอง (self-disruption) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้
ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ จากแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ดังนั้น แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ จึงเป็นการก าหนดขอบเขตภาระ
งานของ สวทช. ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปรับตามสภาพแวดล้อม ใน ๗ กลุ่มภารกิจ ซึ่งประกอบด้วย  
(๑) กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) (๒) กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI 
management) (๓) กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน (๔) กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 
(๕) กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม (๖) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย และ (๗) กลุ่มบริหาร 
สนับสนุน และ Shared services 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน สวทช. มีผลด าเนินการตามตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จ านวน ๒๒,๓๗๑.๔๔ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๓.๓๐ เท่าของค่าใช้จ่าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร้อยละ ๖๗.๗๐ ของแผน (๓) รายได้จากความสามารถ เท่ากับ 
๑๖๘๗.๕๕ ล้านบาท (๔) น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ  
ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จ านวน ๑๓๗ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government ร้อยละ 
๘๑.๕๘ ของแผน (๖) มีการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจส าคัญ 
ประกอบด้วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถ
บุคลากรวิจัย ร้อยละ ๗๗.๐๐ ของแผน 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจใหม่ภายใต้แผนกลยุทธ์ 
สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ดังนี้ (๑) กลุ่มวิจัย วทน. เพ่ือสร้างขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับ
แนวหน้า และสร้างความเข้มแข็งในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย วทน. ใน ๖ 
สาขาเทคโนโลยีหลัก (pillars) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and 
Biotechnology), เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Engineering Technology), เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics & Information Technology), นาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี 
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(Nanoscience and Nanotechnology), เทคโนโลยีพลังงาน (Enery Technology) และงานตามวาระแห่งชาติ 
(Agenda Based) รวมถึงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S&T 
Infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure)  
(๒) กลุ่ม RDI management เพ่ือบริหารวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ 
(๓) กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้างนวัตกรรม (๔) กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน
หรือกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น (๕) กลุ่มบริหารและ
ส่งเสริมเขตนวัตกรรม บริหารจัดการเขตนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเขตนวัตกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน (๖) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
ของประเทศในทุกระดับ จากความรู้ ความสามารถของนักวิจัย หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ของ สวทช. และ (๗) กลุ่มบริหาร 
สนับสนุน และ Shared services บริหารงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๙,๗๒๒ ล้านบาท แยกเป็น
รายจ่ายค่าบุคลากร ๒,๔๘๐ ล้านบาท รายจ่ายเพ่ือการด าเนินงาน ๕,๓๒๕ ล้านบาท และรายจ่ายค่าก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๑๗ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษัท 
ร่วมทุน หน่วยบริการ Holding Company และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๒๕๐ 
ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการด าเนินงานของ สวทช. จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และมีแผนอัตราก าลังคน
ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๒๕๐ คน โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๒ หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) มี consortium ใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS ไม่น้อยกว่า ๖ consortiums  
น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ ชุมชน พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ๘๐ คน 
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนที่ ไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ คน และยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ 
startup ในพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ราย (๓) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ (๔) ร้อยละของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ (จ านวนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปี 
ที่ผ่านมา (๕) การปรับ สวทช. เข้าสู่หน่วยงาน NISTI มีกลไกการก ากับดูแลที่สอดคล้องกับหลักการของ NISTI 
และ (๖) ความสามารถขององค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบใหม่ของ NISTI 
การท างานแบบบูรณาการ (cross-discipline) 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 

๑ วิสัยทัศน์ 
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

๒. พันธกิจ 
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
๓. ค่านิยมหลัก 

 

N = Nation First ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละ คิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S = Science and Technology Excellence การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท า อันเกิดจากการ
ใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด 

T = Team Work การท างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใย 
ซึ่งกันและกัน และการสื่อสารสองทางเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  
กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ าใจ ห่วงใย พร้อม
แบ่งปัน 

D = Deliverability  ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามค ามั่นสัญญาเพื่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์  
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือค ามั่นสัญญา มีความคล่องตัว 

A = Accountability and Integrity   เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม 
โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืนหยัด ท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสายงานอาชีพ   
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๓. เป้าหมายการด าเนนิงานปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนเป็น ๒ เท่าของการลงทุน ปี ๒๕๕๙  

 

๔. กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

๑) พัฒนากลไกบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัย วทน. โดยขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการท างานที่ 

สวทช. ได้เริ่มด าเนินการแล้ว ได้แก่ ประเด็นมุ่งเน้น และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ ( integrated 

technology platform) 

๒) ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใช้นวัตกรรม

มากขึ้น โดยด าเนินงานเชิงรุกร่วมกับกลุ่มงานอ่ืนในกระทรวง ได้แก่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์      

ในเรื่องกฎระเบียบ มาตรการการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดการใช้

นวัตกรรมมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดตั้ง consortium บัญชีนวัตกรรม กลไก 

holding company กฎหมาย regulatory sandbox, Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ

ก าหนดมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการกับกลุ่มวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และการอุดมศึกษา 

๓) สร้างกลไกการท างานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSPs)  

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการท างานกับเขตส่งเสริม

นวัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ 

(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สู่ภูมิภาค 

๔) ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย้ายของบุคลากร (mobilize) 
ที่คล่องตัว การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ 
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๕. สรุปผลด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการด าเนินตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ ๖.๑ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ซึ่ง สวทช. มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยด าเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ 
สร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 
(๑) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๔.๒ เท่าของ
ค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๑ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ด าเนินงานได้ตาม
แผนปฏิบัติการ EECi ปี ๒๕๖๑ และ ออกแบบชุดอาคารหลังแรกของ EECi แล้วเสร็จ (๓) รายได้จากความสามารถ 
๑,๗๕๐ ล้านบาท (๔) การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน ๒๖๐ รายการ (๕) มีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการและ e-government และ (๖) สร้างสภาพ 
แวดล้อมและกลไกสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจส าคัญ ประกอบด้วยกลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปี ๒๕๖๑  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (๙ เดือน) สวทช. มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุปตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

 กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และกลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม สวทช. ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ๑,๓๖๘ โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค์ความรู้ ใหม่ จ านวน ๓๑๑ โครงการ มีบทความตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการนานาชาติ ๑๒๙ เรื่อง มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๒๑ ค าขอ ผลงานวิจัย
และนักวิจัยของ สวทช. ได้รับรางวัลและเกียรติยศ ๕๐ รางวัล มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒๓๓,๒๔๑ ครั้ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ จ านวน ๓๐,๒๖๐ รายการ เกิดการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ๒๒,๓๗๑ ล้านบาท 
รวมถึงผลักดันใหเ้กิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ 
๔,๗๗๗ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยฯ ดังนี้ 
o ต้นเชื้อบริสุทธ์ส าหรับอาหารสัตว์หมัก ไบโอเทค สวทช. คัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus 

plantarum BCC 65951 ที่สามารถผลิตกรดแลคติกที่แยกได้จากอ้อยอาหารสัตว์หมักแบบ
ธรรมชาติมาทดลองหมักอ้อยอาหารสัตว์ ซึ่งพบว่าอ้อยหมักที่ได้มีคุณภาพดี มีความสม่ าเสมอ  
เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น และคุณภาพพืชหมักมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการหมักแบบธรรมชาติ 
หลังจากเก็บไว้เป็นเวลา ๓ – ๖ เดือน นอกจากนี้ ได้น าต้นเชื้อบริสุทธิ์ไปทดลองหมักหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง ๑ ร่วมกับสถานีวิจัยพืชอาหารสัตว์ นครราชสีมา พบว่ากระบวนการหมักเกิดเร็วขึ้ น  
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ช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น มีความสม่ าเสมอ และเก็บ
รักษาได้นานขึ้นอีกด้วย ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารคุณภาพไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงขาดแคลน
อาหาร ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนเพื่อผลิตและขายต้นเชื้อบริสุทธิ์แล้ว 
โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “Silage-pro” 

o ระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เอ็มเทค สวทช. พัฒนาระบบ
เครือข่ายส าหรับเทคโนโลยีการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐๐ คน ป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพเท้า
หรือการเดินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล เป็นการผลิตที่มี
ลักษณะเฉพาะตามสรีระที่แตกต่างกัน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คณะวิจัยจึงได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการออกแบบและผลิต รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายในการบริหาร
จัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประเมินรูปร่างสามมิติของฝ่าเท้า รวมทั้งข้อมูลการออกแบบ
แผ่นรองฝ่าเท้าเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการผลิต ตอบสนองความต้องการและกระจายการให้บริการ
ผลิตแผ่นรองเท้าเฉพาะบุคคลที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ปัจจุบันคณะวิจัยมีข้อมูลลักษณะเท้าของ
ผู้สูงอายุที่สอดรับกับรูปเท้าของผู้สวมใส่ มีรองเท้าที่ผู้สูงอายุได้น าไปใช้และข้อมูลเปรียบเทียบ  
การใช้งานการกระจายแรงกดระหว่างรองเท้าทั่วไปกับรองเท้าเฉพาะบุคคล และมีการติดตามผล
การใช้งานจ านวนหนึ่ง รวมทั้งระบบการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ทั้งในแง่ของสถานที่ให้บริการ ราคา และคุณภาพของการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลในประเทศไทย
ในอนาคต 

o KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมม่ิง เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยเนคเทค 
สวทช. เพ่ือเป็นอุปกรณ์สนับสนุนกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ใน
เด็กวัยเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและ
เซ็นเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะท างานสอดคล้องกับชุดค าสั่งควบคุมการท างาน ชุด KidBright 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดค าสั่ ง และส่วนบอร์ด สมองกลฝั งตัว  
ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พ้ืนฐาน เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ จอแสดงผล  
real-time clock และล าโพง ใช้งานง่ายผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย เพียงออกแบบและสร้างชุดค าสั่งโดยการลาก และวางบล็อกค าสั่งที่ต้องการ ผ่านแอพ
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุดค าสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด 
ให้ท างานตามค าสั่งที่ต้องการ ปัจจุบันพัฒนาและผลิตบอร์ด KidBright จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด 
ให้กับโรงเรียนมัธยมน าร่อง จ านวน ๑,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมอบรมการสอนโปรแกรม
มิ่งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (trainer) ตามภูมิภาค จ านวน ๕๐๐ คน เพ่ือท าหน้าที่กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียนมัธยมของไทย 
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o อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ ามันหอมระเหยจากไพลและขม้ินชัน  นาโนเทค สวทช.  
วิจัยและพัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันหอมระเหยและสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพใน
การบรรเทาอาการเมื่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ เพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวด
เมื่อยของกล้ามเนื้อ และอาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ โดยน าเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี  
เข้ามามีส่วนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แก้จุดด้อย
ในเรื่องของสีจากทั้งไพลและขมิ้นชันที่มักติดผิว ติดเสื้อผ้า จุดเด่นของอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนฯ 
คือ ใช้ เทคนิคนาโนเอนแคปซู เลชัน ท า ให้ เ พ่ิมประสิทธิภาพการซึมซาบเข้าสู่ ชั้ นผิ ว  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารส าคัญจากสมุนไพร เพ่ือช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดี
ขึ้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชั่นเนื้อสีขาว ไม่มีสีจากไพลและขมิ้นชันติดผิวและเสื้อผ้า  
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ท าให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีวิธีการ
เตรียมที่ท าได้ง่าย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทันที ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับ
บริษัทเอกชนแล้ว 

 กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น อาทิ บัญชีนวัตกรรมไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ได้อนุมัติผู้ยื่นขอ
ขึ้นบัญชีนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น ๒๓๕ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จ านวน 
๑๙๗ ผลงาน ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการรับรอง ๓๓๘ โครงการ มูลค่า ๑,๐๙๒ ล้านบาท บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี โครงการสร้าง 
ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher)  โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นต้น การพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ๑๒,๓๒๙ คน ตลอดจนการสนับสนุน SMEs ผ่านโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP จ านวน ๑,๑๗๒ ราย มีการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก (EECi) เพ่ือยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
จ านวน ๖๐ ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการฐานชีวภาพ จ านวน ๓๘ ราย โดยมีตัวอย่างผลงานที่ SMEs ได้รับ
การสนับสนุนฯ ดังนี้ 
o นาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย โพโมะ คิดส์ วอทซ์ บริษัทโพโมะ เฮาส์ จ ากัด สตาร์ทอัพไทย 

ด้าน IOT (Internet of Things) ส าหรับเด็ก ที่ผ่านมาบริษัทด าเนินธุรกิจโดยพ่ึงพิงเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศในการผลิต ซึ่งเกิดอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ความล่าช้า และ  
ไม่สามารถปรับแต่งได้เอง เป็นต้น จึงต้องการเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดสินค้าได้เอง ITAP สวทช. จึงช่วยยกระดับความสามารถ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จนมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
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ออกแบบหรือปรับแต่งฟังก์ชันและพัฒนาตัวเรือนนาฬิกาให้มีการใช้งานได้ตามที่ตลาดต้องการ 
รวมทั้งมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย นาฬิกาโพโมะ คิดส์ วอทซ์ มีคุณสมบัติเด่นเพ่ือเสริมความปลอดภัย 
สร้างความอุ่นใจของพ่อแม่ โดยสามารถรับและโทรได้ในเครื่องเดียว มีระบบจีพีเอสติดตามตัว  
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนาฬิกาหลุด สามารถส่งข้อความเสียง (ปุ่ม SOS) เมื่อมีเหตุเร่งด่วน มีเครื่องนับ
ก้าว และเครื่องกันยุง ทั้งนี้จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ที่ ๔๐ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น ๕๒ ล้านบาท โดยคาดการณ์ยอดขายในปี ๒๕๖๑ 
อยู่ที่ ๗๐ ล้านบาท และมีสัดส่วนการส่งออกเพ่ิมข้ึน ๒ เท่า 

 กลุ่มเสริมสร้างขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาเกษตรกร ผ่านสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ๑๗๗ ชุมชน ใน ๓๐ จังหวัด  
โดยเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (EECi) ๓๘ ชุมชนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก 
๓๖ เรื่อง อาทิ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี จ านวน ๔,๙๖๕ คน 

 กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะท างานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
จ านวน ๑๔๑ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ EECi ของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกิจกรรมของ 
BIOPOLIS และ ARIPOLIS โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การพัฒนาผังแม่บท
และออกแบบกลุ่มอาคาร EECi ระยะที่ 1A การพัฒนาแผนที่น าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ฉบับ  

 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารพิเศษ ส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวม ๘๑๗ คน รวมทั้งดึงดูดผู้เรียนและประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถเกิดความสนใจด้าน  
ว และ ท ๓,๖๗๗ คน และสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน 
ในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จ านวน ๒๗๑ คน 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๕,๗๘๘ ล้านบาท มีรายได้จากการด าเนินงาน ๑,๗๔๔ ล้านบาท 
ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๘๕๑ คน โดยเป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๑,๙๕๖ คน 
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๘๙๕ คน 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  จ านวน ๒๒,๓๗๑.๔๔  
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๑๑ 

 

ล้านบาท หรือเท่ากับ ๓.๓๐ เท่าของค่าใช้จ่าย (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi) ร้อยละ ๖๗.๗๐ ของแผน (๓) รายได้จากความสามารถ เท่ากับ ๘๖๖.๔๐ ล้านบาท 
(๔) น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาค
สังคมชุมชน จ านวน ๑๓๗ รายการ (๕) มีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ และ e-Government รอ้ยละ ๘๑.๕๘ 
ของแผน (๖) มีการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจส าคัญ 
ประกอบด้วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และกลไกการบริหารศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรวิจัย ร้อยละ ๗๗.๐๐ ของแผน 
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๖. แผนและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ (ปี ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๖) โดยสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนนี้  สวทช. จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเอง  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ จากแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนสู่  “ประเทศไทย ๔.๐" จึงเป็นการก าหนดขอบเขตภาระงาน
ของ สวทช. ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปรับตามสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย (๑) กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) (๒) กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Management) (๓) กลุ่มสร้าง
เสริมความสามารถในการแข่งขัน (๔) กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน (๕) กลุ่มบริหารและส่งเสริม 
เขตนวัตกรรม และ (๖) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๖.๑ กลุ่มวิจัย วทน. 

เป้าหมาย เพ่ือสร้างขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้า หรือสร้างความเข้มแข็ง
ในสาขาความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม หรือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ ด้วยการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม หรืองานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ในประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ที่ได้
พิจารณาจาก ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ใน ๖ สาขาเทคโนโลยีหลัก (Pillars) ได้แก่ (๑) วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (๒) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม 
(Materials and Engineering Technology) (๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics & 
Information Technology) (๔) นาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology)  
(๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) และ (๖) งานตามยุทธศาสตร์ (Agenda Based) รวมถึงการพัฒนา
และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S & T Infrastructure) และ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure)  

๖.๑.๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) เป้าหมายเพ่ือพัฒนา 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การพัฒนาพันธุ์ พืช สัตว์ และสัตว์น้ า ให้ได้พันธุ์ดี การจัดการระบบการเพาะปลูกพืช  
การเพาะเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ทีต่อบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมส่วนผสมฟังก์ชั่น (เช่น อุตสาหกรรมอาหารเสริ ม โปรไบโอติก และ
เครื่องส าอางเพ่ือการรักษา) อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี อุตสาหกรรมการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ และ อุตสาหกรรม
สุขภาพและความงาม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่แบบยั่งยืน มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิต 

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์
ข้าว  
- การศึกษาและพัฒนาคลังข้อมูล พันธุ์ ข้ าว 

(NSTDA Rice Database)  
- การศึกษาและพัฒนาคลังข้อมูลด้านโรคไหม้ 

(NSTDA Blast Database)  
- การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบและ

คัดเลือกประสิทธิภาพสูง (HT Genotyping 
Platform) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบพันธุ์ข้าว
ก่อนส่งออก  

- การศึกษาและประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าว 
- การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยี 

Marker Assisted Selection 

- ฐานข้อมูล whole genome sequence ของข้าว 
จ านวน ๒๕๐ สายพันธุ ์

- ระบบ High Throughput genotyping ของยีน
ส าคัญ ๕๐ ยีนในข้าว 

- สายพันธุ์ข้าวใหม่ เช่น ๑) พันธุ์ข้าวเหนียว ไวต่อช่วง
แสง ทนน้ าท่วม และต้านทานต่อโรคไหม้ ๒) พันธุ์
ข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสงหอม ต้นเตี้ย ต้านทานโรค
ไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ๓) พันธุ์ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง อะไมโลสสูง ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล ๔) พันธุ์ข้าวเจ้าอะไมโลสปานกลาง ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง ทนเค็ม 

 

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
การผลิตข้าว  
- การวิจัยและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือ

การวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิ เคราะห์
ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์  

- การวิจัยและพัฒนาระบบการคัดเลือกพันธุ์ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และฤดูกาลปลูกด้วยข้อมูล
ทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม (RiceFit)  

- การวิจัยและพัฒนาระบบติดตาม เตือนภัย เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการการ
ผลิตข้าว ในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่  
(RiceDeSS) 

- ต้นแบบโมบายแอพพลิเคชั่นส าหรับตรวจ
วินิจฉัยโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ในข้าว 

- ต้นแบบระบบการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
และฤดูกาลปลูก (RiceFit) ใช้ในการตัดสินใจเลือก
พันธุ์ข้าวปลูกท่ีเหมาะสมต่อสถานที่และฤดูกาล เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการผลิต 

- ต้นแบบเทคนิคตรวจติดตามความเครียดของข้าว 
ในระดับแปลงปลูก 

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมการผลิตพืชในระบบ
ควบคุม  

- ต้นแบบชุดตรวจสอบอัตลักษณ์ และความบริสุทธิ์
ของพันธุ์พืชตระกูลแตง และพริก 
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- การวิจัยและพัฒนาระบบ Plant Factory, 
Solar Plant Factory, Smart Greenhouse 
ในการผลิตพืชมูลค่าสูงและสมุนไพร (ใบบัวบก 
ขม้ินชัน กัญชง)  

- การศึกษาและพัฒนาคลังข้อมูลสมุนไพร เพ่ือ
ระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพรแต่ละชนิด 

- การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์และการปลอมปนเชิง
พาณิชย์ 

การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 
- ปรับปรุงแบบจ าลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล       

เพ่ือรองรับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือใช้กับ  
Agri-Map Online และ Mobile Application 
ให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
รวมทั้งพัฒนาวิธีวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผล
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตร  

- ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การ
ผลิตภาคการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ตามแผนการ 
บูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
๑ ระบบ 

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ใน
การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient) เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง พืชสมุนไพร จุลินทรีย์ และผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป
อาหาร เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ได้แก่ functional carbohydrates,  functional proteins, functional lipids, 
functional microbes, สารสกัดจากธรรมชาติ, และกลุ่มวิตามิน/แร่ธาตุ เป็นต้น 

การพัฒนาสารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ 
(functional ingredients) 
- การวิจัยและพัฒนากระบวนใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพ  
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารส าคัญ  
- การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Terahertz หรือ  

T-Ray ในการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณสารส าคัญของอาหารและวัตถุดิบตั้งต้น  

- ต้นแบบสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวผสม
สารเสริมฤทธิ์ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ BioCalcium จากเปลือกไข ่
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไฮโดรไลเสท 

(Collagen hydrolysate) จากเยื่อไข่ 
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนจากเชื้อรา 
- กระบวนการผลิตยีสต์โพรไบโอติกในระดับ

อุตสาหกรรม 
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- การออกแบบและผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม 
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ และ อาหารผู้ป่วย
เฉพาะโรค  

- การจัดท ามาตรฐานการขึ้นทะเบียนสารที่ให้
ประโยชน์เชิงหน้าที่และการใช้ในการผลิต
อาหารเฉพาะกลุ่ม 

- การศึกษาและพัฒนาระบบจ าลองกระบวนการ
ย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหาร 
(simulated gut model) เพ่ือรองรับการ
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารที่ให้
ประโยชน์เชิงหน้าที่ 

 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพลิโคซานอลชนิด
เม็ดจากไขอ้อย 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมส าเร็จรูปส าหรับ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง 

- ต้นแบบขนมปังและครัวซองค์ปราศจากกลูเตนที่ท า
จากข้าวจ้าว 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์มายองเนสและสลัดครีม
ปราศจากไขมัน 

- ต้นแบบสเต็กหมูบดเค้ียวง่าย 
- กรรมวิธีการตรวจแหล่งที่มาของข้าวด้วยวิธี 

ลิควิดโครมาโตกราฟีชนิดออบิแทรป 
- ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการชุดตรวจผลกระทบต่อ

ภูมิคุ้มกันและ stress genes ในกุ้งขาว ส าหรับ
ตรวจสอบผลของอาหารที่มีต่อกุ้ง (feed effects) 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยืดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเบเกอรี่ที่เสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ และลด/
ทดแทนการใช้สารกันบูด (B Fresh)  

- ระบบจ าลองกระบวนการย่อยอาหารในระบบ
ทางเดินอาหาร (simulated gut model) เพ่ือ
รองรับการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ด้านเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ (Biochemicals / 
Biomaterials) 
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี

การผลิต Active carbons 
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี

การผลิต cellulose fibers  

- ต้นแบบกระบวนการผลิต Hydroxymethyl 
furfural (HMF) โดยใช้ระบบสารละลาย ๑ เฟส 
และ ๒ เฟส ระดับห้องปฏฺบัติการ 

- ต้นแบบกระบวนการ Lignocellulose 
fractionation ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบกระบวนการผลิต cellulose fibers ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๑๖ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การวิจัยและพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
การผลิตลิกนินคุณภาพสูง 

- ต้นแบบระบบ Biomass  Pretreatment 
แบบต่อเนื่อง ในระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบ ระบบ Carbon activation ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (Bio-specialty 
products) 

- การวิจัยและพัฒนาเอนไซม์ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมสีเขียว  

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสาร
บ ารุงสุขภาพ (Nutraceuticals) เช่น วิตามิน 
หรือสารต้านอนุมูลอิสระ (Superantioxidant) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพและเครื่องส าอาง 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
isobutanol และ keto-acid เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมเคมี 

- ต้นแบบกระบวนการผลิต เอนไซม์ เ พ่ือ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบกระบวนการผลิตเอนไซม์ลดความหนืด
ส าหรับ Cassava VHG process 

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์ เพ่ือสร้างความสามารถให้ประเทศ มีความพร้อมด้านการวิจัย
และพัฒนา บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยน
วิถีเมตาบอลิก เพ่ือประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

- การพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมและโอมิกส์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์แบบบูรณาการ เพ่ือ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ กลไกควบคุมการ
ท างานของข้อมูลโอมิกส์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
และส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต
ในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่สนใจ รวมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ส าหรับงาน
ทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 

 

- เทคนิควิเคราะห์เมตาโปรติโอมิกส์ เพ่ือศึกษา
โปรตีนแบบองค์รวมในสิ่งแวดล้อมท่ีสนใจ 

- ร่างแผนที่ยีน (draft genome) ของกุ้งกุลาด า และ
ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แผนที่ยีน ที่จะ
น าไปสู่การศึกษาหน้าที่ยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบ
พันธ์ ระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตของ     
กุ้งกุลาด า 

- ข้อมูลเมตาโบไลท์ที่น าไปสู่ความเข้าใจบทบาทของ 
PUFAs และ eicosanoid กับคุณภาพของสเปิร์มใน
กุ้งตัวผู้ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์หลายระดับ เพื่อ
ศึกษากลไกเมตาบอลิซึม ไมโครไบโอม และทราน
สคริปโตมิกส์ของกุ้ง 

- ข้อมูลเมตาโบโลมิกส์เพ่ือการตรวจสอบความแท้
ของพันธุ์ข้าว และความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มจุลินทรีย์กับเชื้อก่อโรค 

- อัลกอริทึมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ด้าน
ข้าวไทยที่เข้าถึงได้ง่าย 

- เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนวิถี
เมตาบอลิกอย่างจ าเพาะและขยายขนาดการ
ผลิต โดยพัฒนาระบบและเจ้าบ้านที่เหมาะสม 
พัฒนาเครื่องมือส าหรับการดัดแปลงพันธุกรรม 
และปรับเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิก พัฒนาระบบ
การเลี้ยงเซลล์ และพัฒนาระบบการขยาย
ขนาด 

 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับแต่ง
จีโนมในเซลล์จุลินทรีย์ เช่น CRISPR-Cas9/dCas 
system เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดัดแปลง
พันธุกรรมของจุลินทรีย์หรือตัดต่อยีนในสิ่งมีชีวิต 
อาทิ ใช้ CRISPR/Cas เพ่ิมความสามารถยีสต์ในการ
ทนต่อความเค้นต่าง ๆ ในระบบการผลิต รวมถึง
การใช้ศึกษาจีโนม (genome-wide over 
expression/repression studies) และศึกษายีน
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสามารถของยีสต์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เป็นต้น 

- จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
ชีวมวลมากขึ้น เช่น ยีสต์ที่มีคุณสมบัติผลิตกลุ่ม
เอนไซม์ในอัตราส่วนตามที่ออกแบบไว้ เสมือนสูตร
เอนไซม์ผสมที่ ได้ จากการวิ เ คราะห์ เ อน ไซม์ 
ฟอร์มูเลชั่นในหลอดทดลอง (in vitro) เพ่ือย่อย 
ชี ว มวล ให้ เ ป็ นน้ า ต าล  และ ใช้ น้ า ต า ลผลิ ต 
ไอโซบิวทานอล ในกระบวนการ consolidated 
bioprocessing (CBP) อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยี iPS cell เพ่ือสร้างเซลล์ต้นแบบใช้ใน
การศึกษากลไกการเกิดโรค เช่น iPS cell ระบบ
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ประสาทของสุกรส าหรับใช้ศึกษากลไกการติดเชื้อ
ไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง เป็นต้น 

- ความสามารถในการแยกองค์ประกอบชีวมวล 
(fractionation) เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

- ความสามารถในการสนับสนุนการขยายขนาดที่
รวดเร็ว เช่น high throughput screening และ 
bio mini-reactor เป็นต้น 

การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความสามารถให้ประเทศ มีความ
พร้อมด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร
สมัยใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
- สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุน

อุตสาหกรรมเกษตรด้านพืช อาทิ การพัฒนา
พันธุ์พืช โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปรับเปลี่ยนยีนอย่างจ าเพาะ เช่น CRISPR-
Cas9 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือความเข้าใจ
กลไกการท างานของเซลล์พืชและปฏิสัมพันธ์
ของเซลล์กับจุลินทรีย์ รวมทั้งการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือท าให้พืชปลอดโรค และทนต่อ
สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- องค์ความรู้และกลไกการท างานของ OSCA1 ion 
channels จากพืช เพ่ือศึกษาการแสดงออกของ
โปรตีน GEVI 

- เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (genome editing) 
เช่น เทคนิค CRISPR/Cas ที่พร้อมใช้ส าหรับ
การศึกษาหน้าที่ของยีนพืช 

- ระบบ phenotyping screening plant 
microbiome เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ประชากรจุลินทรีย์กับเซลล์พืช 

- องค์ความรู้ด้านเมตาจีโนมิกส์ เพ่ือใช้ในการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการเติบโต/สุขภาพ
พืช 

- กระบวนการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เช่น phage 
และ lytic enzyme 

- สร้างองค์ความรู้  และเทคโนโลยีสนับสนุน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ อาทิ 
พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจในกลไกท างาน
ของกลุ่มจุลินทรีย์ (microbiome) ที่มีผลต่อ

- องค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทของจุลินทรีย์
ที่อยู่ในล าไส้ (gut microbiota) ของกุ้งและหมู  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ในระดับยีนและเซลล์ 
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เซลล์เจ้าบ้าน และพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ปริมาณ และคุณภาพการผลิต 

- องค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทของจุลินทรีย์
ในล าไส้ของสัตว์ เศรษฐกิจ ที่ส่ งผลต่อสุขภาพ  
การเติบโต และความแข็งแรง อันเนื่องมาจาก
อาหาร (functional feed) 

- ผลการศึกษาเชิงนโยบาย และแผนที่น าทางเพ่ือการ
วิจัยไมโครไบโอมส าหรับสัตว์ 

- องค์ความรู้และความเข้าใจในกลไกของไวรัสพีอีดีที่
ก่อโรครุนแรงในสุกร 

- ระบบ spike fusion assay เพ่ือการศึกษาการเข้าสู่
เซลล์ของไวรัสพีอีดี 

- ระบบเซลล์ Porcine iPSC เพ่ือใช้ในการผลิตไวรัส
พีอีดี 

- ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) เช่น ยีนที่จ าเพาะ
ต่อเชื้อต่าง ๆ หรือจ าเพาะต่อโปรตีนบนผิวเซลล์ 
จากข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเมตาบอโลมิกส์และท
รานสคริปโตมิกส์ 

 

 
๖.๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Engineering Technology) เพ่ือพัฒนาวัสดุ 

ขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ กระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้วัสดุที่มีสมบัติตามความต้องการ ลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ ประหยัดเวลา
ในการผลิต และสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง  
ขีดความสามารถในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห์ทดสอบสมบัติขอ งวัสดุและผลิตภัณฑ์  
โดยพัฒนาเทคนิควิธีการสมัยใหม่ อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D Printing 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 
สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง  
- Fresh produce and functional non-

woven 
 

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวน
ชนิดสปันบอนด์ที่มีสมบัติป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด 

- ต้นแบบฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชันนอลที่
สามารถกรองรังสียูวี สะท้อนรังสีความร้อน
อินฟราเรดแบบใกล้และกระจายแสงดี 

- ต้นแบบถุงปลูกนอนวูฟเวนที่มีสมบัติการผ่านของ
อากาศและไอน้ า การคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสม
ส าหรับมะเขือเทศ 

- ข้อมูลส ารวจตลาดและความต้องการเทคโนโลยี
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการเกษตร และดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีถุงปลูก ถุงห่อ
ผลไม้ และฟิล์มคลุมโรงเรือนภายในประเทศ 

- Natural rubber 
 

- ต้นแบบน้ ายางข้นที่มีปริมาณแอมโมเนียต่ ามาก 
- ต้นแบบน้ ายางข้นที่มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้

น้อยลง 
- ต้นแบบสารจับตัวน้ ายางธรรมชาติที่มีความ

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- มาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมซิลิกา/มาสเตอร์

แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าด า/ไฮบริดมาสเตอร์
แบทช์ยางธรรมชาติผสมซิลิกาและเขม่าด า 

- แบบโรงอบยางแผ่นประสิทธิภาพสูง 
- ต้นแบบกาวดักแมลง 
- ต้นแบบสารปรับปรุงโครงสร้างดิน 
- ต้นแบบยางปรับสภาพดินดาน 

- Porous materials and construction 
materials 

 

- พัฒนางานวิจัยที่จะน าของเสียและวัสดุเหลือทิ้งมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม 
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- สร้างองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การออกแบบและท านายสมบัติเชิงกลและความ
ร้อนของวัสดุพรุนฐานเซรามิกส าหรับการใช้งาน
ฉนวนความร้อน 

- องค์ความรู้การสังเคราะห์ผงสีด าที่มีค่าการสะท้อน
รังสีอินฟราเรดช่วงใกล้วิซิเบิลสูง 

- ต้นแบบสีเคลือบโทนเข้มที่มีค่าสะท้อนความร้อน
รังสีอินฟราเรดช่วยใกล้วิซิเบิลสูง 

- ต้นแบบซีโอไลต์จากเถ้าลอยเพ่ือใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็วของ
กากชีวมวล 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์จี โอพอลิ เมอร์ฐานเถ้าลอย
เสริมแรงด้วยเซรามิก 

- Failure analysis and corrosion protection 
 

- กระบวนการชุบผิวโลหะผสมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า 
และผลของโครงสร้างต่อสมบัติของผิวเคลือบโลหะ
ผสม 

- กระบวนการทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งที่
เหมาะสมส าหรับใช้ท านายอายุการใช้งานของ
เหล็กกล้าโครงสร้างสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
บรรยากาศของประเทศไทย 

การพัฒนาวัสดุชีวการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เฉพาะบุคคล 

 

- Biomedical engineering technology 
 

- เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือทดแทนการน าเข้าวัสดุทดแทน
กระดูก ทันตวัสดุ และวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการรักษา 

- เทคโนโลยีการกักเก็บโปรตีนไฮดรอกซิลอะพาไทต์
พรุนด้วยเทคนิคไบโอมิเมติกส์ ที่ผ่านการศึกษา
ประสิทธิภาพเบื้องต้นในหนูทดลอง 

- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนและ
เซลล์กระดูกบนวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ที่ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพในระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
- ต้นแบบโครงร่างรองรับเซลล์ไฮดรอกซิลอะพาไทต์

ชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องที่มีโปรตีนฟิวชันรีคอมบีแนนท์
สแตเทอรีน-ไฟโบรเนคตินเคลือบอยู่ที่เหมาะแก่
การใช้ทดแทนกระดูก 

- ต้นแบบวัสดุโครงร่างไฮโดรเจลที่ควบคุมการ
ปลดปล่อยยาได้ เพ่ือป้องกันภาวะกระดูก
ขากรรไกรตายในผู้ป่วยที่ใช้ยาบิสฟอสโฟเนต 

- Personalized materials 
 

- องค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุกายอุปกรณ์เสริมที่มี
สมบัติช่วยกระจายแรงกดทับ มีความแข็งแรงและ
ยืดหยุ่น 

- องค์ความรู้ในการทดสอบสมบัติ viscoelasticity 
ของโฟมยาง 

- ต้นแบบเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดหัวอัดรีดขึ้นรูป
ส าหรับการขึ้นรูปวัสดุที่มีความยืดหยุ่น 

- ต้นแบบวัสดุกายอุปกรณ์เสริมที่ข้ึนรูปด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ 

- ต้นแบบยางฟองน้ าที่มีความปลอดภัย/ต้นแบบยาง
ฟองน้ าที่ปรับความแข็งแรงได้ 

การพัฒนาความสามารถการออกแบบวิศวกรรม 
และวิศวกรรมการผลิตที่เก่ียวข้อง 

 

- Lightweight structure for vehicle 
 

- องค์ความรู้การพัฒนาเครื่องมือทดสอบและ
กระบวนการทดสอบเพ่ือสอบทวนแบบจ าลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ส าหรับการทดสอบชิ้นส่วนรถโดยสาร
เมื่อเกิดการพลิกคว่ า 

- ต้นแบบเครื่องทดสอบการเสียรูปของโครงสร้าง
ย่อยจากสภาวะการพลิกคว่ า 

- Lightweight tire and wheel 
 

- องค์ความรู้การออกแบบและพัฒนาสูตรยางส าหรับ
ดอกยางล้อ และวิธีการข้ึนรูป airless tire 

- เทคโนโลยีการออกแบบสูตรยางส าหรับท าดอกยาง
และแก้มยางส าหรับ lite-wheel 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ enabling tools - สร้างองค์ความรู้และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยที่มีประสิทธิภาพ 

- สร้างองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถในศาสตร์
ทางด้าน material joining 

การพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

- สร้างเทคนิคและแนวทางในการวิเคราะห์ทดสอบ
เพ่ือยืนยันความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์
ทดสอบ 

- เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก และโครงสร้าง
รูพรุนของ mesoporous SiO2 และ mesoporous 
C โดยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) 

- เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก และ 
crystallite size ของอนุภาคนาโน Sn โดยเทคนิค 
XRD และจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน 
(TEM) 

- เทคนิคการทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศ   
ที่เหมาะสมต่อการทดสอบชิ้นงานวัสดุคอมพอสิต
จากพลาสติกชีวภาพและผงไม้ 

 

 
๖.๑.๓ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics & Information Technology) เพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ก าลัง 
ระบบจ่ายพลังงานและควบคุม อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารมี
ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นอัจฉริยะ สามารถประมวลผลค าพูด ภาษาธรรมชาติ  
ภาพ ความสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายเพ่ือประยุกต์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแพลตฟอร์มบริการส าหรับ 
การสื่อสารและเชื่อมต่อของ Internet of Things (IoTs) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผน 
การด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - Dedicated High-throughput System หรือ
เทคโนโลยีเครื่องสปัตเตอริงแบบจ าเพาะส าหรับ
การผลิต SERS chip คุณภาพสูง มีก าลังการผลิต 
SERS chip ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชิปต่อเดือน 

- เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อ
แบบเฮเทอโรบนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดเอ็น
ที่มีข้ัวไฟฟ้าบวก-ลบที่ด้านหลัง (IBC-SHJ solar 
cell) โดยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๑ ตาราง
เซนติเมตร มีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า ๒๑
เปอร์เซ็นต์ 

- Graphene Supercapacitor หรือตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจากวัสดุผสมกราฟีนส าหรับประยุกต์ใช้ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (miniaturized 
electronic device) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบยืดหยุ่นและพกพาได้ (flexible/portable 
electronics) มีค่าความสามารถในการเก็บประจุ 
(specific capacitance) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ F/g 

- Non-destructive Terahertz imaging หรือ
ระบบตรวจ สอบแบบไม่ท าลายด้วยคลื่นสัญญาณ
เทระเฮิรตซ์ส าหรับการประยุกต์ใช้งานทางด้าน
ความปลอดภัย อาทิ การตรวจสอบสิ่งต้องสงสัย 
(อาวุธ ยาเสพติด) ในพัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 

- Phased Array system for Radar X-band หรือ
ระบบ Phased Array ส าหรับเรดาร์ในย่านความถี่ 
X-band มีระยะเวลาในการสแกนต่ า (๔๐ วินาที
ต่อรอบ) เทียบกับเรดาร์อากาศชนิดที่ประเทศไทย
นิยมใช้ในปัจจุบัน (EEC radar ใช้ระยะเวลาสแกน 
๖๐๐ วินาทีต่อรอบ) 

- ชิปขยายสัญญาณรามานชนิดใหม่ (PolySoft 
SERS) ใช้วัสดุฐานรองพอลิเมอร์เหมาะกับการ
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

ตรวจวัดด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบไม่ท าลาย จุดเด่น
ส าคัญคือใช้แม่พิมพ์ในกระบวนการผลิต ท าให้มี
ต้นทุนและขยายระดับการผลิตได้ง่าย และสามารถ
ใช้ตรวจพิสูจน์หมึกเอกสารแบบไม่ท าลาย 

- ชิปขยายสัญญาณรามานชนิดใหม่ (Graphene 
SERS Pad) ใช้วัสดุฐานรองพอลิเมอร์และเคลือบ
ผิวด้านบนด้วยชั้นกราฟีน เหมาะกับการตรวจวัด
ด้านการเกษตรแบบไม่ท าลายในลักษณะ on site 
จุดเด่นส าคัญคือไม่ต้องเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์
จ าเพาะ และขั้นตอนใช้งานลดลง สามารถแปะวัด
ได้ทันท ี

- เครื่องตรวจวัดเซลล์มะเร็งด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า
แบบพกพา โดยขั้ ว ไฟฟ้ากราฟีนร่วมกับการ
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบสามมิติ มีความแม่นย า
สูงแต่ใช้เวลาตรวจวัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี
ตรวจวัดมาตรฐานในปัจจุบัน (ลดจาก ๕-๖ ชั่วโมง 
เหลือ ๑ ชั่วโมง) 

การพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลอัจฉริยะ - ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย “พาที” และการ
ประยุกต์ใช้ ในการถอดความการประชุม โดย
พัฒนาการรู้จ าผู้พูดให้มีความถูกต้องมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

- ระบบระบุต าแหน่งภายในอาคารแบบเวลาจริงโดย
ใช้สัญญาณอัลตราไวด์แบนด์ โดยมีความแม่นย าสูง
ในการระบุต าแหน่งด้วยระยะความผิดพลาดระดับ 
๕๐ เซนติเมตร ในพิกัด ๒ มิติ ส าหรับประยุกต์ใช้
ใ น ร ะบ บ น า ท า ง แ ล ะติ ด ต า ม หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ
ยานพาหนะอัตโนมัติภายในอาคาร เช่น รถยกใน
โกดังสินค้า เป็นต้น 

- ร ะบบวิ นิ จ ฉั ย แล ะ ให้ ค า แ น ะน า ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการเพ่ือยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 29110 (DIGEST) ส าหรับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและหน่วยรับรองระบบ
มาตรฐานสากล 

- ระบบประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ 
 

 
๖.๑.๔ นาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) เพ่ือออกแบบ 

สังเคราะห์สารหรือวัสดุใหม่ระดับนาโน เช่น ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน แท่งนาโน (nanorods) คาร์บอนนาโน 
เส้นใยนาโน ไปจนถึงกราฟีนหรือฟิล์มบางนาโน และวัสดุนาโนคอมโพสิตหรือวัสดุพรุนนาโน จนถึงการวิเคราะห์
ทดสอบสมบัติของวัสดุที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร การพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยีการผลิต การประกอบ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 3D Printing  
การพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลิโทกราฟี และ Lab-on-a-chip เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการตรวจวัด 
วิเคราะห์ระดับนาโนเชิงกายภาพ เชิงเคมี เชิงชีวภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถทาง
เทคโนโลยีการสังเคราะห์และออกแบบวัสดุนาโน 

- องค์ความรู้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการกักเก็บและ
ควบคุมการปลดปล่อย (nano encapsulation) 
ของสมุนไพร 

- องค์ความรู้การพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือกักเก็บสาร
ออกฤทธิ์ทางการเกษตร และสารเคลือบชนิดพอลิ
เมอร์ นา โนคอมพอสิท เ พ่ื อประยุ กต์ ใ ช้ ท า ง
การเกษตร 

- องค์ความรู้ในการออกแบบและดัดแปลงอนุภาค 
นาโนส าหรับการน าส่งสารส าคัญเพ่ือใช้ในสัตว์ 

- องค์ความรู้การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนาโน
เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสังเคราะห์ 
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๒๗ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- องค์ความรู้การพัฒนาวัสดุและโครงสร้างนาโน 
bio-inspired,  polymeric nanoparticle , 
hybrid and composites 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถทาง
เทคโนโลยีระบบวิศวกรรมนาโนและการผลิตขั้นสูง 

- สร้างสะสมองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เช่น 
Nano coat ing technology,  Membrane 
separat ion technology ,  Microf lu id ic , 
Nanopore, Microneedle, Nano fiber, Sensors 
and biosensors 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถทาง
เทคโนโลยีฐานด้านความปลอดภัยทางนาโน
เทคโนโลยี การวัดวิเคราะห์ และทดสอบระดับนาโน 

- การให้บริการทางด้านวิเคราะห์ทดสอบ ความ
ปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี 

- แบบจ าลองเนื้อเยื่อผิวหนังเพ่ือใช้ในการทดสอบ
ทางพิษวิทยา 

- การพัฒนาการระเบียบวิธีการวัดวิเคราะห์ให้มี
ความแม่นย าในระดับสูง เพ่ือใช้ตรวจสอบวัสดุ 
นาโน 

- การสร้างระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์นาโน 

- วิธีทางมาตรวิทยาส าหรับสอบกลับการตรวจวัด
ขนาดของวัสดุนาโน 

 

 
๖.๑.๕ เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ จากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การพัฒนาวัสดุส าหรับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 
สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ/
พลังงานชีวภาพ (Biofuels / Bioenergy)  
 

- ผลการทดสอบไบโอดี เ ซล  B10  ที่ ผ สมด้ วย 
upgraded biodiesel (H-FAME) ๑๐% ในรถ
กระบะ วิ่งระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร 

- มาตรฐานของไบโอดีเซลและสัดส่วนผสมในดีเซลที่
ผู้ผลิตรถยนต์ยอมรับ  

- ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต Very-High-Gravity 
(VHG) Ethanol from Cassava Feedstock ระดับ 
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 

การพัฒนาวัสดุส าหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม - องค์ความรู้การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุขั้วบวก
ส าหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

- องค์ความรู้วิธีเพ่ิมความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่มีเสถียรภาพต่อการท าปฏิกิริยาจากสารประกอบ
ซัลเฟอร์ 

- ต้นแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเสถียรภาพต่อการท า
ปฏิ กิ ริ ย าจากสารประกอบซั ล เฟอร์ ส าห รั บ
กระบวนการ partial hydrogenation เพ่ือผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง 

- ข้อมูลเชิงเทคนิค สมรรถนะ และปริมาณสารมลพิษ 
รวมถึงแนวทางในการดัดแปลงเครื่องยนต์ที่สามารถ
ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ ามันดีเซล 

- ต้นแบบวิธีการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้
เชื้อเพลิงชนิดใหม่ในเครื่องยนต์ 

 
๖.๑.๖ งานตามวาระแห่งชาติ (Agenda Based) การวิจัยตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตาม

ความต้องการของภาครัฐ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Medical and Assistive 
Devices) ระบบราง (Rail ) และระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation) เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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๑. อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Medical and Assistive Devices) การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีหลักด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการที่มีศักยภาพต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ 

การวิจัยและพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ด้านเรื่องทันตกรรม 
เช่น รากฟันเทียมรุ่นใหม่ วัสดุ Dental Absorbable 
Collagen Membrane พร้อมทั้งการทดสอบทาง
คลินิกแบบหลายหน่วยงาน รวมไปถึงการทดลองผลิต
ในสเกลเล็ก 

- ต้นแบบห้องปฏิบัติการ รากฟันเทียมพ้ืนผิวแบบใหม่ 
- รายงานการศึกษาเชิงการตลาด ๑ เรื่อง เกี่ยวกับ

เครื่องเดนตีสแกน 
- ต้นแบบห้องปฏิบัติการแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกส์ 

ชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องที่มี BMP2 
- ต้นแบบภาคสนามแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกส์พร้อม

บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน 
- ส่งมอบเครื่องเดนตีสแกน ๒.๐ และซอฟต์แวร์ จ านวน 

๑๒ เครื่อง 

การวิจัยและพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ ด้านกระดูกและ
ข้อ เช่น การพัฒนาวัดสุฝังในที่เป็นข้อเทียมของ
กระดูกต้นขาส่วนปลาย พร้อมทั้งการทดสอบทาง
คลินิกแบบหลายหน่วยงาน รวมไปถึงการทดลอง
ผลิตในสเกลเล็ก 

- ต้นแบบห้องปฏิบัติการ proximal femur (กระดูกต้น
ขาเทียมส่วนบน) 

- ต้นแบบกระบวนการออกแบบและผลิตแผ่นโลหะดาม
กระดูกแบบเฉพาะบุคคลเชิงดิจิทัลระดับภาคสนาม  

- ต้นแบบเชิงพาณิชย์ BodiRay Mobile DR Hardware 
- ต้นแบบระดับภาคสนาม ซอฟต์แวร์ BodiRay Mobile 

DR 
การวิจัยและพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ด้านโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น การพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการรักษา 
โรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งการทดสอบทาง
คลินิกแบบหลายหน่วยงาน รวมไปถึงการทดลอง
ผลิตในสเกลเล็ก 

- ต้นแบบห้องปฏิบัติการ Guidewire (ขดลวดเส้นยาว
ที่มีความยืดหยุ่น และโค้งงอได้ ใช้น าและพาสายสวน
หลอดเลือดไปยังต าแหน่งของหลอดเลือดที่ต้องการ) 

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
และพิการ เช่น ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกสู่เชิงพาณิชย์ ระบบบริการรับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
ซอฟต์แวร์ระบบภาษาภาพภาษาไทย และอุปกรณ์

- ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม ข้อเข่าขาเทียมแบบ           
สี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในรุ่น ๒.๐  

- สิทธิบัตรระบบภาษาภาพภาษาไทย 
- ต้นแบบห้องปฏิบัติการระบบภาษาภาพภาษาไทย  

รุ่นคีย์บอร์ดภาพ ๑๔๔, ๘๔ และ ๖๐ ปุ่ม พร้อมคู่มือ 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น พร้อมทั้งการทดสอบทาง
คลินิกแบบหลายหน่วยงาน รวมไปถึงการทดลอง
ผลิตในสเกลเล็ก 

- เอกสารคู่มือการใช้งานระบบภาษาภาพภาษาไทย  
รุ่นคีย์บอร์ดภาพ ๑๔๔, ๘๔ และ ๖๐ ปุ่ม 

- เอกสารรายงานพจนานุกรมระบบภาษาภาพภาษาไทย 
รุ่นคีย์บอร์ดภาพ ๑๔๔, ๘๔ และ ๖๐ ปุ่ม 

- ต้นแบบภาคสนาม ระบบที่ช่วยติดตามสัญญาณชีพ
ทางไกลส าหรับผู้ป่วยในรถพยาบาล 

- เอกสารรายงานทดสอบค าเทียมและวิธีการอ่าน
แบบแจกลูกสะกดค าประกอบ Interact ive 
Reading Application  

- ชุดสื่อ (กล่องอุปกรณ์) ที่ใช้ร่วมกับ Interactive 
Reading Application (แบบฝึกอ่าน บัตรภาพ 
บัตรค า QR code เกม) 

- ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ Interactive Reading 
Application 

- เอกสารทางวิชาการประกอบการพัฒนาระบบถอด
ความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาแบบแบ่งพิมพ์ ที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 
๒. การคมนาคมขนส่งระบบราง เพ่ือสร้างความสามารถให้บริการขนส่งระบบรางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

บุคลากรมีทักษะความช านาญ  และประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
การศึกษาวิจัยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ การ
เข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยนระบบ
และเชื่ อมต่อการเดินทาง (Transit-oriented 
development: TOD) 
- การพัฒนาแบบจ าลองการจราจรส าหรับสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพ่ือการเชื่อมต่อการ
เดินทางขนส่งทางรางบริเวณสถานีกลางบางซื่อ 

- แบบจ าลองการจราจรเพ่ือสนับสนุนในการวางแผน
และออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีกลางบางซื่อ 

การพัฒนาระบบราง เช่น การออกแบบระบบและ
เส้นทาง ตัวรถ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการเดิน 
การให้บริการการเดินรถและการซ่อมบ ารุง  

- ต้นแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟ ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 
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ความปลอดภัย  
- การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟ 

การ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการ เดิ นรถ  เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการเดินรถและความปลอดภัยในการ
ให้บริการ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทาง
ที่เข้าถึงได้สะดวก การเพ่ิมหรือบริหารความถี่ใน
การเดินรถไฟ และการลดการใช้พลังงานในการเดิน
รถ เป็นต้น  
- การพัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของ

รถ ไฟ อัจฉริ ย ะแบบฝั งบนตั ว รถ ไฟ ฟ้ าที่
ให้บริการเพ่ือการประเมินความปลอดภัยและ
สภาพทางวิ่ง 

- การพัฒนารถยนต์ฉุกเฉินวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์
เกจหรือถนน 

- การพัฒนาชุดจ าลองการขับรถไฟความเร็วสูง 
ส าหรับการเรียนการสอนเส้นทางสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ต้นแบบระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟ
อัจฉริยะแบบฝังบนตัวรถไฟฟ้า ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบรถยนต์ขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจ
หรือถนน ระดับห้องปฏิบัติการ 

- องค์ความรู้การพัฒนาชุดจ าลองการขับรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง 

การพัฒนาบุคลากรด้ านการคมนาคมขนส่ ง 
ระบบราง 
- จัดท าหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และจัดฝึกอบรม
ให้ผู้ที่สนใจ 

 

- ผู้ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง 
และระบบขนส่งทางราง  ๘๐ ราย 

๓. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation) : ยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ เพ่ิมการส่งออก และลดการน าเข้ายานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน รักษาฐาน
การผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ยังคงอันดับ ๑ ของอาเซียน 

การพัฒนาแพล็ตฟอร์มองค์ประกอบของชิ้นส่วน
หลักของยานยนต์ไฟฟ้า  

- ต้นแบบระบบมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์ และไดร์ฟ 
(SRM) ขนาด ๓.๕ kW ส าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า ระดับภาคสนาม 
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- วิจัยและพัฒนาระบบมอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์ 
และไดร์ฟ (SRM) ขนาด ๓.๕ kW ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ ๒ 

- วิจัยและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าส าหรับ
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 

- พัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลัคแตนซ์
แ บ บ ใ ช้ แ ม่ เ ห ล็ ก ถ า ว ร เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ง า น
อุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า 

- การศึกษาและพัฒนาระบบหล่อเย็นส าหรับ
ระบายความร้อนแพ็คแบตเตอรี่ 

- ต้นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าส าหรับขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลัคแตนซ์แบบ
ใช้แม่เหล็กถาวรเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรมและยาน
ยนต์ไฟฟ้า ระดับภาคสนาม 

- องค์ความรู้การพัฒนาระบบระบายความร้อนแพ็ก
แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

การจัดท าร่างข้อก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนตามบริบทของประเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
ของไทย 
- การพัฒนามาตรฐานมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน 

และแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

- ร่างมาตรฐานมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน และ 
แบตเตอรีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

การสร้างเครือข่ายการร่วมด าเนินการระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิจัยในรูปแบบภาคีเพ่ือ
ร่วมผลักดันให้ เกิดการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าใน
ประเทศ 
- สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการ

ผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันวิจัย 

 

- โครงการความร่วมมือในการดัดแปลงรถโดยสาร
ประจ าทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการไทย” ระหว่าง 
สวทช., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ ขสมก. และ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน 
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๖.๑.๗ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S&T Infrastructure)  
การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง ว และ ท ที่ส าคัญของประเทศ ประกอบด้วย (๑) ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank Center) (๒) ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ (Omics 
Center) (๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ (Center for Computational Science) และ  
(๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System) โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
๑. ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank Center) เพ่ืออนุรักษ์และเก็บรักษาชีววัสดุ 

(genetic and material resources) และ living materials’ genetic เพ่ือต่อยอดใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการอนุรักษ์และเก็บ
รักษาชีววัสดุ และข้อมูล digital ของสิ่งมีชีวิต เป็น One stop service ให้บริการเข้าถึงชีววัสดุที่ได้
มาตรฐาน สนับสนุนงานวิจัย และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ รวมถึงบริหารจัดการในเชิงกฎระเบียบ 
ฐานข้อมูล และการใช้ประโยชน์ของวัสดุชีวภาพ และข้อมูล digital ของสิ่งมีชีวิต 

Biobank จุลินทรีย์ - คลังจัดเก็บรักษาหลักและคลังส ารองจุลินทรีย์ 
สายพันธุ์ธรรมชาติ อย่างน้อย ๓ แห่ง 

- คลังจุลินทรีย์ที่มีข้อมูล DNA Barcode จ านวน 
๘,๐๐๐ รายการ 

- คลังจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติด้านโปรไบอิติกส์ สร้าง
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และผลิต เอนไซม์ 
มีจ านวนจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น ๔๐๐ รายการ 

Biobank สมุนไพร - คลังจัดเก็บรักษาสมุนไพรในระบบปลอดเชื้อ  
- สมุนไพร จ านวน ๕ สปีชีส์ที่มีการเก็บรักษาในคลัง

ในรูปแบบเซลล์เนื้อเยื่อพืช (Tissue bank) 
- สมุนไพรจ านวน ๒๐๐ สปีชี่ส์ที่มีการรวบรวมและ

ปลูกดูแลในระบบโรงเรือนปลูกพืชเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินการเข้าเก็บใน biobank ต่อไป 

- คลังสมุนไพรที่มีข้อมูล DNA Barcode จ านวน 
๒๐๐ สปีชีส์ 

Biobank เซลล์ไลน์สัตว์ - คลังจัดเก็บรักษาเซลล์ไลน์สัตว์ที่มีการปรับปรุง
แสดงออกของโปรตีนส าคัญในการเพ่ิมจ านวนของ
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ไวรัสต้นแบบที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาวัคซีน
มนุษย์ สัตว์ หรือ สารชีวภัณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒๐ ชนิด (clone) 

Digital Biobank จุลินทรีย์ สมุนไพร และ Human 
Genome 

- จ านวนจุลินทรีย์ที่จัดประเภทตามการใช้ประโยชน์
ที่ให้บริการบน TBRC Online Catalog จ านวน
เพ่ิมข้ึน ๔๐๐ รายการ 

- ข้อมูลรหัสพันธุกรรม (DNA Barcode) ของ
จุลินทรีย์จ านวน ๘,๐๐๐ รายการ 

- ข้อมูลรหัสพันธุกรรม (DNA Barcode) ของ
สมุนไพรจ านวน ๒๐๐ สปีชีส์ 

- ข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนมจากประชากรไทย จ านวน 
๔๒๐ ราย 

 
๒. ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ (Omics Center) เพ่ือให้เกิดการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 

Omics ที่ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบสูง และสนับสนุนงานวิจัยด้าน omics 
แบบครบวงจร เพ่ิมความสะดวกและลดระยะเวลาในการรอผล เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงงานบริการ
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน 

จัดตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ 
- ออกแบบและปรับปรุงสถานที่ 
- จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
- เตรียมความพร้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัตการวิจัย

ด้าน OMIC ที่ได้มาตรฐานสากล 
- เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
- ประชาสัมพันธ์สถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

โดยเน้นเป้าหมายในกลุ่ม ASEAN 
- เริ่มเปิดให้บริการเ พ่ือทดลองระบบ ( soft 

opening) 
 

- ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อม
เปิดทดลองระบบและให้บริการบางส่วน ๑๐ 
กิจกรรม 

- ให้บริการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลจีโนมและ web 
application สะสม ๑๓๖,๐๐๐ ครั้ง 
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๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ (Center for Computational Science) เพ่ือพัฒนาและ
ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพ่ืองานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
นักวิจัยไทย 

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ 
- ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมี
พ้ืนที่พร้อมส าหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ๑ แห่ง 

- ให้บริการทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ค านวณ ๘ ล้านชั่วโมงซีพียู 

 
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical System) ให้บริการที่ปรึกษา

และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตลอดจนสรรสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสาขา เพ่ือส่งเสริมประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ 

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ 
- ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

ภาคอุตสาหกรรม 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรม CPS เพ่ืออุตสาหกรรม

การผลิต (Industrial IoT) 
- จัดตั้งห้องปฏิบัติการและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ

งานบริการ Testbed เพ่ือทดสอบการเชื่อมต่อ
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆและเพ่ือทดสอบความ
ปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ IoT 

- จัดตั้งห้องปฏิบัติการและติดตั้งเครื่องมือส าหรับ
วิจัยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Lab co-working 
space) 

- ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน Cloud Platform 
ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT 

 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา
รับค าปรึกษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) 
หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) จ านวน ๑๐ 
หน่วยงาน 

- จ านวนต้ นแบบการวิ จั ย พัฒนาและสร้ า ง
นวัตกรรมด้าน CPS หรือ IoT จ านวน ๑ ต้นแบบ 

- มีห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับงาน
บริการ Testbed ในการทดสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT 

- มีห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งเครื่องมือเพ่ือวิจัย
และพัฒนาต้นแบบส าหรับ Lab co-working 
space 
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๖.๑.๘ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) เป็นการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย M(Metrology) S(Standard) T(Testing) และ  
Q (Quality) โดยตั้งเป้าหมายที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศอาเซี่ยน
หรือประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผน 
การด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 
- ขยายขอบข่ายการให้บริการและยื่นขอรับรอง

มาตรฐานการบริการ 

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

- ยืนขอรับรอง ๖๐ รายการทดสอบ 
- ได้รับการรับรอง ๒๓ ขอบข่าย 

- ทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ไร้สายและระบบสื่ อสาร

โทรคมนาคม 
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย สภาวะ

แวดล้อมที่ก าหนด 
- ทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 
- สอบเทียบเครื่องมือวัดความถี่สูง 
- วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโน 
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิก

อุตสาหกรรม 
- วิเคราะห์สมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบ

ของวัสดุ 
- ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ 
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
- บริการเครื่องมือกลาง 

- การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ไม่น้อย
กว่า ๕๐,๐๐๐ รายการ 
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๖.๒ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  

 เป้าหมาย เกิดการสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยแหล่งที่มาของโจทย์ เช่น กลุ่มหรือเครือข่ายที่เป็นการรวมตัวกันของแต่ละอุตสาหกรรม (Consortium) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ความต้องการของภาครัฐ ทุนวิจัยขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน ทุนวิจัยขนาดใหญ่จาก
บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินใน ๓ แผนงาน คือ (๑) การบริหาร
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือให้ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ (๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ  
(๓) การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมวิจัย 

๖.๒.๑ การบริหารวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อประเทศ จนสร้าง
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันท างาน หรือก าหนดโจทย์ ท างานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ขยายผล ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ด้านเกษตรและอาหาร (๒) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้านทรัพยากร
ชีวภาพ (๕) ด้านอุตสาหกรรมการผลิต และ (๖) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในหลายด้าน  

๑. ด้านเกษตรและอาหาร  
เป้าหมาย การใช้ ว และ ท เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพ ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต และการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ (๑) แผนงานมันส าปะหลัง (๒) แผนงานเมล็ดพันธุ์ 
และ (๓) แผนงานการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

๑. แผนงานมันส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์ 
มันส าปะหลัง  
- การปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังอย่างมีแบบแผน 

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้ง
ส าหรับการใช้ในอุตสาหกรรม 

- การขยายพันธุ์ เชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง
ส าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

- องค์ความรู้การใช้เครื่องหมายโมเลกุลส าหรับ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีแป้งสูง  

- องค์ความรู้ผลการประเมินความต้านทานโรคและ
แมลง คุณค่าทางโภชนะ และการเจริญพัฒนาของ
รากสะสม ส าหรับพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง ๑ เรื่อง 

- ข้อมูลฟีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง 
(ส่วนเหนือดิน) จ านวน ๖๐๐ สายพันธุ์ 
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ทางฟีโนไทป์และ จีโนไทป์ของการพัฒนาราก
สะสมอาหารของมันส าปะหลัง 

- การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ของการพัฒนา
รากสะสมอาหารของมันส าปะหลังสายพันธุ์
ต่างๆ ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง 

- การศึกษาการเจริญเติบโต พัฒนาการ และ
สรีรวิทยา การตอบสนองของมันส าปะหลัง
พันธุ์ต่างกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูการ
ผลิต 

- การศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของ
ยีน starch synthase IV ที่มีบทบาทในการ
ควบคุมและก าหนดขนาดของเม็ดแป้งในราก
ของมันส าปะหลัง 

- ข้อมูลพ้ืนฐานการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของ 
มันส าปะหลั ง  จ านวน  ๔  พันธุ์  ได้ แก่  พันธุ์
เกษตรศาสตร์ ๕๐ พันธุ์ระยอง ๙ พันธุ์ระยอง ๑๑ 
และพันธุ์ CMR38-125-77 

- องค์ความรู้กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างแป้งในมันส าปะหลัง 

การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิตมันส าปะหลัง  
- การศึกษาการให้น้ าแบบแม่นย าส าหรับการ

ปลูกมันส าปะหลังในระบบน้ าหยด 
- การหาค่าสัมประสิทธิ์การประเมินปริมาณ

ไนโตร เจนจากผลการวิ เคราะห์ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินที่ใช้ปลูกมันส าปะหลัง 

- ต้นแบบระบบน้ าหยดส าหรับการให้น้ า  
มันส าปะหลังในแปลงขนาดใหญ่ ระดับภาคสนาม 

- องค์ความรู้สูตรปุ๋ยตามความต้องการหรือความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 

การเตือนการณ์ การป้องกัน ก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูมันส าปะหลัง รวมทั้งวัชพืชมันส าปะหลัง  
- การศึกษาสารเมตาโบไลท์ในราบิวเวอเรียสาย

พันธุ์ BCC2660 ที่ผลิตจากเอนไซม์สังเคราะห์
โพลีคีไทด์ PKS15 (clade III) และ PKS14 
(clade IIb) ที่จ าเพาะต่อราแมลงและบทบาท
ของสารทั้งสองต่อการก่อโรคในแมลง 

- ข้อมูลโครงสร้างทางเคมี และการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ต่อการควบคุมหนอนกระทู้หอมของสาร 
เมตาโบไลท์ในราบิวเวอเรียที่ผลิตจากเอนไซม์ 
PKS15 และ PKS14 

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตมันส าปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่
จากมันส าปะหลัง  

- องค์ ความรู้ ก าร พัฒนาวั สดุ โฟมจากกากมั น
ส าปะหลังที่เคลือบสารเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติความ
ต้านทานน้ า  



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๓๙ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การปรับปรุงสมบัติความต้านทานน้ าของวัสดุ
โฟมจากกากมัน 

- การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้
ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอโมพลาสติก
สตาร์ช 

- องค์ความรู้สูตรวัสดุผสมฐานเทอโมพลาสติกสตาร์ช
ส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ช้อน ส้อม และมีด ข้อมูล การ
ผลิตเชิงพาณิชย์ กลยุทธ์ทางการตลาด และข้อมูล
ความเป็นไปได้ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสูตรที่
พัฒนาขึ้น 

การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม  
- การศึกษาข้อมูลการตลาดมันส าปะหลังใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- การศึกษาโซ่คุณค่าของมันส าปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา 

- ข้อมูลการผลิตและการตลาดของมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- ข้อมูลการผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้าของ
ประเทศกัมพูชา รวมทั้งข้อมูลเรื่องกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีกระทบต่อการค้ากับประเทศไทย 

 

๒. แผนงานเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
การสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริหารจัดการเชื้อ
พันธุกรรมในระดับชาติ (National Germplasm 
Bank) และสร้างเครือข่ายที่เป็นระบบ  
- การศึกษาสถานภาพฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม

พืชที่เป็นสากล 

- ผลการประเมินฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน เพ่ือศึกษารูปแบบฐานข้อมูลเชื้อ
พันธุกรรมพืชในระดับสากลและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ 

การเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคเอกชนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 
- การพัฒนาสายพันธุ์พริกที่มีความคงตัวทาง

พันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน 
- การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาดอกกระเทยเพ่ือใช้

ในการผลิตแตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอก
เพศเมียคงท่ี 

- การค้นหายีนความหอมในฟักเขียว 
(Benincasa hispida) เพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์
ฟักเขียวหอมสู่ตลาดทางลือกใหม่และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม 

- สายพันธุ์พืช (พริก มะเขือเทศ แตงกวา ข้าวโพด)  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/คุ้มครองพันธุ์ ๘ สายพันธุ์ 

- องค์ความรู้การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ และสร้างพันธุ์ใหม่ 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพสูงและการเพิ่มมูลค่าเมล็ดพันธุ์ 
- การศึกษาประสิทธิภาพของชันโรง ในการผสม

เกสรแตงร้านภายใต้สภาพโรงเรือน 
- การศึกษาระบบการผลิตพริกอัคนีพิโรธเพ่ือ

ผลผลิตสารเผ็ดสูงภายใต้สภาพโรงเรือน 
- การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการ

พัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพ่ือใช้ตรวจ
วินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่
ส าคัญในพืชเศรษฐกิจ 

- องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชันโรงใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์แตงร้าน  

- องค์ความรู้การพัฒนาระบบการผลิตพริกอัคนีพิโรธ 
เพ่ือผลิตสารเผ็ดสูง ภายใต้สภาพโรงเรือน 

- องค์ความรู้การพัฒนาชุดตรวจโมโนโคลนอล
แอนติบอดีจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคที่
ส าคัญในพืชเศรษฐกิจ 

การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ทดสอบพันธุ์และสนับสนุนการท า Business 
Matching ให้กับภาคเอกชน 

- เกิดโครงการทดสอบพันธุ์ระหว่างประเทศ และ
สามารถทดสอบพันธุ์ของไทยได้ 

- ให้ข้อมูลการตลาด ปริมาณความต้องการ และ
คุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ตลาดต่างประเทศ
ต้องการ แก่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์และการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

- ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ 

 

๓. แผนงานการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเน้นพ่ึงพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์ 
- การศึกษาผลการใช้ Aurantiochytr ium 

limacinum BCC52274 เป็นอาหารส าหรับ
ลู กกุ้ ง วั ย อ่อนของกุ้ งกุ ลาด า  (Penaeus 
monodon) เพ่ือเป็นแหล่งสารอาหารกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวสูง 

- การศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันสายยาวไม่
อ่ิมตัวสูงกลุ่มโอเมก้าในกุ้งกุลาด าด้วยจุลินทรีย์ 
Aurantiochytrium limacinum BCC52274 

 

- องค์ความรู้สูตรอาหารที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง 
ส าหรับลูกกุ้งวัยอ่อนของกุ้งกุลาด า (Penaeus 
monodon) โดยใช้จุลินทรีย์ BCC52274 

- ต้นแบบกุ้งกุลาด าโอเมก้าระดับภาคสนาม 
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การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์  
- การขยายขนาดการผลิตวัคซีนป้องกันโรค 

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) จาก 
Vero cel ls  ที่ผ่ านกระบวนการท า พันธุ
วิศวกรรม 

- การสร้างและพัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (PRRS) 
ให้มีความจ าเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์ของไวรัส
ที่ก่อโรคในฟาร์มสุกร 

- การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก
ต้นแบบชนิดหยอดจมูกในเป็ด 

- ต้นแบบวัคซีนป้องกันโรค Porcine Epidemic 
Diar rhea (PED)  ในสุกรที่ ผ่ านการทดสอบ
ประสิทธิผลความคุ้มโรคในระดับห้องปฏิบัติการ 

- องค์ความรู้การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค  PRRS  
ในสุกรที่ผ่านการทดสอบประสิทธิผลความคุ้มโรค 

- องค์ความรู้การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์
ปีกท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิผลความคุ้มโรค 

การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการฟาร์ม 
- การศึกษาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เรื่ อง

ระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ในการควบคุมเชื้อก่อโรค
ในกุ้ง 

- การทดสอบโปรตีนวัคซีน PmRab7 และ VP28 
บนผิวเซลล์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัว
แดงดวงขาวในกุ้งในระดับอุตสาหกรรม 

 

- ข้อมูลระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้ในกุ้ง เพ่ือควบคุมเชื้อ
ก่อโรคในกุ้ง  

- องค์ความรู้การพัฒนาโปรตีนวัคซีน PmRab7 และ 
VP28 ป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง 

๒. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมความสามารถ  

การแข่งขันของภาคการผลิต & ภาคบริการของประเทศ (ในประเด็น ความยั่งยืน และการค้ากับ สิ่งแวดล้อม) 
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (๒) แผนงานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน  
(๓) แผนงานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ และ (๔) แผนงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย 
กฟผ.-สวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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๑. แผนงานสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของภาคการผลิต/บริการ (ในประเด็นความยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม) 

การจัดท าค่าฐาน (baseline) ของประเทศ ตาม
ตัวชี้วัดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร รวมทั้งระบบจัดเก็บ-อัพเดตข้อมูล และการ
ปรับปรุงสู่ความยั่งยืน (ส าหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
หลักของประเทศ) 
- การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ของประเทศไทย 

- ค่าฟุตพรินต์วัสดุต่อจีดีพี (Material Footprint : 
MF ต่อ GDP) ส่งมอบให้ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

การจัดท าค่าฐานตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ที่แสดงการไม่ผูกติด 
(decoupling) ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบจัดเก็บ-อัพเดตข้อมูล และ
การปรับปรุงสู่ความยั่งยืน 
- การประเมินค่าตัวชี้วัดความยั่งยืน (ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ของ
อุตสาหกรรมยางพาราตลอดห่วงโซ่การผลิต 

- ค่าตัวชี้วัดความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) ของอุตสาหกรรมยางพาราตลอด 
ห่วงโซ่การผลิต 

การจัดท าค่าฐานของประเทศ ตามตัวชี้วัดการ
สูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริโภคอาหาร 
รวมทั้งระบบจัดเก็บ-อัพเดตข้อมูล และการลดการ
สูญเสีย 
- การพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตด้าน

สิ่งแวดล้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศไทย 

- ชุดฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต (Economic Input-Output 
Analysis: E-IOA) และใช้ตาราง Input-Output 
(IO Table) ปี ๒๐๑๐ ของประเทศไทยเป็น
ฐานข้อมูล 

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคเพ่ือส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ

- ข้อก าหนดระบบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Factory) แนวปฏิบัติตามข้อก าหนด
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สิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาคู่มือปฏิบัติและคู่มือตรวจประเมิน

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มาตรฐานฯ และคู่มือการตรวจประเมินตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานฯ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ขอรับการรับรองจากภาคอุตสาหกรรม 

การวิจัยเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาเทคนิคการประเมินคาร์บอนฟุต 

พริ้นท์ของประเทศไทย 
 

- เทคนิคการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของ 
ประเทศไทย 

๒. แผนงานประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน ผลิตงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นจะช่วยบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงาน น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

การวิจัยและพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  
- การพัฒนาต้นแบบระบบผลิตน้ าแข็งซองโดย

การให้ความเย็นภายนอกและการให้ความเย็น
ภายในซองร่วมกับการแช่แข็งในบ่อน้ าเกลือ 

- การประเมินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เอทานอลจากหัวมันส าปะหลังในระดับต้นแบบ
โรงงาน 

- ต้นแบบระบบผลิตน้ าแข็งซองโดยการให้ความเย็น
ภายนอกและการให้ความเย็นภายในซองร่วมกับ
การแช่แข็งในบ่อน้ าเกลือ ระดับภาคสนาม 

- องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
จากหัวมันสดแบบย่อยและหมักไปพร้อมกันภายใต้
สภาวะความเข้มข้นสารตั้งต้นสูง (HG-SSF / VHG-
SSF) 

การพัฒนาอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง โดยการวิจัย 
พัฒนาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และขยายผล
การใช้ในภาคอุตสาหกรรม  
- การปรับปรุงสมรรถนะเตาก๊าซหุงต้มแอลพีจี

ชนิดความดันสูง 

- ต้นแบบเตาหุงต้มแอลพีจีแบบความดันสู งที่มี
สมรรถนะสูง ระดับภาคสนาม 

การวิจัยและพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพื่อผลิตพลังงาน  
- การพัฒนากระบวนการก าจัดซัลเฟตและ

แอมโมเนียและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ก๊าซชีวภาพส าหรับน้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้ ายางข้น 

 

- ข้ อ มู ล อั ต ร า ก า ร ว น น้ า ที่ เ ห ม า ะส ม ต่ อ ก า ร
ก าจัดซัลเฟตและผลิตกรดอินทรีย์ในถังปฏิกรณ์ 
Acidogenic sulfate reduction และผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับน้ าเสีย
จากกระบวนการผลิตน้ ายางข้น 
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๓. แผนงานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานลดการพ่ึงพา

เชื้อเพลิงฟอสซิล และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การเพ่ิมศักยภาพ (ปริมาณและความเหมาะสม) 
ของชีวมวลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตความ
ร้อนและไฟฟ้า 
- การศึกษาสถานการณ์ห่วงโซ่ อุปสงค์ และ

อุปทานของถ่านไม้ ในปัจจุบันของประเทศไทย 
- การศึกษาการเผาไหม้ฟางข้าวและการเผาไหม้

ฟางข้าวร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้
แบบตะกรับ 

- ข้อมูลสถานการณ์ห่วงโซ่อุปสงค์ และอุปทานของ
ถ่านไม้ ในปัจจุบันของประเทศไทย 

- ข้อมูล พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการเผาไหม้ของ        
ฟางข้าว ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการใช้ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาไหม้
ตะกรับแบบเคลื่อนที่กลับไป-มา 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วม 
- การศึกษาการเผาไหม้ร่วมกันระหว่างถ่านหิน

และชีวมวลประเภทต่างๆ 
- การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อต้นทุน

และอัตราค่าไฟฟ้าในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
แท่งเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

- การประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ าและการ
เผาไหม้จากการเผาไหม้ร่วมถ่านหิน-ชีวมวล
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- การประเมินวัฏจักรชีวิตของการใช้เชื้อเพลิง 
ชีวมวลเผาไหม้ร่วมกับลิกไนต์ในโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ: เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดจากไม้/เศษไม้ 

 

- องค์ความรู้การพัฒนาการเผาไหม้ร่วมชีวมวลที่มี
ศักยภาพกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

- ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อต้นทุนและ
อัตราค่าไฟฟ้าในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 
เผาไหม้ร่วมกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ าและ        
การเผาไหม้จากการเผาไหม้ร่วมถ่านหิน-ชีวมวลของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

- ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของการใช้เชื้อเพลิง       
ชีวมวลเผาไหม้ร่วมกับลิกไนต์ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ: 
เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ดจากไม้/เศษไม้ 

๔. แผนงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้
พลังงานที่สะอาด ยั่งยืนและต้นทุนต่ า เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นชนบท 

- องค์ความรู้การพัฒนาชุดกังหันกระแสน้ าผลิต
ไฟฟ้าขนาด ๑ กิโลวัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
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- การเพ่ิมสมรรถนะชุดกังหันกระแสน้ าขนาดเล็ก
นวัตกรรมทั่วถึงส าหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบท 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานและลดการสูญเสีย ด้าน Demand side 
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ในภาคอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ 

- ข้อมูลผลกระทบด้านการใช้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของการใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ตลอด    
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในภาคอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ และแนวทางการเลือกใช้วัสดุและ         
การจัดการใช้เครื่องพิมพ์ฯ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียด้าน Supply side (โรงไฟฟ้า 
สายส่ง ระบบจ าหน่าย) 
- การศึกษาก าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านความถี่ 

- ข้อมูลก าลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย และ
แนวทางในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมเมื่อมีการติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เกินกว่าก าลังผลิตติดตั้งสูงสุด
ในแต่ละภาคของประเทศไทย 

การวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
พัฒนาพลังงานทดแทน และความม่ันคงด้านการ
จัดหาพลังงาน 
- การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถ

โดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษา  
จ.เชียงใหม่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ.พิษณุโลก 
และ จ.นครราชสีมา 

- การศึกษาผลกระทบและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการจ่ายคืนพลังงาน
ไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่าย 
ระยะที่ ๑ : การศึกษาความเป็นไปได้ 

- การศึกษาผลกระทบต่ออุปสงค์ อุปทาน และ
ราคาของปาล์มน้ ามันจากการน าไปใช้เพ่ือการ
ผลิตไฟฟ้า 

- การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและ
ผลการด าเนินมาตรการประหยัดพลังงานใน

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒ เรื่อง เช่น มาตรการ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซ้ือ และ ศักยภาพ
ของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง ในเมือง 
จ. เชียงใหม่ เมืองพัทยา จ. พิษณุโลก จ.นครราชสีมา 

- ข้อมูลผลกระทบและแนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการจ่ายคืนพลังงานไฟฟ้าของ 
ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่าย 

- ข้อมูลผลกระทบต่ออุปสงค์ อุปทาน และราคาของ
ปาล์มน้ ามันจากการน าไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า 

- ข้อมูลศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบ
เครื่องท าน้ าเย็นและผลการด าเนินมาตรการ
ประหยัดพลังงานของอาคารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ระบบปรับอากาศของอาคารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

๓. ด้านสุขภาพและการแพทย์ 
เป้าหมาย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ 
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และ  
(๒) แผนงานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือการดูและสุขภาพประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 
สวทช. มแีผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

๑. แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหา
และตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ าได้อย่างทันท่วงที 

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกต้นแบบที่
เข้าทดสอบในมนุษย์ 
- การพัฒนา Pre master dengue virus 

vaccine seeds ระยะที่ ๑ : การสร้าง Pre 
master seed ๒ รูปแบบ 

- การประเมินผลเบื้องต้นส าหรับการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบชนิด subunit E 
ของไวรัสเด็งก่ีในลิงแสม 

- ต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก รูปแบบ 
Virus Like Part icle (VLP) ส าหรับบูสเตอร์ 
ในลิงแสม ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับ GMP 
production 

การสร้ า ง เครื อข่ ายห้ องปฏิบั ติ ก าร เ พ่ือการ
เตรียมพร้อมรับมือต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และ 
อุบัติซ้ า 
- การศึกษาไวรัสโคโรน่าที่พบในค้างคาวต่อการ

ติดเชื้อในมนุษย์  
- การศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัสในระบบ

ทางเดินหายใจ  
- การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วย

วิธีที่เหมาะสม 

- ข้อมูลความเสี่ยงของไวรัสโคโรน่าที่พบในค้างคาว
ต่อการติดเชื้อในมนุษย์  และข้อมูลการความ
หลากหลายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ต่าง ๆ 
จากค้างคาวในพ้ืนที่ศึกษา 

- ข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัสในระบบทางเดินหายใจ 
และข้อมูลการความหลากหลายของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ต่างๆ 
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- การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ LAMP ส าหรับ
ตรวจ B. anthracis 

- การศึกษาวิธีการแยกและระบุแหล่งที่มาของ
เชื้อด้วยเทคนิค Multilocus sequence 
typing (MLST), random amplification of 
polymorphic DNA (RAPD), ribotyping 
และ toxinotyping 

- แนวทางการตรวจวินิจฉัยไวรัสที่เหมาะสม และ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ viral metagenomics  
ที่เหมาะสม 

- องค์ความรู้การพัฒนาชุดตรวจ LAMP ส าหรับตรวจ
เชื้อ B. anthracis  

- วิธีการแยกและระบุแหล่งที่มาของเชื้อด้วยเทคนิค 
Multilocus sequence typing (MLST), random 
amplification of polymorphic DNA (RAPD), 
ribotyping และ toxinotyping 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Intravenous 
Immunoglobulin (IVIG) ต่อ EV71 

- องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ EV71-specific 
IVIG 

 

๒. แผนงานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน  มีเป้าหมายเพ่ือการใช้ข้อมูล
ระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิก ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการท านายและวินิจฉัย ป้องกัน และ
รักษาโรคที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุข 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเพ่ือการ
วินิจฉัยในระยะเริ่มต้น 
- การพัฒนาเทคนิค Real-time LAMP เพ่ือการ

ตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP-10 
เครื่องหมายชีวภาพของโรคไตอักเสบลูปัสใน
ปัสสาวะด้วยเครื่องวัดความขุ่นแบบ real-time 
ขนาดพกพา 

- ต้นแบบชุดตรวจ Real time LAMP เพ่ือวินิจฉัย
หรือพยากรณ์โรคไตในระยะเริ่มแรกจากสาเหตุลูปัส 
ระดับห้องปฏิบัติการ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาหรือการรักษาแบบแม่นย า 
- การพัฒนาชุดตรวจวัดระดับโปรตีนเพอริ

ออสตินในเลือดเพ่ือบ่งชี้พยากรณ์โรคและ
พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่
ในประชากรไทยแบบมุ่งเป้า 

- ต้นแบบชุดตรวจวัดระดับโปรตีนเพอริออสตินใน
เลือดเพ่ือบ่งชี้พยากรณ์โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- องค์ความรู้กลไกการควบคุมเซลล์มะเร็งเ พ่ือระบุ
ชนิดโปรตีนสู่การพยากรณ์การตอบสนองของมะเร็ง
ท่อน้ าดีต่อยาต้านมะเร็งชนิดมุ่งเป้า 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การศึกษากลไกการควบคุมเซลล์มะเร็งเพ่ือระบุ
ชนิดโปรตีนสู่การพยากรณ์การตอบสนองของ
มะเร็งท่อน้ าดีต่อยาต้านมะเร็งชนิดมุ่งเป้า 

เทคโนโลยีเซลล์และยีนบ าบัดส าหรับการรักษาโรค 
(Cell Technology and Gene Therapy) 
- การพัฒนาวิธีการตรวจหาการสลับต าแหน่ง

ของยีน ROS1 เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษามะเร็งปอดชนิด non-small cell 

 

- องค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีวิธีการตรวจหาการ
สลับต าแหน่งของยีน ROS1 เพ่ือการตรวจวินิจฉัย
และการรักษามะเร็งปอดชนิด non-small cell 

๔. ด้านทรัพยากรชีวภาพ 
เป้าหมาย การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการ

อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหม่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ  
(๑) แผนงานการอนุรักษฺ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และ (๒) แผนงานการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ืออุตสาหกรรมใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงาน
ส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
๑. แผนงานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

การอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาวะแวดล้อม เพ่ือการให้บริหารจัดการพ้ืนที่
ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ การให้บริการทางระบบนิเวศ และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การสร้างความรู้พื้นฐานและการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
- การศึกษานิเวศวิทยาการอพยพของเหยี่ยว

นกเขา สายพันธุ์เอเชียสองชนิดที่อพยพผ่าน
เส้นทาง East Asian Continental Flyway 

- การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการย้ายปลูก 
และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายใบ
มะกรูด Halimeda macroloba 

- การศึกษาการกระจายและนิเวศวิทยาการหา
อาหารของนกทะเลขาเขียวลายจุดในประเทศไทย 

- ข้อมูลการกระจายตัวและนิเวศวิทยาการอพยพ
ในช่วงฤดูหนาวของเหยี่ยวนกเขา (พ้ืนที่หยุดพัก
ชั่วคราวและถิ่นอาศัย)  

- รูปแบบการย้ายปลูกสาหร่ายใบมะกรูดเพ่ือส่งเสริม
การลดคาร์บอนไดออกไซด์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แคลเซียมของสาหร่ายใบมะกรูด 

- ข้อมูลการกระจายตัวและนิเวศวิทยาการหาอาหาร
ของนกทะเลขาเขียวลายจุดในประเทศไทย  
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๔๙ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การศึกษาสถานภาพการกระจายของนากและ
สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กชนิดอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณ
ป่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ่มน้ าในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

- แนวคิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศของนากและสัตว์ผู้
ล่าขนาดเล็กในป่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ่มน้ าในภาคใต้
ของประเทศไทย 

การส่งสริมการสร้างองค์ความรู้ทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- การศึกษาการอนุรักษ์หอยตะเภาบริเวณหาด 

หยงหล าและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม 
- การศึกษาการติดตามระบบนิเวศปะการัง 

ระยะยาว : กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต 

- การศึกษาการแสดงออกของยีนในสาหร่าย 
Symbiodinium และปะการังโขด Porites 
lutea ที่ฟอกขาว อันเนื่องมาจากการเพ่ิม
อุณหภูมิของน้ าทะเล 

- แนวทางการอนุรักษ์หอยตะเภา บริเวณหาดหยงหล า
และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม 

- ข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ าทะเล 
และปลาในแนวปะการัง และปะการัง ที่อ่าวขอนแค
และอ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต  

- ข้อมูลการแสดงออกของยีนในสาหร่าย 
Symbiodinium และปะการังโขด Porites lutea 
ที่ฟอกขาว 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 
- การรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดเห็ด

เศรษฐกิจและเห็ดป่ากินได้ของไทย 
- การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็ด

เพ่ือเสริมความจ า 
 

- ข้อมูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและเห็ด
ป่ากินได้ของไทย 

- ข้อมูลเห็ดและฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค 
อัลไซเมอร์ของสารที่สกัดได้จากเห็ด 

๒. แผนงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เพ่ืออุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และสารชีวภาพใหม่จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้วัตถุดิบทางการเกษตร และการใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาเอนไซม์เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม 
- การผลิตน้ าตาลไซโลสจากชานอ้อยโดยใช้

กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับเอนไซม์ 

- ต้นแบบเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล ในระดับห้องปฏิบัติการ และองค์
ความรู้สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการไฮโดร
เทอร์มอล  
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การพัฒนาจุลินทรีย์/ชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคพืช
และแมลงศัตรู พืชในระบบนิเวศแปลงเกษตร 
(Biocontrol)  
- การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสใน
พริกระดับโรงเรือน 

- การใช้รา Arthrobotrys oligospora และ 
A.javanica เพ่ือควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
(Meloidogyne sp.) ในพืชเศรษฐกิจ 

- การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง 
Paecilomyces lilacinus BCC7058 ในการ
เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยไฟในระดับแปลง 

- องค์ความรู้ผลการทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์
ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก ในระดับโรงเรือน 

- องค์ความรู้การใช้ราควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม  
- องค์ความรู้ผลการทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์

ก าจัดเพลี้ยไฟในพริก ในแปลงทดสอบ 

การพัฒนาการผลิตสารมูลค่าสูง 
- การสร้างต้นแบบการผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่า

ในสภาวะเครียดจากอุณหภูมิ โดยการวิเคราะห์
เชิงระบบด้วยข้อมูลระดับโปรติโอม และวิธี
วิเคราะห์ฟลักซ์บาลานซ์ 

- การใช้เปปไทด์ออกฤทธิ์จากสาหร่ายสไปรูลิน่า
เพ่ือเป็นสารเสริมอาหารในสัตว์ 

- การศึกษาความเป็นพิษและต าแหน่งยีนที่
เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ล าดับจีโนมของเชื้อรา 
Myrothecium roridum 

- องค์ความรู้สภาวะการผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่า 
- องค์ความรู้การใช้เปปไทด์ออกฤทธิ์จากสาหร่าย 

สไปรูลิน่าที่เหมาะสมส าหรับเป็นสารเสริมอาหารใน
สัตว์ 

- องค์ความรู้ต าแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องกับสารพิษใน 
เชื้อรา Myrothecium roridum 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพใน
อุตสาหกรรม  
- การศึกษาและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับบ าบัด

น้ าเสียแบบ Flexible substrate ในโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง 

 

- องค์ความรู้เชื้อจุลินทรีย์ส าหรับบ าบัดน้ าเสียแบบ 
Flexible substrate ในโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
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๕. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต 
เป้าหมาย เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ประกอบด้วย แผนงานระบบอัตโนมัติและโดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
๑. แผนงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(เกษตรและอาหาร ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์) สู่รูปแบบ Smart Factory Automation 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ืออัพเกรดระบบโรงงานอัตโนมัติ 
(Factory Automation) ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
- การพัฒนาแขนกลหุ่นยนต์วิทัศน์สื่อสารแบบไร้

สายส าหรับสายการผลิตชุดประกอบระบบ
ขับเคลื่อนกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

- ต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์วิทัศน์สื่อสารแบบไร้สาย
ส าหรับสายการผลิต ระดับภาคสนาม 

การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดโรงงาน
ต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ 
- การพัฒนาระบบอัตโนมัติ ฐ านไอโอที ใน

อุตสาหกรรมเกษตร : อุตสาหกรรมผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง 

- ต้นแบบระบบอัตโนมัติฐานไอโอที (Internet of 
Things) ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
ระดับภาคสนาม 

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบ/application ด้าน
หุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือ
น าไปผลิตเชิงพาณิชย์ 
- การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติและ

อุปกรณ์ส าหรับการประกอบยางล้อตัน 
- การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบค่าความ

ถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
- การพัฒนาสื่อการสอนการควบคุมหุ่นยนต์ด้วย

ระบบปฏิบัติการ Robot Operating System 
(ROS) 

- การพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับเดลต้าต้นทุนต่ า 

- ต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติและอุปกรณ์ส าหรับการ
ประกอบยางล้อตัน ระดับภาคสนาม 

- องค์ความรู้การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบค่า
ความถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์  

- องค์ความรู้การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ ROS  

- องค์ความรู้การพัฒนาหุ่นยนต์หยิบจับเดลต้า  
ต้นทุนต่ า  

- องค์ความรู้การพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอเพ่ือตรวจจับ
และแจ้งเตือนการล้มล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวป้องกัน
การล้มของผู้สูงอายุ 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอเพ่ือตรวจจับและแจ้ง
เตือนการล้มล่วงหน้า เพ่ือเตรียมตัวป้องกันการ
ล้มของผู้สูงอายุ 

 

 
๖. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน  

เป้าหมาย การน าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่งและพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายคลัสเตอร์  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต และสร้างผลกระทบ
ได้สูง ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนงานนวัตกรรมข้อมูลและบริการ และ (๒) เซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

๑. แผนงานนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ เกิดนวัตกรรมข้อมูลเพ่ือการบริการ ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ ภาคอุตสาหกรรมเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรมที่มี ICT เป็นฐาน 

ศึกษาโจทย์ความต้องการด้านการสัญจรอัจฉริยะ 
(Smart Mobility) และสร้างแพลตฟอร์มบริการ
การเดินทางของเมือง 
- การวิจัยและพัฒนาระบบรถสองแถวอัจฉริยะ 

(Smart Songthaew System) 
- การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมความคมชัดของ

ภาพจากกล้องอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการ
เรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจหาผู้ต้องสงสัย 

- วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ พลต ฟอร์ ม วิ เ ค ร า ะห์
ภาพเคลื่อนไหวส าหรับ CCTV ด้านความมั่นคง 

- วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดส าหรับการจราจรและความปลอดภัย
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

- ต้นแบบรถสองแถวอัจฉริยะ ระดับภาคสนาม 
- องค์ความรู้การพัฒนาระบบการเพ่ิมความละเอียด

และชัดเจนของใบหน้าคน และป้ายทะเบียน
อัตโนมัติด้วยเทคนิค Deep Learning 

- องค์ความรู้ การ พัฒนาระบบวิ เคราะห์ ข้ อมูล 
(Analytics ) เพ่ือสนับสนุนการจราจรและการ
เดินทาง 
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การวิ จั ยและพัฒนาแพลตฟอร์ม เ พ่ือบริการ 
(Service Platform) และน ามาต่อยอดนวัตกรรม
บริการ 
- การวิจัยและพัฒนาระบบบริการช่วยสร้าง

ประโยคตามจินตภาพส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  

- การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม
ส าหรับการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริการ
ข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล  

- การวิจัยและพัฒนา Z-Size Ladies (BMI 
Timeline และโปรแกรมประเมินรูปร่างและ
ใบหน้าของสตรี)  

- การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณจีเอ็น
เอสเอสแบบจลน์ต้นทุนต่ า พร้อมระบบควบคุม 
บริหารข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 

 

- ต้นแบบระบบบริการช่วยสร้ างประโยคตาม        
จินตภาพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง  
การเรียนรู้ ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มส าหรับการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล 
ระดับภาคสนาม 

- องค์ความรู้การพัฒนาโปรแกรมประเมินรูปร่างและ
ใบหน้าสตรี  

- องค์ความรู้การพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณจีเอ็นเอส
เอสแบบจลน์ต้นทุนต่ า 

๒. แผนงานเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ  
เพ่ือตรวจวัดวิเคราะห์ ติดตามและแสดงผลแบบต่อเนื่อง การท านายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ  
ในกลุ่มเกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพการแพทย์ 

การพัฒนา Bio-electronics และ Chemical-
electronics sensor 
- วิจัยและพัฒนา Microfluidics Chip ส าหรับ

ใช้วินิจฉัยพยาธิในเลือด 

- ต้นแบบ Microfluidics Chip ส าหรับตรวจคัดกรอง
พยาธิเท้าช้างระดับห้องปฏิบัติการ 

การพัฒนา Sensor-Electronics devices (non-
Bio/Chemical)   
- วิจัยและพัฒนาระบบเวลล์สแกนส าหรับ

ตรวจสอบปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใน
น้ านมวัว 

- ต้นแบบเครื่องตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน             
โปรเจสเตอโรนในน้ านมวัว ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการ
ผลิตเครื่องดื่มระดับอุตสาหกรรม 

- องค์ความรู้การพัฒนาเครื่องบ าบัดและฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศภายในอาคาร โดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสู่
เชิงพาณิชย์ 
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- การพัฒนาระบบการฆ่ า เชื้ อจุ ลิ นทรีย์ ใน
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มส าหรับอุตสาหกรรม
การใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับภาคสนาม 

- การปรับปรุงและทดสอบภาคสนามเครื่อง
บ าบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ 

การพัฒนาฐานข้อมูล และเครือข่ายอุปกรณ์
เซนเซอร์อัจฉริยะ 
- นวัตกรรมเครื่องวัดปริมาณปัสสาวะ 
 

- องค์ความรู้การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณ
ปัสสาวะแบบต่อเนื่อง 

 
๖.๒.๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนการด าเนินงาน ตลอดจนยกระดับ International Profile ของ 
สวทช. เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเอกภาพด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และสามารถใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนส าหรับงานวิจัยและพัฒนา 
(Sustainable value creation) โดยส่งเสริม
กิจกรรม 

- สร้างกลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิจัย/วิชาการไปปฏิบัติการวิจัยที่ต่างประเทศ 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้/
บุคลากร เรียนรู้ความเชี่ยวชาญและความ
ช านาญระหว่างกัน จนเกิดความร่วมมือใน
รูปแบบร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในอนาคต และส่งต่องานวิจัย
ดังกล่าวเข้าสู่กลไกการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. 

- เกิดการแลกเปลี่ยนของบุคลากรจากต่างประเทศ
เข้ามาท ากิจกรรมใน สวทช. ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน  

- ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิจัย/วิชาการไปปฏิบัติการ
วิจัยที่ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 

- เกิดโครงการร่วมวิจัยกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 
๑๕ โครงการ 

- เพ่ิมโอกาสให้นักวิจัยสวทช./ประเทศไทย ในการ
เข้าถึงทุนวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 
๕ ทุน 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- ส่งเสริมกิจกรรมที่จะก่อให้ เกิดการได้ รับ
สนับสนุนทุน (ทุนวิจัย ทุนศึกษาต่อ และอ่ืนๆ 
และเกิดความร่วมมือที่ด าเนินการได้จริง 

การสร้างและรักษาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ (Strategic international 
partnership) โดยส่งเสริมกิจกรรม 
- การจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมในระดับ

ภูมิภาคและนานาชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม (พัฒนา 
MOU/Agreement) พร้อมทั้งผลักดันให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยและ
พัฒนาแก่บุคลากรวิจัยของ สวทช. อย่างยั่งยืน 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้/
บุคลากร เรียนรู้ความเชี่ยวชาญและความ
ช านาญระหว่างกัน จนเกิดความร่วมมือใน
รูปแบบร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในอนาคต และส่งต่องานวิจัย
ดังกล่าวเข้าสู่กลไกการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. 

- การสร้ างความเข้มแข็ งร่ วมกับ พันธมิตร  
โ ด ย พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย  R & D  ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง และสร้าง
ความร่ วมมือใหม่ๆ  ให้มากขึ้ น  เ พ่ือ เ พ่ิม 
International Visibility ขององค์กร และ
สร้างความร่วมมือกับ Partner อ่ืนๆ ที่อยู่ใน 
Eco-system 

 

- สร้างความร่วมมือทั้งใหม่และต่อเนื่อง 
(MOU/Agreement) ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ ฉบับ 

- การจัดประชุมเชิงวิชาการ/ปฏิบัติการ/ฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง  
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๕๖ 

 

 
๖.๒.๓ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และจริยธรรมวิจัย เป้าหมาย เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนามีคุณภาพ

และเป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
๑. การพัฒนาคุณภาพการวิจัย 

ศึกษาทบทวนปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย ของ สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย 

- แนวทางการ พัฒนาคุณภาพการวิจั ยส าหรับ
หน่วยงานเครือข่าย 

- เครือข่ายความร่วมมือด้านคุณภาพการวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 

พัฒนาระบบ Data Management ระยะเริ่มต้น - ระบบ Data Management ระยะเริ่มต้น 

พัฒนาแนวทางป้องกันการกล่าวอ้างเกินจริง (Over 
Claim) 

- แนวทางป้องกันการกล่าวอ้างเกินจริง (Over 
Claim) 

ส่งเสริมความตระหนักด้านคุณภาพ และการวิจัย - สื่อสารสนเทศในระบบ Intranet/Internet ส าหรับ
เป็นแหล่งศึกษาข้อมูล สร้างความตระหนัก และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารด้านคุณภาพการวิจัย 

- สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักด้าน
คุณภาพและจริยธรรมการวิจัย 

- หลักสูตรอบรมสัมมนาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ดีในการ
วิจัย 

สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

- บุคลากรวิจัยมีข้อมูลแนวทางการขึ้นทะเบียน มีเวที
หารือแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
และสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้เร็ว
ยิ่งขึ้น 

- บุคลากรวิจัยมีข้อมูลแนวทางและขั้นตอนการขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีเวทีหารือเกี่ยวกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม 
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๕๗ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

๒. การส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
การส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง - (ร่าง) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PM-CO-ORI-01 และ 

PM-CO-ORI-02  เช่น วิธีการจัดประชุมกรรมการ
พิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์, วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 
และข้ันตอนการประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

- ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการด้านจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์แบบออนไลน์ เวอร์ชั่นต้นแบบ 

- ได้รับการประเมิน ISO 9001:2015 จากหน่วยงาน
ภายนอก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

การส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ - (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณา
รับรองจริยธรรมในมนุษย์ 

- ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์ เวอร์ชั่นต้นแบบ 

การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- ข้อเสนอเเนะเชิงนโยบาย เรื่อง ยีน เซลล์ และการ
ปรับแต่งชีวิต ที่ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- การร่วมจัดประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริม
จริยธรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับ สวทน. 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- การร่วมจัดการประชุม 26th (Ordinary) Session 
of the International Bioethics Committee 
of UNESCO (IBC) / 11th (Ordinary) Session of 
the World Commission on the Ethics of 
Scientific Knowledge and Technology 
(COMEST)” and “Conference of Ethical, 
Legal and Social Implications (ELSI) of 
Science and Technology” ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
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๕๘ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

การป้องกันการละเมิดจริยธรรมการวิจัย - การน าโปรแกรม CopyCatch (Alpha-version) 
เข้ ามาใช้ ในระบบ Myper fo rmance เ พ่ือ
ตรวจสอบความคล้ายของเอกสาร  

- เครือข่ายพันธมิตร ORI ทั่วประเทศไทย โดยใช้
กลไกการจัดประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร 
ORI” 

- กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพิจารณา
พฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยและส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- รายงาน (ลับ )  การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยและส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนัก/ความ
เข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัย 

- หลักสูตรการอบรม “ด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย”์ 

- การเสวนาเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์ทดลองในการ
วิจัยและการขอรับรองโครงการ” 

- การเสวนา “การเขียนงานวิจัยที่ดี และ/หรือ การ
ตรวจความคล้ายทางงานวิจัย” 

- E-learning เรื่อง Research Integrity  และ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน ๑-๒ เรื่อง 
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๕๙ 

 

๖.๓ กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าหมาย สนับสนุนกลไกเพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยสร้าง New S-curve ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม หรือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้าง
นวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ของผู้ประกอบการทั้ง SME, Start up และผู้ประกอบการ 
IDE (Innovation Driven Enterprise) กลุ่มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของการบ่มเพาะ
ให้เกิดผู้ประกอบการ การวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้ 
วทน. กลุ่มสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการในการลงทุนด้าน วทน. และกลุ่มพัฒนาและสนับสนุนการ
แข่งขันของภาคเอกชนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีการด าเนินใน ๔ แผนงาน ดังนี้ (๑) การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) (๒) การส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (๓) การบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี และ (๔) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ วทน. โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
๑. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance 

Program : ITAP) 
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ
ผลิตสินค้าใหม่ โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การส ารวจความต้องการและวินิ จฉั ย ให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการก่อน
ด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก 

- การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกราย SMEs  
- การ พัฒนา เครื อข่ า ย เ พ่ื อการ ให้ บ ริ ก า ร

ครอบคลุ มทั่ ว ป ระ เทศ  และส่ ง เ ส ริ ม ให้
ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐ 

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ๑,๒๐๐ ราย 
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๖๐ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- การถ่ายทอดความรู้และเสาะหาเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของ

อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย สร้างความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการขยาย
ตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยมีแผนการด าเนินการ 
ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุก
ภูมิภาคเข้าถึงการบริการของภาครัฐและ
หน่วยงานที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- ถ่ ายทอดความรู้ ฮาลาล มาตรฐาน การ
ตรวจสอบ และการตลาดให้ผู้ประกอบการ 

- ตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้นของบริษัท
และคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร/เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม
ยางพาราแปรรูป และจัดหาผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัย
ปัญหาทางเทคโนโลยี เบื้ องต้น ณ สถาน
ประกอบการ 

- ศึกษาตลาดและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
- ให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาสถานประกอบการ 

ฮาลาล  
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตรวจประเมินเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล ๒๕ ผลิตภัณฑ์ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๖๑ 

 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- ทดสอบตลาดในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสม 

๒. แผนงานการส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
- พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความต้องการในการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนา
กลไกการส่งมอบ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์  

- บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จาก
กลไกและมาตรการจากภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการรับรอง
โครงการด้านภาษีวิจัย พัฒนา และนวัตกรร 
และการตรวจสอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  

- จ านวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔๐ โครงการ 
- ค าขอคุ้มครองทรัพย์สินปัญญา ๒๐ ค าขอต่อ

บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน  
- โครงการของภาคเอกชนที่ได้รับรองโครงการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี จ านวน ๒๐๐ โครงการ 
- ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศ

ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ๘๔ ผลงาน 

การเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) โดยการสนับสนุนการท างาน
ร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม โดยการ
วิจัยและพัฒนาที่เป็นโจทย์จากความต้องการของ
ภาคเอกชนตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการค้นหาและพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ ใหม่  และการ พัฒนาต่ อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ เ พ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา 

- ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการที่ เป็นนวัตกรรม ตลอดจนการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐ โครงการ 

สนับสนุนผู้ ประกอบการ ให้ ได้ รั บมาตรฐาน 
(Capability Maturity Model Integration : 
CMMI) 
- สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์  และ

ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
และเข้าประเมินขอการรับรองมาตรฐาน CMMI 
ใน ๒ ด้าน ได้แก่ CMMI for Development 

- จ านวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการ  
๖ ราย 
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(CMMI-DEV) และ CMMI for Service (CMMI-
SVC) ในระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) ๒ 
และ ๓ 

๓. แผนงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี  

การสร้ างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกระบวนการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการและผลักดัน
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบที่ตรงต่อความ
ต้องการของตลาด โดยมีแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
- ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในด้าน

ธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่จะเน้นธุรกิจที่มี
มูลค่าสูง (High Value Startup) 

- ขยายช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- เพ่ิมโอกาสสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการ
เตรียมพร้อมและพาไปประกวดในเวทีต่างๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

- ผู้ประกอบการใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริม ๒๐ กิจการ 

การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและ
พัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ โดยมี
แผนการด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าแผนการตรวจประเมินโดยการน าเอา 

Maturity Model มาประเมินสถานภาพการ
บริหารจัดการหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  
๕ หน่วย 

- ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ ที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้แก่นักธุรกิจ
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากข้ึน ๕ หน่วย 

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ 
๒๕ คน 
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- ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์บ่มเพาะ ทั้งในและต่างประเทศ 

- ให้ค าปรึกษาแก่ศูนย์บ่มเพาะ เพ่ือให้มีระบบ 
พ่ีเลี้ยงช่วยดูแลศูนย์บ่มเพาะ ในระยะเริ่มต้น 

พัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ โดยมี
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
- เสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถให้แก่

นักลงทุนและบุคลากรที่ต้องการลงทุนแบบ 
Angle Investor ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนเพ่ือเกิด
การต่อยอดการเรียนรู้และลงทุน 

- พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนและธุรกิจ 
๒๕ คน 

การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
(Startup Voucher) เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้วิสาหกิจนวัตกรรมในการ
ต่อยอด โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
- คัด เลื อกผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เทคโน โลยี รั บ 

voucher เ พ่ือสร้ างยอดขาย หรือเสริม
ศักยภาพทางการผลิตและการค้า 

- สนับสนุนเวที/กิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในโลกปัจจุบันและเวที
การเชื่อมโยงแหล่งทุนและนักลงทุน (event 
sponsor) 

- จั ดท าหลั กสู ตร  e -Lea rn ing  เ พ่ื อสอน
กระบวนการคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่อย่างมี
ระบบและให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

- สร้างชื่อเสียงธุรกิจไทยสู่การยอมรับระดับสากล 
 

- ธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต ๖๔ 
กิจการ 
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การเตรียมความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) โดยการเร่งการเติบโตของ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ให้มีอัตราเพ่ิม
ของรายได้ระดับสูงในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมใน
เมืองนวัตกรรมอาหาร 
- สร้างความตระหนักให้ความรู้ และสร้าง Food 

Innovat ion Pa r tnersh ip & Exper t 
Platform 

- สร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง  

- เร่งการเติบโตทางด้านธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม่  

- ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการ
สร้างรายได้สูงต่อเนื่องจากปีก่อน ๑๐ ราย 

๔. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ วทน.  
อาศัยกระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าถึง ว และ ท ของ สวทช. 
มากขึ้น โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรง
ความต้องการ และสอดคล้องกับความช านาญของ 
สวทช. ที่โดดเด่นแตกต่างจากหัวข้อฝึกอบรมใน
ตลาด รวมไปถึงการให้บริการทดสอบระดับความรู้
และสอบเทียบ เป็นบริการที่จัดอย่างมืออาชีพ ได้
มาตรฐาน สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่ 
รวมถึ งการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาคด้วย 
ให้บริการอุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม ทั้งเชิงบรรยาย
และเชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลภายนอก โดยเชื่อมโยง
นักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้าง
สมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต 
 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ๙,๐๐๐ คน 
- จ านวนหลักสูตร ๒๕๐ หลักสตูร 
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๖.๔ กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน  

เป้าหมาย สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมและชุมชน พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ
เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น จึงเป็นการประสานเอาองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น ซึ่งต้องมีความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบในท้องถิ่นอันได้แก่ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับต าบลและจังหวัด โดยมีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

๑. แผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกร  มีแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเกษตร และน ามาจัดท าเป็นสื่อ/
ระบบฐานข้อมูลที่ เข้าใจง่าย ตอบสนองได้
ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้สะดวก 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกรในวงกว้าง  
ด้วยการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ
พันธมิตร 

- สนับสนุนให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีไปปรับใช้
ในวงกว้าง การต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงการ
จัดตั้งธุรกิจ (SMEs)  หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) 

- พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคลากรตลอดห่วงโซ่ด้วยการจัดฝึกอบรม  
การปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
การท างานร่วมกัน 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร จ านวน ๑๕๐ ชุมชน 
ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ คน 

- การจัดการความรู้/เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง   
- โดยมีเกษตรกรรับข้อมูลไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐  คน 

และหน่วยงานอื่นเข้าถึงข้อมูลสะดวก 
- เกษตรกรแกนน า/รุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม นักการ

ตลาด/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๕๐๐ คน/ปี 
- เกิดกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูป ๒ กลุ่ม 

๒. แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ชุมชนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตร
แม่นย า และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืช

- เกษตรกรในพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) จ านวน ๕๐ ชุมชน 

- พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ 
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เศรษฐกิจส าคัญของพ้ืนที่ ด้วยชุดเทคโนโลยีที่
พร้อมถ่ายทอด 
- ส ารวจ/ประเมินความพร้อมของเกษตรกรและ

เครือข่ายเกษตรกร และ ส ารวจและประเมิน
ความเหมาะสมของพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือติดตั้ง
อุปกรณ์และระบบต่างๆ 

- รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูล น ามา
ประมวลผลรวมกับการประเมินผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการแปลง
ของเกษตรกร 

- ประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี/จัดอบรม
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จุดสาธิตเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงกับภาครัฐและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรให้ได้รับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี/จัดอบรมเกษตร
สมัยใหม่ให้กับเกษตรกร เช่น โรงเรือน/ระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบควบคุมขนาด
มาตรฐาน ระบบรวบคุมน้ าใน 

๘๐ คน 
- เจ้าหน้าที่ส่ งเสริมการเกษตรได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ๖๐ คน 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การเพาะปลูก : โครงการน าร่องที่ ๑ สวนทุเรียน 
- ส ารวจพ้ืนที่ ส ารวจความต้องการ และสร้าง

ระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เพาะปลู ก  รวมถึ งทดสอบ และติ ดตาม
ประเมินผลการใช้งานของระบบจัดเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเพาะปลูกในสวนทุเรียน 

- ระบบจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือการเพาะปลูก
น าร่องในสวนทุเรียนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ๑ ระบบ 

๓. การส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบผ่าน
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร จ านวน ๒๐ ชุมชน 
- เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 

๕๐๐ – ๑,๐๐๐ คน 
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มาตรฐาน GMP และการท าแปลงสาธิต  
แปลงสังเคราะห์เทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกร 

๔. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ยกระดับการผลิตในทุ่ง
กุลาร้องไห้) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและได้ข้าวที่มีความ
ปลอดภัย การส่งเสริมการใช้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (พันธุ์ต้านทานโรค และศัตรูพืช) 
การจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
และจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือยกระดับความสามารถของ
เกษตรกรและประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 
รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา (พืชใช้น้ าน้อย) 
และการเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

- เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
๒,๐๐๐ ครอบครัว 

- สามารถผลิ ต เมล็ ด พันธุ์ ข้ าวหอมมะลิ  ๑๐๕  
ไมน่้อยกว่า ๒๐ ตัน 

- เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ 
- เกิดระบบนาด าแบบหยอดเมล็ด 

๕. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ 

โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพ่ือปลูกผัก 
ระบบฟาร์มอัจฉริยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรทาง
การเกษตร การใช้สารชีวภัณฑ์ และเครื่องวัด
ความสุกแก่ของผลไม ้เป็นต้น 

- พัฒนา Agriculture Smart Integrator (ASI) 
โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องแผนธุรกิจ/ แผนการ
ตลาด  เทคโนโลยี การใช้งาน E-commerce  
กฏหมายธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งเงิน 

- จัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้าน Smart Farm 
 

- เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้ เทคโนโลยี เกษตร
อัจฉริยะ ๖๐ ชุมชน 

- ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของชุมชน 
- สร้าง ASI ผู้ประกอบการที่จะกระจายและให้บริการ

เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง หรือทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร ๒๐ คน 

- เกษตรกรได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยี smart farm 
๕,๐๐๐ ครอบครัว 

- ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้าน Smart Farm แบบครบ
วงจร ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑ ศูนย ์
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๖.๕ กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม  

เป้าหมาย บริหารจัดการและพัฒนากลไกการด าเนินงานในเขตนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่งที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเขตนวัตกรรมอยู่หลายแห่ง 
สามารถจัดกลุ่มออกเป็น เขตนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนคลัสเตอร์ต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  และเขตนวัตกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน อันได้แก่  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เขตส่งเสริมนวัตกรรมเฉพาะทางด้านอาหารเช่น Food Innopolis  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยหน้าที่งานของกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงระหว่าง
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดยน าองค์ความรู้และทรัพยากรของเครือข่ายมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงเข้ากับ
ภาคเอกชน หรือน าจุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่ที่มีอยู่ เพ่ือน า วทน. ในการหา Solution ในแต่ละ Area base ทั้งด้าน
สังคม/ชุมชน หรือเศรษฐกิจที่เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งดึงดูดผู้ประกอบการฐาน
เทคโนโลยี หรือ Startup ให้เข้ามาด าเนินงานในเขตนวัตกรรมมากข้ึน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินงาน ใน ๒ แผนงาน คือ (๑) การบริหารและการใช้ประโยชน์
อุทยานวิทยาศาสตร์ และ (๒) การพัฒนาพื้นทีเ่ขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
การบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ให้บริการพ้ืนที่เช่าคุณภาพสูงเพ่ือด าเนินกิจกรรม
วิจัยและพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ที่สามารถ
เชื่อมโยง กับ สวทช. และ/หรือ มหาวิทยาลัย
ใกล้ เคียงให้ เกิดเป็นเครือข่ายวิจัยและพัฒนา 
จัดกิจกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่า 
ลูกค้า ผู้บริหาร นักวิจัย สวทช. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ท างานร่วมกัน และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ธุรกิจ 

- ผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ผู้เช่า)  
๑๕๐ ราย 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ ๘๕ 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ด าเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม
ชีวภาพภาคตะวันออก Phase 1A เพ่ือเป็นพ้ืนที่
นวัตกรรมใหม่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- ความก้ าวหน้ าการก่อสร้ า งกลุ่ มอาคาร เมือง
นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1 A ร้อยละ ๑๕ 

การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเ พ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biopolis) 

- ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- ศึกษาข้อมูลด้านฟีโนไทป์การตอบสนองของพืช
ต่อปัจจัยและสภาพแวดล้อมในระบบโรงเรือนฯ 
ฟีโนมิกส ์

- โครงการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับชีว
โมเลกุลของประชากรทุเรียน ๖๐๐ สายพันธุ์ 
ที่ รวบรวมไว้ ในศูนย์วิ จั ย พืชสวนจันทบุ รี   
กรมวิชาการเกษตร 

รองรับการพัฒนานวัตกรรมและการบริการด้าน
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biopolis) ร้อยละ ๒๐ 

การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเ พ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (Aripolis) 
- การเตรียมการรองรับการพัฒนานวัตกรรมด้าน

ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
- การสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาเฉพาะทาง 

และสร้างขีดความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง 
ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 
๔.๐ เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต การเกษตรและ
การบริการในพ้ืนที่นวัตกรรม ARIPOLIS 

- จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ 
และระบบอัจฉริยะที่ถูกน าร่องใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ๑ รายการ 

การด าเนินกิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์
เพ่ือดึงดูดนักลงทุน หน่วยงาน และผู้ประกอบการ
เข้าร่วมเพ่ือให้เกิดกลไก consortium ใน 
BIOPOLIS, ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS 
  

- มี consortium ใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ 
SPACE INNOPOLIS ไม่น้อยกว่า ๖ consortiums 

 
๖.๖ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย  

เป้าหมาย พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัยของประเทศ จากความรู้ ความสามารถของนักวิจัย หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ สวทช. ของ สวทช. เพ่ือเสริมศักยภาพและสร้างเสริมบุคลากรวิจัยของประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากร วทน. ของประเทศในทุกระดับ ทั้งการสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยี (Basic/Frontier research) และการน า วทน. มาแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ ซึ่งแนวทางการเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัย ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การน าบุคลากรวิจัย  
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จากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศ  การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยในประเทศด้วยการสร้างเส้นทางสายอาชีพ
นักวิจัยที่ดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาท างาน  การสร้างแรงบันดาลใจให้คนในประเทศสนใจอาชีพนักวิจัย ด้วยการ
เสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน วทน. ให้กับประชากรในประเทศในทุกระดับตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยการพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพ ผ่านการให้
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
- โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไทย (TGIST) 
- โครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโน 

(YSTP)  
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน (JSTP)  
- โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบัน เทคโนโลยี
แห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) 

- พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ๒๐๐ คน 
- บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจะมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
ซึ่งจะท าให้เกิดผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในระบบ
การพัฒนาและเทคโนโลยีของประเทศ 

- บัณฑิตที่ได้รับทุนสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา
ศักยภาพที่สูงขึ้นให้แก่บัณฑิตรุ่นต่อไป 

- บัณฑิตที่ ได้ รับการสนับสนุนสามารถผลิตผล
งานวิจัยสู่สังคม เศรษฐกิจ 

 

สร้างและพัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ (STEM 
Workforce) เ พ่ือการวิจัยและพัฒนาส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม เน้น ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

- พัฒนาก าลังแรงงานรุ่นใหม่ (STEM Workforce) 
๑๕๐ คน 

พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับเด็ก เยาวชน และครู 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส าหรับเด็ก เยาวชน เพ่ือสร้าง
รากฐานของสังคมที่มีตรรกะทางความคิด 
รวมทั้ ง พัฒนาครู และสื่ อการ เรี ยนรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์  เ พ่ือสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการจั ดการ เ รี ยนการสอนด้ า น

- ก า ลั ง ค น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕,๐๐๐ คน 

- ส่งเสริมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยสามารถรองรับเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ คน 
ต่อปี 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- บริหารสถานทีส่ิ่งอ านวยความสะดวก 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ด้วยบริการที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน 
นักศึกษา เข้ามาท ากิจกรรม พัฒนาชิ้นงาน
โครงงาน เพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพบปะนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
พ่ีเลี้ยง ภายใต้แนวคิดของ “Student 
Center” 

สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at 
School” Project) 
 

- ผลิตบอร์ด KidBright จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุดเพ่ือ
กระจายแจกให้กับโรงเรี ยนจ านวน ๑ ,๐๐๐ 
โรงเรียน 

- จัดการอบรมการใช้งานและส่งมอบบอร์ด 
KidBright ให้กับ Trainer จ านวน ๕๐๐ คน เพื่อ
กระจายการอบรมย่อยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

- จัดอบรมการใช้งานและส่งมอบบอร์ด KidBright 
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคโดย Trainer 
จ านวน ๑,๐๐๐ โรงเรียน 

- จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โดย
ใช้บอร์ด KidBright ประกอบการท างาน 

- จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 
“Coding at school” Project 

โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 
Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและ
เยาวชนไทย 
- สร้าง Fabrication Lab เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ

ในการเรียนรู้และน าไปพัฒนาต่อยอด โดยการ
ปรับปรุง/จัดเตรียมพ้ืนที่ และจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวัสดุ ที่เหมาะสม 

- เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม มากกว่า ๔,๐๐๐ 
คน ใน ๓ ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

- ครูเขารวมกิจกรรม มากกว่า ๒๐๐ คน ใน ๓ ปี 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

- เด็กและเยาวชนที่ร วมกิจกรรม เรียนต อด าน
วิศวกรรมศาสตร มากกว่า ๕๐% 

- โรงเรียนเขารวมกิจกรรม มากกว่า ๔๐ โรงเรียน 
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แผนการด าเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี ๒๕๖๒ 

- ประสานกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้เป็นพ่ีเลี้ยงของ
โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา/เทคนิค 
ในภูมิภาค และ และประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อคัดเลือกโรงเรียน 

- ด าเนินกิจกรรม ส าหรับครู เด็กและเยาวชน 
นัก เรี ยน/นักศึ กษา อย่ างต่อ เนื่ อง  และ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน 
นักเรียน/นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ตามความเหมาะสม 

การพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- การสนับสนุนอาจารย์ /นักวิจัยชั้นน าจาก

สถาบั นที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ในต่ า งประ เทศ  มา
ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยในประเทศไทย   

- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษา และอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิ เศษตะวันออก  กับนักวิ จั ยและ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Post Doc และ 
Visiting Professor) 

- การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใน
ภาคเอกชนผ่านกลไก Train-the-Trainer  

- การส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วท ให้กับโรงเรียน
ใน EEC (Inspiration, Motivation, 
Creativity) 

 
 
- อาจารย์/นักวิจัยชั้นน าจากสถาบันที่มีชื่อเสียง 

ในต่างประเทศ มาปฏิบัติ งาน ในสถาบันวิจัย 
ในประเทศไทย ๓ คน 

- มี ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ นั ก วิ จั ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คนต่อปี 

 
 
 
- บุคลากรวิจัยในสถานประกอบการเอกชนได้รับการ

พัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๕ คนต่อปี 
- เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่น้อย

กว่า ๒,๐๐๐ คนต่อปี 
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๗. แผนทรัพยากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     ๗.๑  บุคลากร   
 สวทช. ได้เสนอขออนุมัติจาก กวทช. ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไว้ที่จ านวน ๓,๕๑๓ คน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีกรอบอัตราก าลังคนรวมทั้งสิ้นแล้ว ๒,๙๖๖ คน และในปี ๒๕๖๒ สวทช. จะมีนักเรียนทุน
กลับมาอีก ๑๘ คน และมีแผนความต้องการอัตราก าลังใหม่เพ่ือด าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้อีกจ านวน ๒๖๖ คน 
ดังนั้น คาดหมายว่าในปี ๒๕๖๒ สวทช. มีกรอบอัตราก าลังคนรวมทั้งสิ้น ๓,๒๕๐ คน 
 

๗.๒  งบประมาณ 
๗.๒.๑ แผนการใช้จ่ายเงินลว่งหน้าของ สวทช. (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ แยกตามแผนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของ สวทช. ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

1 รายจ่ายเพื่อการด าเนินงาน ๗,๘๐๕ ๘,๖๗๒ ๙,๘๘๖ ๑๑,๕๓๐ ๑๓,๔๗๔ 

1.1 รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๔๘๐ ๒,๘๐๗ ๓,๑๖๙ ๓,๕๔๑ ๓,๙๖๖ 

1.2 รายจ่ายงบด าเนินเนินงาน ๕,๓๒๕ ๕,๘๖๕ ๖,๗๑๗ ๗,๙๘๙ ๙,๕๐๙ 

  - การวิจัย วทน. ๒,๑๕๑ ๒,๓๖๖ ๒,๗๒๑ ๓,๒๖๕ ๓,๙๑๘ 

  - การบริหาร RDI  ๖๙๘ ๗๖๘ ๘๘๓ ๑,๐๖๐ ๑,๒๗๑ 

  - การสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน ๑,๐๒๕ ๑,๑๒๘ ๑,๒๙๗ ๑,๕๕๖ ๑,๘๖๗ 

  - การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตและชุมชน ๘๔ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๔๔ ๑๗๒ 

  - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๔๕๓ ๔๙๘ ๕๗๓ ๖๘๘ ๘๒๕ 

  - การบริหารและ ส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๓๒๔ ๓๕๖ ๔๑๐ ๔๙๒ ๕๙๐ 

  - การบริหาร สนับสนุน และ Shared Services ๕๙๐ ๖๔๙ ๗๑๔ ๗๘๕ ๘๖๔ 

2 รายจ่ายค่าก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๑๗ ๒,๓๙๐ ๑,๔๓๒ ๑,๒๑๐ ๙๖๘ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๗๒๒ ๑๑,๐๖๒ ๑๑,๓๑๘ ๑๒,๗๔๐ ๑๔,๔๔๒ 

3 รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

4 รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

5 รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ* ๔๕๖ ๕๒๔ ๕๙๔ ๖๖๙ ๗๔๙ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๒๘ ๑๒,๑๓๖ ๑๒,๔๖๒ ๑๓,๙๕๙ ๑๕,๗๔๑ 
* หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 
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๗.๒.๒  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายรวมปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙,๗๒๒ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนในบริษัท

ร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า จ านวน ๒๐๐ ล้าน รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๒๕๐ ล้านบาท บาท และ
รายจ่ายเงินเ พ่ิมพิเศษ ปี  ๒๕๖๒ จ านวน ๔๕๖ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๐ ,๖๒๘ ล้านบาท รายละเอียด 
ดังตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๒  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 

รายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

รายจ่ายเพื่อการด าเนนิงาน  ๗,๘๐๕ 

รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑอุ์ดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๑๗ 
รวม ๙,๗๒๒ 

รายจ่ายเงินลงทนุ และเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐  
รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๒๕๐ 

รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ปี ๒๕๖๒* ๔๕๖ 
รวมทั้งหมด ๑๐,๖๒๘ 

  * หากได้รับการอนุมัตจิาก กวทช. และ กพร. 

 
 รายจ่ายเพื่อการด าเนินงาน จ านวน ๗,๘๐๕ ล้านบาท แยกตามหมวดรายจ่ายตามตารางที่ ๓ 

 รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๑,๙๑๗ ล้านบาท รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๔ 

 รายจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ส ารองในการลงทุนไว้ 
๒๐๐ ล้านบาท 

 รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน จ านวน ๒๕๐ ล้านบาท 

 รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ 
กพร. จ านวน ๔๕๖ ล้านบาท 

 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๗๕ 

 

ตารางท่ี ๓   แผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการด าเนินงานจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าจา้ง ๒,๔๘๐ 

ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ ๓,๕๖๔ 

ค่าสาธารณูปโภค ๑๙๑ 

เงินอุดหนุน ๑,๒๑๐ 

รายจ่ายอื่น ๓๖๐ 

รวมทั้งหมด ๗,๘๐๕ 

 

ตารางท่ี ๔   แผนรายจ่ายลงทุน (ที่ดิน/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๒ ๑,๐๐๐ 
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้บริการภาคเอกชนในเมืองนวัตกรรม

อาหาร 
๘๙ 

- จัดตั้งศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ ๔๔๑ 
- จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ ๘๐ 

- จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ ๔๖ 
- ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๒๒๘ 
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑๑ 
- ครุภัณฑ์เสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น ๘๐ 

- ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ๒๕ 
งบลงทุนต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Big Rock (งบกลาง ปี ๒๕๖๑) ๗๔๐ 

- โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ๕ 
- ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ ๕๖๙ 
- นวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิตสมุนไพร ๑๗๖ 
งบลงทุนก่อสร้างผูกพันยกมา ๑๑ 
- การก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการวจิัย/หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ 

อาทิ ค่าออกแบบศูนย์บริการงานวิศวกรรมและทดสอบ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกั (ICT 
Common Infra) เป็นต้น 

๑๑ 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๗๖ 

 

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

งบลงทุนก่อสร้างใหม่  ๑๕๖ 
- การก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิเคราะห์ทดสอบ 

อาทิ ค่าก่อสร้างศูนย์บริการงานวิศวกรรมและทดสอบ ค่าปรับปรุงพื้นที่โรงงานต้นแบบชีวภาพ ค่าปรับปรุง
พื้นที่ส าหรับงานวิจัยด้านแบตเตอรี่แพ็ค และค่าปรับปรุงอาคารโยธี เป็นต้น 

๑๕๖ 

รวมท้ังหมด ๑,๙๑๗ 

 
๗.๒.๓ แหล่งงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

 เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี สวทช. ได้ผ่านการพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔,๕๒๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน 
๓ ,๕๒๘ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) จ านวน ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท  
ดังตารางที่ ๕ 

 เงินรายได้จากการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมี
รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๖ 

 เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน ๔,๑๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตารางที่ ๗ 

 
ตารางท่ี ๕  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ 

รายการงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๖๐ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๖๑ 
(ล้านบาท) 

ปี ๒๕๖๒ 
(ล้านบาท) 

๑. อุดหนุนทั่วไป ๒,๘๘๓ ๓,๑๘๑ ๓,๔๘๘ ๓,๕๒๘ 
๑.๑ เงินเดือน ๑,๐๓๐ 

(ฐาน ๒,๖๙๒ คน)    
๑,๐๘๘  

(ฐาน ๒,๗๑๙ คน) 
๑,๑๐๗  

(ฐาน ๒,๗๗๔ คน) 
๑,๑๖๓ 

(ฐาน ๒,๘๐๐ คน) 
๑.๒ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค ๑๖๑  ๑๖๐  ๑๖๕  ๑๖๘ 

๑.๓ อุดหนุนส่วนที่เหลือ ๑,๖๙๒ ๑,๙๓๓  ๒,๒๑๖  ๒,๑๙๗  
๒. อุดหนุนเฉพาะกิจ              ๑๙๘  ๒๒๓  ๔๔๘  ๑,๐๐๐  

รวม ๓,๐๘๑  ๓,๔๐๔ ๓,๙๓๖ ๔,๕๒๘ 

 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๗๗ 

 

ตารางที่ ๖  ประมาณการรายรับจากการด าเนินงาน ในปี ๒๕๖๒ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
ผล 

ปี ๒๕๕๙ 
ผล 

ปี ๒๕๖๐ 
ผล ไตรมาส ๓ 

ปี ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 
ผลปี ๒๕๖๑ 

แผน  
ปี ๒๕๖๒ 

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๙๑๕.๒๓ ๑,๑๑๑.๗๗ ๗๖๑.๖๐ ๑,๐๙๐.๑๗ ๑,๒๐๐.๐๐ 
อุดหนุนรับ ๓๓๐.๘๖  ๔๔๙.๘๒  ๒๗๔.๔๕  ๓๙๕.๔๗  ๔๕๐.๐๐  

รับจ้าง/ร่วมวิจยั ๒๑๙.๙๘  ๒๑๐.๐๘  ๑๓๔.๑๖  ๒๒๔.๘๑  ๒๓๐.๐๐  

ลิขสิทธิ์/สทิธิประโยชน์ ๒๗.๖๔  ๒๔.๕๕  ๑๑.๐๖  ๑๘.๐๐  ๒๕.๐๐  
บริการเทคนิค/วิชาการ ๑๔๘.๙๗  ๑๗๐.๑๕  ๑๓๓.๖๗  ๑๖๗.๙๑  ๑๘๐.๐๐  

ฝึกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ ๒๙.๖๖  ๗๓.๕๐  ๕๔.๖๒  ๘๗.๑๒  ๙๕.๐๐  
ค่าเช่าและบริการสถานที่ ๑๕๘.๑๒  ๑๘๓.๖๗  ๑๕๓.๖๔  ๑๙๖.๘๖  ๒๒๐.๐๐  

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๙๐๐.๓๙ ๘๔๙.๗๖ ๙๒๕.๙๕ ๙๒๕.๙๕ ๗๐๐.๐๐ 
เงินสนบัสนุนการพฒันา ว และ ท เพื่อการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

๓๕๙.๓๗  ๓๓๓.๓๕  ๑๐๔.๘๑ ๑๐๔.๘๑  ๑๓๓.๐๐ 

หน่วยภาครัฐ (Block Grant) ๔๖๖.๖๓ ๓๕๙.๒๗ - - 
๕๖๗.๐๐ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี ๗๔.๓๙ ๑๕๗.๑๔ ๘๒๑.๑๔ ๘๒๑.๑๔ 
รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๑,๘๑๕.๖๒ ๑,๙๖๑.๕๓ ๑,๖๘๗.๕๕ ๒,๐๑๖.๑๒ ๑,๙๐๐.๐๐ 

๓. อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบด็เตล็ด ๙๐.๗๐  (๙๗.๓๗)* ๕๖.๔๙ ๘๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  
รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๑,๙๐๖.๓๒ ๑,๘๖๔.๑๖ ๑,๗๔๔.๐๔ ๒,๐๙๖.๑๒ ๒,๐๐๐.๐๐ 

*เงินเหลือจ่ายส่งคืน (นักเรียนทุน) ๑๖๙ ล้านบาท 

 

ตารางท่ี ๗  สถานภาพของเงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินสดคงเหลือในกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณการ  
ณ สิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔,๑๐๐ 

เงินที่มีภาระผูกพนัใช้จา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๑,๔๔๖ 
เงินที่น ามาเปน็ค่าใช้จา่ยด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔,๑๐๐ 

 

 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๗๘ 

 

๘. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของ สวทช. ปี ๒๕๖๒ 
 

 ๘.๑   ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard  
  สวทช. ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพ่ือให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สวทช. ได้มีการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ ๘ 

ตารางที่ ๘  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป้าหมาย น้ าหนัก 

ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เกิดจากการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๔.๖ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ 
(ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท) 

๒๐ 

KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ภ า ค
ตะวันออก 

- มี consortium ใน BIOPOLIS, ARIPOLIS, 
SPACE INNOPOLIS ไม่น้อยกว่า ๖ consortiums  

- น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน ๕๐ 
ชุมชน 

- พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้ เป็นเกษตรกร
สมัยใหม่ ๘๐ คน 

- พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ รวม 
๒,๐๐๐ คน 

- ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ 
startup ในพื้นที่รวม ๑๐๐ ราย    

๑๕ 

พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  ๒๐ 

KS3 ร้อยละของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีการน าไปใช้ 

จ านวน license สะสม เพิม่ขึ้นร้อยละ ๑๐  
จากปีท่ีผ่านมา (ประมาณ ๔๕ รายการ) 

๑๕ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS4 การปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้าง
กระทรวงใหม่ 

มีกลไกในการก ากับดูแลสอดคล้องกับหลักการของ
โครงสร้างกระทรวงใหม ่

๑๕ 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS5 ความสามารถขององค์กรในการ
บริหาร ก ากับและประเมินผลที่
สอดคล้องกับระบบของกระทรวง
ใหม ่

การท างานแบบบูรณาการ (cross-discipline) ๑๕ 
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๗๙ 

 

๘.๒ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

สวทช. มี เป้าหมายตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติ งานตามค ารับรองการปฏิบัติการราชการต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงบประมาณ 
(สงป.) และกรมบัญชีกลาง (บก.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ ๙ 

 
ตารางท่ี ๙  ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส านักงบประมาณ (สงป.) และ

กรมบัญชีกลาง (บก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๑.๑ ผลผลิตการบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

รายได้จากความสามารถ (ล้านบาท) - - ๑,๗๕๐ ๑,๖๘๗.๕๕ - - ๒,๐๐๐ 

รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (เท่า) - - ๐.๔๐ ๐.๔๙ - - - 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (เท่า) - - - - - - ๔.๒๗ 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอ้ยละ) - - ๘๐.๐๐ รายงานผล 
สิ้นปี 

- - ๘๕.๐๐ 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ วท. 

- - - - - - ๘๓ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
(ราย) 

- ๑๔๕ - ๑๔๑ - ๑๕๐ - 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) - - - - - ๘๕.๐๐ - 

๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

จ านวนความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาติ (โครงการ) - - ๑๓ ๑๓ ๑๒ - ๑๔ 

จ านวนนกัวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (คน) - - - - ๓๐ - - 

จ านวนบุคลากรวิจยัและพัฒนาของ วท. ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับ
ภูมิภาค (คน) 

- - - - ๙ - - 

จ านวนหลกัสูตรด้าน วทน. ที่ วท. ร่วมพัฒนา และสามารถมอบ
ปริญญาบัตร (หลักสูตร) 

- - - - ๓ - - 

มูลค่าโครงการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับรายจ่ายเพือ่การวิจยัและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(บาท) 

- - - - ๑,๔๐๐ - - 

 ๒.๑ ผลผลิตส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

จ านวนผลงานวจิัยที่ถา่ยทอดสู่เชิงพาณิชย์ (ผลงาน) - ๓๐ - ๒๓ - ๓๕ - 

เกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ชุมชน) - - - - - ๖๐ - 



แผนการด าเนนิงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๘๐ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

 ๒.๒ ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (คน) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๒,๓๒๙ - - - 

จ านวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย) 

- - -   ๒,๕๐๐ - 

 ๒.๓ ผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จ านวนการให้บริการวิเคราะห ์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ๑๘๕,๔๙๐  ๓๐๕,๐๐๐ - 

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

จ านวนบริษัทที่เขา้มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย) ๘๒ - - ๘๕ ๘๕  - 

มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  
(ล้านบาท) 

- - - - ๒๔๐ - - 

จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (ผลงาน) - - - - ๒๐ - - 

 ๓.๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยชน์ 

ผู้ประกอบการด้านอาหารรายเดิมที่มีความสามารถในการสร้างรายได้
สูง (ราย) 

- ๑๐ - ๑๐ - ๑๐ - 

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(โครงการ) 

- ๑๐ - ๑๐ - ๒๐ - 

การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่
อุตสาหกรรมอาหาร (รายการ) 

- ๑๐๐ - ๑๑๖ - ๑๒๐ - 

๔. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

จ านวน SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โครงการ) 

- - ๔๕๐ ๙๖๒ - - ๘๐๐ 

 ๔.๑ โครงการพัฒนาทกัษะการสร้างนวตักรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝกึงานธุรกจิเริ่มต้น 

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความ
ตระหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (ราย) 

- ๗๕ - ๑๗๗ - - - 

 ๔.๒ โครงการสร้างและพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม (กิจการ) - ๓๐ - - - ๒๐ - 

 ๔.๓ โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานกัลงทุนเพื่อธุรกจิและนวัตกรรมใหม่ 

ศูนย์บ่มเพาะที่เข้ารว่มโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ได้เหมาะสมมากขึ้น (ศูนย์) 

- ๕ - - - ๕ - 

พัฒนาศักยภาพการลงทุนให้กับนักลงทนุและธุรกิจ (คน) - ๒๕ - - - ๒๕ - 

 ๔.๔ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) 

ธุรกิจที่เข้าสูก่ระบวนการเร่งการเจริญเติบโต (กิจการ) - ๘๐ - ๔๘  ๖๔ - 

 ๔.๕ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ - ๒๐ - ๒๓  - - 
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๘๑ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

ผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (กิจการ) 

ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจ (คน) 

- ๑๐๐ - ๑๑๓ - - - 

 ๔.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล 
(ผลิตภัณฑ์) 

- ๓๐ - ๒๘ - ๒๕  - 

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพฒันาความรู้ด้านฮาลาล (คน) - ๘๐ - ๘๓ - -  - 

 ๔.๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ราย) 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - ๑,๕๕๑ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  - 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (ผลติภัณฑ์) - ๒๕๐ - ๒๙๑ - - - 

 ๔.๘ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI) 

จ านวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการ (ราย) - - - - - ๖  - 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

จ านวนฐานขอ้มูลในรูปแบบดิจิทัล/บรกิารอัจฉริยะเพื่อให้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกจิ (ฐานขอ้มูล) 

๒ - - - - -  - 

 ๕.๑ โครงการแพลตฟอร์ม CCTV เพือ่การแก้ปญัหาจราจรและความมั่นคงในเมืองอัจฉริยะ 

เมืองต้นแบบ Smart CCTV Platform (เมืองต้นแบบ) - ๑ - - - -  - 

ฐานข้อมูลป้ายทะเบียนตามพิกัดและเวลา (ฐานข้อมูล) - ๑ - - - -  - 

 ๕.๒ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ต้นแบบเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภาคสนาม 
(ต้นแบบ) 

- ๘ - ๓ - -  - 

 ๕.๓ โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (ฐานข้อมูล) - ๑ - - - -  - 

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนกิส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย 
(แอปพลิเคชัน) 

- ๑ - - - -  - 

ระบบฟาร์มรู้ (ระบบ) - ๑ - - - -  - 

ระบบฟาร์มคลาวด ์(ระบบ) - ๑ - - - -  - 

๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการน าผลงานวจิัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

๑๕,๐๐๐ - - ๒๒,๓๗๑.๔๔ ๒๕,๐๐๐ -  - 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (เท่า) 

- - ๔.๒๐ ๓.๓๐ - -  ๔.๔๐ 

จ านวนบทความที่ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (บทความ) 

๕๕๐ - - ๑๓๔ ๕๕๐ - - 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจด
ทะเบียน (เรื่อง) 

๒๕๐ - - ๑๒๑ - -  - 
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๘๒ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา / บัญชีนวัตกรรมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ 
และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแลว้ 

- -  - - ๓๓๔ -  - 

สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาตอ่บุคลากรวิจัย (ค าขอ/ ๑๐๐ คน/ปี) - - ๒๐ ๙.๕๘ - - ๒๐ 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนา (คน) ๑,๖๒๕ - - ๑,๒๖๔ - -  - 

จ านวนผลงานวจิัยและองค์ความรู้ที่น าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน (รายการ) 

- - ๒๖๐ ๑๓๗ - - ๒๖๐ 

ร้อยละของผลงานวิจยัและพัฒนาที่ผู้ประกอบการ หรอืชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ (รอ้ยละ) 

๒๓ - - ๑๐.๘๑ ๒๕ - - 

จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร
ที่ผลิตได้เองภายในประเทศมีจ านวนเพิม่ขึ้น 

- -  - - ๑ -  - 

 ๖.๑ โครงการวจิัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based Industry) 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  (เรื่อง) - ๒ - ๒ - -  - 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพื่ออุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ (เรื่อง) 

- ๑๐ - ๕ - -  - 

 ๖.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - - - -  - 

แผนการพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม่ในประเทศไทย (แผน) 

- ๑ - - - -  - 

 ๖.๓ โครงการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 

การวิจยัและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมาย (เรื่อง) 

- ๘ - ๘ - -  - 

 ๖.๔ โครงการวจิัยและนวัตกรรมข้อริเริม่ใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 

ต้นแบบเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพทรพัยากรและพลังงาน (ต้นแบบ) - ๑๐ - ๗ - -  - 

 ๖.๕ โครงการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย 

จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบยีน
ในบัญชีนวัตกรรมไทย  (ผลงาน) 

- ๖๐ - ๑๑๖ - ๘๔  - 

จ านวนผลงานวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานภาครัฐที่
ได้รับการพัฒนา (รายการ) 

- ๖๐ - ๖ - -  - 

 ๖.๖ โครงการวจิัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของหนว่ยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์ 
(เร่ือง) 

- ๑๐ - ๗ - ๘  - 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมระบบ
ราง และระบบขนส่งทางราง (คน) 

- ๑๐๔ - ๙๔ - ๘๐  - 
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๘๓ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

 ๖.๗ โครงการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ 

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ฉบับ) - ๑๗๕ - ๕๒ - ๑๘๒ - 

ทรัพย์สินทางปัญญาทีย่ื่นจด (ค าขอ) - ๕๐ - ๒๕ - ๗๔ - 

 ๖.๘ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) เพื่อนวตักรรมไทย 

ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์และ
ยานยนต ์(ระบบ) 

- ๑ - - - - - 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งน าไปปฏิบัต ิ (แผน) 

- ๑ - - - - - 

 ๖.๙ โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย  (คน) - ๒๐๐ - ๑๖๗ - ๑๕๐  - 

สร้างและพัฒนาทักษะบัณฑิต/ก าลังแรงงานให้มีประสบการณ์ท าวิจัย
ร่วมกับภาคการผลิตและบรกิาร (คน) 

- ๑๕๐ - ๑๒๖ - -  - 

 ๖.๑๐ โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ เปน็แนวทางในการก าหนด
นโยบายของหนว่ยงานภาครัฐ หรือต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน ์(เร่ือง) 

- - -  - ๖  - 

 ๖.๑๑ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพที่พร้อมเปิดทดลองระบบและ
ให้บริการบางส่วน (กิจกรรม) 

- - -  - ๑๐  - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณมีพื้นที่พร้อมส าหรับการ
ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (แห่ง) 

- - -  - ๑  - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีหนว่ยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคการศึกษารับค าปรกึษาด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ 
(CPS) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) (หน่วยงาน) 

- - -  - ๑๐  - 

 ๖.๑๑ โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลว้เสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) - - -  - ๖๐  - 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

 ๗.๑ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

ระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile Application  
(ระบบ) 

๑ ๑ - ๑ - -  - 

สื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ส าหรับปลูกพืชทดแทน
หรือพืชทางเลือก ส าหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป (เรื่อง) 

- ๕ - - - -  - 

ข้อมูลน าไปใช้ประกอบการปรับเปลีย่นพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม
แผนการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบบ) 

- - - - - ๑  - 

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๘.๑ โครงการพิเศษขนาดใหญพ่ัฒนานวัตกรรม 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๓๕ - ๓๘ - -  - 

แบบกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi - ๑ - - - -  - 
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๘๔ 

 

ตัวชี้วดั 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ผลการ
ด าเนินงาน 
๙ เดือน 

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๒ 

วท. สงป. กบ. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

วท. สงป. บก. (ที่ระดับ 
คะแนน ๕) 

Biopolis) phase 1A (แบบพิมพ์เขียว) 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาค
ตะวันออก (EECi Biopolis) (แผน) 

- ๑ - - - - - 

แผนกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงาน และ
ผู้ประกอบการ เข้ามาท างานในพื้นที่เมอืงนวัตกรรมชีวภาพภาค
ตะวันออก (EECi Biopolis)  (แผน) 

- ๑ - - - - - 

จ านวนผู้ประกอบการ (SMEs) ฐานชวีภาพที่ได้รับการยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยี (ราย) 

- ๖๐ - ๔๖ - - - 

จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ฐานชีวภาพที่เข้ารับการบ่มเพาะ 
(ราย) 

- ๑๐ - - - - - 

๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

จ านวนผู้ประกอบการ/OTOP/ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
พัฒนายกระดบัคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ชุมชน/ราย) 

๙๐ - - ๑๓๙ ๑๐๐ -  - 

 ๙.๑ โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (ราย) - ๑,๘๙๐ - ๔,๙๖๕ - -  - 

๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้การเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน กรณีศึกษาที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (เรื่อง) 

- ๑ - ๑ - -  - 

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

๑ ๑ - - - -  - 

๑๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดบัภาค 

 ๑๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - - - - - ๔๐ - 

ความก้าวหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารนวัตกรรมภาคตะวันออก 
Phase1 A (ร้อยละ) 

- - - - - ๑๕  - 

ความก้าวหนา้การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลดา้น    
ฟีโนไทป์และด้านพันธุกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช (ร้อยละ) 

- - - - - ๓๐  - 

จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะทีถู่กน ารอ่งใช้ประโยชน์ในพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (รายการ) 

- - - - - ๑  - 

 ๑๑.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - - - - - ๒๐  - 

 ๑๑.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

จ านวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ (ครอบครัว) - - - - - ๒,๐๐๐  - 
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๘๕ 

 

ภาคผนวก 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ภารกิจที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การลด
ความเหลื่อมล้ า การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และ
ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพัฒนาประเทศและบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการที่สอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐ แผนแม่บทอ่ืนๆ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล รวม ๒๑ แผนงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ หน่วยงานได้น ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป โดยเป้าหมายการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ สวทช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


