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๒ 

สารบัญ  

 

 หนา 

๑. บทสรุปผูบริหาร ๓ 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก ๕ 

๓. เปาหมายการดำเนินงานป ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ๖ 

๔. กลยุทธ สวทช. ป ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ๖ 

๕. แผนและเปาหมายการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗ 

๕.๑  แผนงานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ๙ 

๕.๒  แผนงานการเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง  ๒๕ 

๕.๓  แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ๓๐ 

๕.๔  แผนงานดานการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง ๓๒ 

๖. แผนทรัพยากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๔ 

๖.๑ บุคลากร ๓๔ 

๖.๒ งบประมาณ ๓๔ 

๗. เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญของ สวทช. ป ๒๕๖๕ ๓๘ 

๗.๑ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญของ สวทช. ๓๘ 

๗.๒ คาเปาหมายการปฏิบัติงานกับหนวยงานภายนอก ๓๙ 
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๓ 

๑. บทสรุปผูบริหาร 

สวทช. ดำเนินงานภายใตแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที ่ ๖ (ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ ่งไดร ับอนุม ัติ 

จากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมี

กำหนดการเสนอแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๗ (ป ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพื ่อขออนุมัติจาก กวทช. ในวันที่ ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธฉบับนี้ คือ สรางผลงานตอบโจทยประเทศดวยการบูรณาการ

การทำงานรวมกับพันธมิตร เพื่อสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ รวมทั้งบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานของ สวทช. 

เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน และการลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง นำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ไปประยุกตใชยกระดับอุตสาหกรรม กระตุนความตองการพัฒนาดานนวัตกรรม รวมถึงการสราง

เครือขายการดำเนินงานกับหนวยงานภายนอกและมหาวิทยาลัย ตอบโจทยปญหาเชิงพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต

และชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน และปรับ สวทช. ใหพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงดวยกลยุทธ AAA ไดแก 

บูรณาการการทำงานเปน Agenda เชื่อมโยงทุกภารกิจใหมุงทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพิ่มความคลองตัว 

(Agility) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกร 

สวทช. ยังไดรับมอบหมายภารกิจสำคัญ ๆ ไดแก เปนเจาภาพหลักในการจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ซึ่งรัฐบาลไดกำหนดใหเปนวาระ

แหงชาติ และรวมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) และ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) จัดทำ (ราง) 

แผนแมบทปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งอยูระหวางดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี และ

เปนผู รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามแผนแมบทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EECi) ซึ่งประกอบดวย เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต 

และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ARIPOLIS) เพื่อใหเปนพื้นที่ดำเนินการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ระดับขยายผล (Translational research) สนับสนุนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศผูนำดานเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular - Green Economy) หรอื “EECi for BCG” โดยจะเริ่ม

เปดดำเนินงานไดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ นี ้

แผนการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวทช. จึงมีกรอบการดำเนินงานที ่สำคัญ เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลดานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) ดานการพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) และดานการพัฒนา EECi เปนหลัก ประกอบดวย ๑) แผนงานการ

ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน ๔ ดาน ไดแก ดานเกษตรและอาหาร 

(Agriculture and Food) ดานการแพทยและสาธารณสุข (Health and Wellness) ดานพลังงาน วัสดุ และเคมี

ชีวภาพ (Energy, Materials and Biochemicals) และดานดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส (Digital and Electronics) 

๒) แผนงานการเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ การเพิ่มศักยภาพของชุมชนระดับพื้นที่ 

ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และการพัฒนากําลังคนและสรางเสริมบุคลากรวิจัย ๓) แผนงานการพัฒนาเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และ ๔) แผนงานดานการบริหาร สนับสนุน และ

บริการกลาง 
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๔ 

โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ๑๐ เทาของคาใชจายดำเนินงานของ สวทช. (๒) มูลคาการลงทุน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒.๒ เทาของคาใชจายดำเนินงานของ สวทช. (๓) สัดสวนรายไดตอคาใชจาย 

รอยละ ๒๕ (๔) การนำผลงานวิจัยและองคความรูไปใชประโยชน จำนวนทรัพยสินทางปญญาที่มีการใช

ประโยชน (IP Utilization) เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ และจำนวนผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและ

สังคม ๙,๕๐๐ คน (๕) การยกระดับความสามารถการแขงขันของผูประกอบการ จำนวนหนวยงานที่ใชประโยชน

จากบริการของ ARIPOLIS และ BIOPOLIS ๕๐ ราย จำนวนการใหบริการวิเคราะหทดสอบตามมาตรฐานสากล 

๒๑,๐๐๐ รายการ จำนวนธุรกิจเทคโนโลยีที่รวมลงทุน ๑๐ ราย (๖) การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ดวย วทน. 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายและการผลักดัน

เศรษฐกิจ BCG ๑๕,๐๐๐ คน-วัน จำนวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ สวทช.  

มีสวนรวมในการสนับสนุนเพื่อสรางบุคลากรวิจัยใหกับประเทศ ๘๐๐ คน (๗) การปรับกระบวนการภายในเพื่อ

เสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การยกระดับระบบการใหบริการงานดานวิศวกรรม การยกระดับระบบ

บริหารดานทรัพยากรบุคคล และ (๘) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานวิจัย IC score รวม ๕๓,๐๐๐ 

คะแนน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวทช. มีแผนงบประมาณรายจาย จำนวน ๘,๘๓๗ ลานบาท แยกเปน

รายจายคาบุคลากร ๒,๖๓๗ ลานบาท รายจายเพื่อการดำเนินงาน ๓,๒๐๐ ลานบาท และรายจายคากอสรางและ

ครุภัณฑอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๐๐๐ ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนงบประมาณรายจายสำรองอื่น ๆ เชน เงินลงทุน

ในบริษัทรวมทนุ เงนิกูดอกเบี้ยต่ำ เงนิเพ่ิมพิเศษ และรายจายฉุกเฉิน จำนวน ๖๕๓ ลานบาท คาดการณรายรับจาก

การดำเนินงานของ สวทช. จำนวน ๒,๖๖๐ ลานบาท และมีแผนอัตรากำลังคนเทาเดิม จำนวน ๓,๓๘๐ คน 
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๕ 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก 

๒.๑ วิสัยทัศน 

สวทช. เปนพันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

๒.๒. พันธกิจ 

สวทช. มุงสรางเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถายทอดไปสูการใช

ประโยชน พรอมสงเสริมดานการพัฒนากำลังคน และโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

จำเปน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบบริหาร

จัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนนุการดำเนินงาน 

๒.๓. คานิยมหลัก 

N = Nation First คำนึงถึงประโยชนของชาติและสวนรวมเปนหลัก  มจีิตสำนึกและความรับผิดชอบตอ

สังคม มีความเสียสละ คิดถึงทิศทางของสวนรวม 

S = Science and Technology Excellence การยึดมั่นในการสรางความเปนเลิศในทุกสิ่งท่ีทำ อันเกิดจากการใฝรู รเิริ่มและ

สรางสรรค ดวยมาตรฐานสูงสุด 

T = Teamwork การทำงานเปนทีมที่พรอมชวยเหลือกัน ดวยความเขาใจหวงใยซึ่งกันและกัน และ

การสื่อสารสองทางเพื่อเปาหมายเดยีวกนั  

กลาวิพากษเชิงสรางสรรค เปดใจ รับฟง มีน้ำใจ หวงใย พรอมแบงปน 

D = Deliverability ความมุงมั่นที่จะสงมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญาเพื่อความพึงพอใจของ

ลูกคาภายในและลูกคาภายนอก มุงเนนผลลัพธ  มีความมุงมั่น กระตอืรือรน ยึดถือ

คำมั่นสัญญา มีความคลองตัว 

A = Accountability and Integrity   เปนมากกวาความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปรงใส มีวินยัตอ

กฎระเบียบ กตกิา กลายืนหยัด ทำในสิ่งท่ีถูกตอง และความซ่ือสัตยตอองคกรและ
สายงานอาชพี   
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๖ 

๓. เปาหมายการดำเนนิงานป ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

 สรางผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงจนกอใหเกิด

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ คิดเปนมูลคาสะสมไมต่ำกวา ๑๐ เทาของ

คาใชจายดำเนินงานของ สวทช. ป ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 
 เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม คิดเปนมูลคาสะสมไมต่ำกวา ๒.๒ เทาของคาใชจายดำเนินงานของ สวทช. ป 

๒๕๖๕-๒๕๗๐ 

๔. กลยุทธ สวทช. ป ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

๑. สรางผลงานตอบโจทยประเทศดวยการบูรณาการการทำงานรวมกับพันธมิตร เพ่ือสรางผลงานให

เปนท่ีประจักษ  

๒. บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานของ สวทช. เพื่อใหเกิดการใชประโยชน และการลงทุนดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง ทั้งอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (NSTI) และโครงสรางพ้ืนฐานดานคณุภาพ (NQI) 

๓. เสริมขีดความสามารถในการแขงขันใหผู ประกอบการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ไปประยุกตใชยกระดับอุตสาหกรรม กระตุนความตองการดานนวัตกรรม ดวยกลไกทางธุรกิจ และ

บริหารธุรกิจเทคโนโลยีอยางมืออาชีพ 

๔. สรางเครือขายการดำเนินงานกับหนวยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการตอบโจทยปญหาเชิงพ้ืนที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕. ปรับ สวทช. ใหพรอมรับมือตอการเปลี ่ยนแปลงดวยกลยุทธ AAA ไดแก บูรณาการการทำงานเปน 

Agenda เชื่อมโยงทุกภารกิจใหมุงทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพิ่มความคลองตัว (Agility) โดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพใหองคกร 
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๗ 

๕. แผนและเปาหมายการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ

ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตามคำสั่ง 

สำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ ๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ

หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจ BCG Model สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขานุการของ

คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด จึงดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั ่งยืนเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๖๔ เปนตนไป และใหคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พิจารณากําหนดและดําเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ นั้น 

สวทช.  อว. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพ่ือใชเปนกรอบการทํางานสําหรับหนวยงานตาง ๆ ใน

การรวมขับเคลื่อนวาระแหงชาตินี้ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน 

ที ่ผานมา ประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งผลของการพัฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สรางมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพ จึงตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแก

ปญหา ยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในลักษณะ “ทํามากไดนอย” เนื่องจาก ไมสามารถสราง

มูลคาใหกับทรัพยากรไดเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว กอใหเกิดความเหลื่อมล้ำระหวางภาคสวนตาง ๆ 

มาก เศรษฐกิจตองพึ่งพาปจจัยภายนอก ไดรับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก นอกจากนี้ในรอบ ๑๐ ปที่

ผานมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเพียง รอยละ ๓ ตอป ดวยอัตราการเติบโตดังกลาว

ไมเพียงพอในการนําพาประเทศไทยใหกาวขาม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” ประเทศไทยตองปรับเปลี ่ยน

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนเจาของสินคาและบริการมูลคาสูง 

ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมชวยทลายขอจํากัด ใหเกิด

การกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และ 

ความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใหสมดุล 

ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเปนการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอม ๆ กัน 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับ 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเปนหลักสําคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทําหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตน
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ทางถึงปลายทาง ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สรางคุณคาเพิ่ม (Value creation) 

จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม ดวยกลไกจตุภาคี (Quadruple helix) ประกอบดวย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ประกอบดวย ๑) อนุรักษฟนฟูพัฒนาเพิ่มพูนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ๒) บริหาร

จัดการการใชประโยชนและบริโภคอยางยั่งยืน ๓) ลดและใชประโยชนของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 

๔) สรางคุณคาเพ่ิม (Value creation) ตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตรท่ีเปนตนทางจนถึงภาคการผลิตและบริการ 

และ ๕) สรางภูมิคุมกัน พ่ึงพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว 

สวทช. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) และสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) จัดทำ 

(ราง) แผนแมบทปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีเปาประสงค

หลัก ๓ ดาน คือ การสรางคนและเทคโนโลยี การสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสรางผลกระทบที่ดีทางสังคม

และสิ่งแวดลอม มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไว ๕ ดาน คือ  

๑) การเตรียมความพรอมของประเทศในดานสังคม จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ สำหรับการประยุกตใช

ปญญาประดิษฐ ๒) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนดานปญญาประดิษฐเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๓) การเพิ ่มศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาดานปญญาประดิษฐ ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และ ๕) การสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีระบบปญญาประดิษฐใน

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยในระยะเรงดวน เนนการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกตใชปญญาประดิษฐในกลุมเปาหมาย

นำรอง ๓ กลุม คอื การแพทยและสุขภาพ การเกษตรและอาหาร และการใชงานและบริการภาครัฐ  

จากมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor Development) ตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  

เพื ่อสงเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  

โดยดำเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และมอบหมายให สวทช. เปน

ผูรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EECi)” เพื่อสรางพื้นที่สำหรับ

การสงเสริมใหเกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ 

เพื ่อชวยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสรางใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่

เหมาะสมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

EECi มุงสงเสริมใหเกิด (๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อตอยอด

ไปสูการใชงานจริง (Translational Research) (๒) การถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรม สรางความเขมแข็ง

ใหอุตสาหกรรรมในพ้ืนที่ควบคูไปกับการสรางอุตสาหกรรมใหมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจ

เริ ่มตน (Startup) ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเปนพื้นฐานรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื ้นที่  

(๓) การเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางสังคมนวัตกรรมของประเทศ 

รองรับความตองการใชเทคโนโลยีขั้นสูง EECi จะประกอบไปดวยระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ สำหรับการวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรมแบบเขมขน ศูนยรวมหองปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน หองทดลองภาคสนาม (Living 

Lab) ศูนยวิเคราะหทดสอบชั้นนำ โรงงานตนแบบ และโรงงานสาธิต เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาสู การผลิตระดับ
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๙ 

อุตสาหกรรม ควบคูกับถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเดิม ผูประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก จนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนพัฒนากำลังคนของอุตสาหกรรมและ

สรางผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหมที่เปนเปาหมายในอนาคต อาทิ 

การเกษตรสมัยใหมและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

การขนสงสมัยใหม เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และ 

อุตสาหกรรมเคร ื ่องม ือทางการแพทย เป นตน EECi จ ึงม ีว ัตถ ุประสงค และทิศทางดำเน ินงานที ่สอดรับ  

ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (AI) อีกดวย ปจจุบัน EECi  มีพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม ตั้งอยูท่ีวังจันทร วัลเลย ระยอง 

ประกอบดวย เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ (ARIPOLIS) โดยกลุมอาคาร EECi Phase 1A จะเร่ิมเปดใชงานไดในปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวทช. นำแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG แผนปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (AI) และแผนแมบทการ

พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปนกรอบการดำเนินงานเพื่อการตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาล โดยแผนการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวทช. ประกอบดวย ๑) แผนงานการยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใน ๔ ดาน ไดแก ดานเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) ดาน

การแพทยและสาธารณสุข (Health and Wellness) ดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (Energy, Materials and 

Biochemicals) และ ดานดิจ ิทัลและอิเล ็กทรอนิกส (Digital and Electronics) ๒) แผนงานการเสร ิมสร าง

ความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลง ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ การเพ่ิมศักยภาพของชุมชนระดับพ้ืนท่ี ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และ 

การพัฒนากําลังคนการวิจัย ๓) แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

และ ๔) แผนงานดานการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง มีรายละเอียดดังนี้  

๕.๑ แผนงานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG 

มีกรอบการดำเนินงานพัฒนาใน ๔ ดาน คือ ด านเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food)  

ดานการแพทยและสาธารณสุข (Health and Wellness) ดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (Energy, Materials 

and Biochemicals) และ ดานดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส (Digital and Electronics)  

๕.๑.๑ กรอบการดำเนินงานพัฒนาดานเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) มีเปาหมายเพ่ือ

การยกระดับกระบวนการผลิตในการเกษตรและอาหารของประเทศทั้งระบบ ตั ้งแตการอนุรักษและฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตนน้ำและแหลงทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ไปจนถึงการใชประโยชนอยางสูงสุดและ

ยั่งยืน การพัฒนาและปรบัปรุงทรัพยากรที่มี การสรางมูลคาเพ่ิม และการนำกลับมาใชใหม โดยแบงการดำเนินงาน

เปน ๓ กลุม คือ กลุมเกษตรสมัยใหม (Modern Agriculture) กลุมอาหารและสวนผสมฟงกชันบนฐานการผลติที่

ยั่งยืน (Sustainable Food and Ingredients) และกลุมอนุรักษและบริหารการใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity) 
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๑๐ 

๕.๑.๑.๑ กลุมเกษตรสม ัยใหม   (Modern Agriculture) ม ุ  ง เน นการพัฒนานว ัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตรที ่ครบหวงโซการผลิต และการใชประโยชนแบบครบวงจร มีมาตรฐาน ความปลอดภัย 

สามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับยุทธศาสตร BCG Model ไดแก  

 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน มุงเนนในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของไทยทั้ง

ดานปริมาณและคุณภาพใหม ีประสิทธิภาพสูง เพื ่อเพิ ่มรายไดต อพื ้นที ่ใหเกษตรกรมากข้ึน  

การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การใชเทคโนโลยี 

ดีเอ ็นเอในการจัดทำคลังขอมูลลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะดีเดนของพืชตาง ๆ เพ่ือ 

การบริหารจัดการทรัพยากรและปรับปรุงพันธุ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยควบคุมและบริหาร

จัดการการเกษตรทั้งระบบปดและระบบเปด โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

- คลังขอมูลลักษณะทางพันธุกรรมและความดีเดนของสายพันธุขาวไทย (NSTDA Rice Database) 

- ระบบการตรวจสอบจีโนไทปที่แมนยำและประสิทธิภาพสูง (HTP Genotyping Platform) และ

ฐานขอมูลทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏของ พืช ผัก สมุนไพร และไมผล) 

- การพัฒนาสายพันธุพืชใหมที่ผานการออกแบบพันธุกรรมใหมีคุณสมบัติพิเศษ (Breeding by 

Design) 

- ระบบโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคขาวโดยใชปญญาประดิษฐ ระบบ RiceFit เพื่อ

แนะนำพันธุขาวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแตละพื้นที่และฤดูกาล และระบบ RiceDeSS เพื่อ

ติดตามสุขภาพ และคาดการณผลผลิตขาว เพ่ือชวยในการบริหารจัดการการผลิตขาว 

- ตนแบบโรงเรือนอัจฉริยะและระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในใหเหมาะสมกับการปลูกพืช ผัก 

สมุนไพรแตละชนิดที่ควบคุมการเจริญเติบโต ปริมาณสารสำคัญ ใหมีคุณภาพไดตลอดทั้งป เชน 

ระบบ Smart Green House ระบบ Plant Factory หรือระบบ Solar Plant Factory  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ มีเปาหมายสงเสริมและสรางศักยภาพกลุมบริษัทผูผลิตเมล็ด

พันธุไทยใหมีขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาพันธุการคาที่ตรงตาม

ความตองการของตลาด และเพ่ิมมูลคาในอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

- เทคโนโลยีการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชที่เปนระบบ สำหรับใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดแก 

ฐานขอมูลเช้ือพันธุกรรมพริก มะเขือเทศ แตงกวา และขาวโพด   

- เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี ไดแก โมโนโคลนอลแอนติบอดี

ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียกอโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ  

- สายพันธ ุ พ ืชค ุณภาพดี ต านทานโรค แมลง และสภาวะแวดลอมที ่ เปล ี ่ยนแปลง เชน  

สายพันธุ พริกตานทานโรคแอนแทรกโนส/ไวรัสใบหงิกเหลือง สายพันธุ มะเขือเทศผลใหญ

รับประทานสดตานทานโรคเหี่ยวเขียว/ไวรัสใบหงิกเหลือง 

 การพัฒนาการผลิตออยและมันสำปะหลัง มีเปาหมายเพื่อยกระดับผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และ

ลดความเสียหายจากโรคระบาด/สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เพื่อใชออยและมันสำปะหลังเปนพืช
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๑๑ 

วัตถุดิบตนน้ำสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Bioeconomy ของประเทศ โดยมีตัวอยางผลงาน

สงมอบ ดังนี้ 

- เทคโนโลยีการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชที่เปนระบบ สำหรับใชประโยชนอยางยั่งยืน เชน 

ฐานขอมูลฟโนไทปและขอมูลจีโนไทปของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง จำนวน ๖๐๐ สายพันธุ ที่

สามารถเขาถึงขอมูลได  

- เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่สำคัญ ไดแก ชุดตรวจโรคใบดางมันสำปะหลัง แบบที่มีความ

สะดวกในการนำไปใชในภาคสนาม ชุดตรวจแบบ Multiplex PCR ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสใบดาง

มันสำปะหลังจำนวน ๓ สายพันธุไดในครั้งเดียว (สายพันธุแอฟริกา สายพันธุศรีลังกา และสาย

พันธุอินเดีย)  

- เทคโนโลยีเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดการใชแรงงาน ไดแก ตนแบบเครื่องวัดเปอรเซ็นตแปงใน

มันสำปะหลังโดยไมทำลายตัวอยาง 

 การพัฒนาการผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจ มีเปาหมายเพื่อยกระดับผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และลด

ความเสียหายจากโรคระบาด/สภาพแวดลอมที ่ไม เหมาะสม แกปญหาใหก ับเกษตรกรและ

ผูประกอบการดานธุรกิจสัตวน้ำเศรษฐกิจสำคัญ โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

- ตนแบบระบบการเลี้ยงกุงที่อิงระบบนิเวศและความสามารถกำจัดของเสียของบอเลี้ยง 

- ตนแบบระบบควบคุมการเลี้ยงสัตวน้ำแบบอัจฉริยะ ทั้งในระบบปดและระบบเปด 

- เทคโนโลยีปองกันและการจัดการโรคระบาดในสัตวน้ำ ไดแก วัคซีน ชุดตรวจโรคแมนยำ/รวดเร็ว 

อาหารสัตวน้ำประสิทธิภาพสูง 

๕.๑.๑.๒ กลุ มอาหารและสวนผสมฟงกชันบนฐานการผลิตที ่ยั ่งยืน (Sustainable Food and 

Ingredients) เน นการสรางองคความรู และประยุกตใช เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาหารและสวนประกอบ 

(Ingredients) บนฐานความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแตกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพบนหลักการการผลิตสีเขียว ลด

การสูญเสียและลดการปลดปลอยของเสีย การนำเอาทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใชเปนวัตถุดิบตั้งตน พัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค สรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 การพัฒนานวัตกรรมอาหารและสารใหประโยชนเชิงหนาที่ มุงเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

อาหาร โดยการประยุกตใชนวัตกรรมอาหารขั้นสูง และการผลิตสารมูลคาสูง โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ 

ดังน้ี 

- แพลตฟอรมการพัฒนา Functional Ingredients ไดแก ตนแบบกระบวนการผลิตเบตากลูแคน

โอลิโกแซคคาไรด ตนแบบผลิตภัณฑสารเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตวน้ำทะเลวัย

ออนในการเพาะเลี้ยงดวยกรดไขมันสายยาวไมอิ่มตัวสูง (LC-PUFA) ตนแบบชุดตรวจเชื้อแอกติโน

บาซิลัส พลูโรนิวโมเนอี แบบแลเทอรัลโฟลวที่ไมทำใหสุกรเจ็บหรือเครียดระดับหองปฎิบัติการ 

- แพลตฟอรมการพัฒนา Functional Foods ไดแก ตนแบบผลิตภัณฑคลายเนื้อสัตวจากโปรตีน

ถั่วเขียว ตนแบบผลิตภัณฑอาหารปนสำเร็จรูป สำหรับผูที่ไดรับอาหารทางสายยาง 
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- เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ไดแก ตนแบบฟลมปดหนาถาดที่มีสมบัติ

การลอกออกไดงายและปองกันการเกิดฝา/ฟลมที่ยอยสลายได การใชประโยชนจากวัสดุเศษ

เหลือกระบวนการแปรรูปอาหาร เพื่อสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมหรอืผลิตภัณฑทางเลือก 

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ไดแก หองปฎิบ ัต ิการการวิเคราะหปริมาณสารสำค ัญเพื ่อกลิ ่นและรสชาติอาหาร ด วย

กระบวนการทาง Sensomic ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรของกลิ่นและรสชาติที่เปนเอกลักษณ

ของสินคาอาหารไทย 

 การพัฒนานวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ มุงเนนในการพัฒนาระบบ

ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจาก

ธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนาระบบนำสงสารสำคัญ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสารสกัด

มาตรฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและตางประเทศรวมถึงฐานขอมูล และแพลตฟอรมการ

ใชเทคโนโลยี AI/IoT ในการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ไดแก  

- ระบบทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากธรรมชาติ อาทิ แบบจำลอง

เนื้อเย่ือผิวหนัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ (2D & 3D Cell Culture Skin Models) ระบบทดสอบผิวหนัง

เพื ่อชะลอวัย (Anti-aging) ในสวนของการทดสอบฤทธิ์ปกปองรังสี UV (Photoprotection) 

ระบบทดสอบชิ้นสวนผิวหนังมนุษย (Ex Vivo Skin Model) ระบบทดสอบการตอตานริ้วรอย ยก

กระชับ ชะลอวัย (Anti-wrinkle) 

- เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ และระบบนำสงสารสำคัญ อาทิ ตนแบบกระบวนการ

ผลิตและดัดแปรเบตากลูแคน เพื่อประยุกตใชในอุตสาหกรรมเวชสำอาง ระดับอุตสาหกรรม 

ตนแบบการพัฒนาอนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารแคนนาบิไดออลระดับหองปฏิบัติการ 

- มาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ (ราง) มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกระชายดำ (ราง) มาตรฐานผลิตภัณฑอนุภาคนาโนกักเก็บ

สารสกัดพริก 

- แพลตฟอรมการใชเทคโนโลยี AI/IoT ในการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ อาทิ ฐานขอมูลดาน

พันธุกรรมของกระชายดำสายพันธุแทท่ีรวบรวมมาจากแตละพ้ืนที่ของประเทศไทย มีการจัดกลุม

พันธุกรรมที่ระบุปริมาณสารสำคัญในแตละสายพันธุ ระบุชนิดของสารองคประกอบทางพฤกษเคมี

ตัวอื่น ๆ ฐานขอมูลจีโนไทปของเชื้อพันธุกรรมของวานเพชรหึงท่ีจัดกลุมเชื้อพันธุกรรมตามกลุมหลัก 

(Core Collection) มีขอมูลขององคประกอบทางเคมี ความคงตัว และขอมูลดานเมตาบอลอมิกส

พื้นฐาน 

๕.๑.๑.๓ กลุ มอนุรักษและบริหารการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

มุงเนนการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานความหลากหลายชีวภาพ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยใหไดรับการคุมครอง ปองกัน และเก็บรักษาไวอยางยั่งยืน สรางและฟนฟู

ทรัพยากรชีวภาพที่เสื่อมโทรมใหมีชนิดและความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางมีคุณคาและเพิ่มมูลคา และเกิดความสมบูรณของระบบนิเวศ ตอบสนองตอกระแสของโลก เชน ผลกระทบ
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ตอสภาวะโลกรอน พ้ืนที่มรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรมของ UNESCO และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ให

ความรูกับประชาชนและชุมชนอยางท่ัวถึง โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังน้ี 

 องคความรูและนวัตกรรมในการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งมีชีวิต ไดแก 

- ขอมูลแนวทางการฟ นฟูคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตวปาที ่เปนเหยื่อหลักของเสือโครง ในพื ้นที่ 

ดงพญาเย็น-เขาใหญ  

- ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีอุทยานธรณีโลก (สตูล)  

 เทคโนโลยีการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพสรางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและ

การทองเท่ียว เชน สายพันธุเห็ด สกุล Lentinus และ Pleurotus ที่มีผลผลิตสูงระดับหองปฏิบัติการ 

และมีการดำเนินโครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win Project) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ เพื่อการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน ๕ โครงการ คือ 

๑. การยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดวยเกษตรสมัยใหมบนเสนทางสาย

วัฒนธรรมลุมน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road) 

สวทช. รวมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และ

ภาคเอกชน ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมมาปรับใช และตอยอดภาคการผลิต  

โดยการถายทอดองคความรู การใชเทคโนโลยีดิจิทัล/แอปพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคา

และปริมาณตอพื ้นที ่สูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ถายทอดองคความรูวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐานและตรงตามพันธุ มีการบริหารจัดการแปลงที่ดี

นำไปสูการไดรับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) เกษตรปลอดสาร และเกษตรอินทรีย  

โดยในปแรกเนนเกษตรกรในพ้ืนที่นำรอง ๔ จังหวัด ไดแก จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี และ จ.นครพนม 

เพื่อใหเกษตรกรปรับจาก “ผูซื้อเมล็ดพันธุขาว” เปน “ผูผลิต และ/หรือจำหนายเมล็ดพันธุขาว” จำนวน 

๓,๒๐๐ ราย และใหเกิดชุมชนนวัตกรรมเกษตรตัวอยาง ๑๒ ชุมชน และจะขยายไปสูจังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป ซึ ่งการดำเนินงานดังกลาวจะเปนแรงขับเคลื ่อนทำใหครัวเรือน  

ภาคการเกษตรเปนสังคมเกษตรแบบบูรณาการที่ใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม ทำใหเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสรางรายได

ใหม ทั้งเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะเปน

การสรางความเขมแข็งในการผลิตขาวของประเทศอยางยั่งยืนตอไป โดยมีผลการดำเนินงานท่ีจะสงมอบ คือ 

 เกษตรกรในพื้นที่นำรอง (จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.นครพนม) ปรับเปลี่ยนจากผูซื้อเมล็ดพันธุ

เปนผูผลิตและ/หรือจำหนายเมล็ดพันธุ จำนวน ๓,๒๐๐ ราย 

 ชุมชนนวัตกรรมเกษตรตัวอยางที่ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตขาว จำนวน ๑๒ ชุมชน  
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๒. การยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมูบานและ เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmers) 

โครงการมุงเนนการ Upskill เกษตรกรรุนใหมใหเปนผูที ่มีทักษะและความรูดานเกษตรสมัยใหม  

เนนการทำเกษตรแบบประณีต ทำนอยแตไดมาก สามารถปรับประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการบริหารจัดการฟารม หรือปรับประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ปรับเปลี่ยน 

การทำเกษตรแบบเดิมจากการผลิตพืชแบบเดิม มาเปนการผลิตเมล็ดพันธุพืชหรือพืชผักบางชนิดที่มีมูลคา

สูงขึ้นและใชพื้นที่นอย การผลิตพืชสมุนไพรบางชนิดเพื่อสกัดเปนสารสำคัญในอุตสาหกรรมเสริมอาหาร 

หรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เชน การผลิตกระชายดำในโรงเรือนที่เปนการนำระบบ smart farm เขามาผลิต 

โดยควบคุมการใหน้ำและปุย เพ่ือใหไดสารสำคัญสูง การปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรแบบเดิมมาเปนการ

ผลิตแบบประณีตและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเปนตองบมเพาะและเปนพี ่เลี ้ยงใหเกษตรกร  

มีการเชื่อมโยงการตลาด ซึ ่งจะนำไปสู การปรับเปลี ่ยนสู การทำเกษตรสมัยใหมหรือเกษตร ๔.๐ เกิด 

ความมั่นคงในอาชีพและรายไดอยางยั่งยืนตอไป โดยมีผลการดำเนินงานที่จะสงมอบ คือ 

 เกษตรกรรุนใหม/เกษตรกรแกนนำไดรับการพัฒนาทักษะใหมีความรูดานเกษตรสมัยใหม จำนวน ๒๐๐ คน 

 เกษตรกรรุนใหมตนแบบที่ผลิตสินคาเกษตรพรีเมี่ยม จำนวน ๒ กลุม (เมล็ดพันธุผัก และสมุนไพร) 

๓. โครงการสร างแพลตฟอร มการผล ิตอาหารฟ งก ช ันและ Functional Ingredients ในระดับ

อตุสาหกรรม รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

อุตสาหกรรมอาหารเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู

บนฐานความเขมแข็งดานการเกษตรและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ทำใหอาหาร

ไทยมีอัตลักษณ เปนที่ตองการของตลาดโลก อยางไรก็ตามสินคาสวนใหญไมใชผลิตภัณฑมูลคาสูงที่

ตอบสนองความตองการที่จำเพาะของผูบริโภคกลุมตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับโลก ประเทศ

ไทยจำเปนตองสรางความสามารถและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เชน การพัฒนาอาหารสุขภาพ อาหารฟงกชัน อาหารเฉพาะกลุม และ 

กลุ มสารใหประโยชนเช ิงหนาที ่ (Functional Ingredient) รวมทั ้งขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมตอเนื ่องที่

เกี่ยวของใหเกิดขึ้นดวย ทั้งนี้ โอกาสทางการตลาดเกิดจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เกิดกระแส

ความนิยมทางดานการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น มองหาผลิตภัณฑทางเลือกที่มาจากธรรมชาติ ลดการเติม

สารเติมแตงหรือสารที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผูบริโภคตองการปจจัยเสริมสรางสุขภาพท่ีดี เพ่ิมภูมิคุมกัน ปองกันความเสี่ยงจาก

โรคตาง ๆ สงผลใหตลาดสารใหประโยชนเชิงหนาที่สำหรับอาหารมีการเติบโตตามไปดวย และคาดวาจะมี

มูลคาสูงขึ้นอีกหลายเทาตัว หากมีการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ เครื่องสำอาง และอาหารสัตว 

โดยมีผลการดำเนินงานที่จะสงมอบ คือ 

 ตนแบบผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน ๑ ตนแบบ 

ไดแก ตนแบบผลิตภัณฑเวชสำอางท่ีมีสวนประกอบของสารสกัดกระชายดำ 
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๑๕ 

 ตนแบบผลิตภัณฑ ระดับหองปฏิบัติการ จำนวน ๕ ตนแบบ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารพรอมทานแชแข็ง

สำหร ับผ ู ท ี ่ม ีภาวะเคี ้ยวและกล ืนลำบากตาม International Dysphagia Diet Standardisation 

Initiative (IDDSI) ระดับ ๕-๗ อยางละ ๒ เมนู และผลิตภัณฑสารชีวภัณฑที่มีฤทธิ์ตานจุลินทรียกอโรค 

ในกุงขาว ปลานิล และสกุรพรอมผลการทดสอบ 

 ตนแบบผลิตภัณฑ ระดับภาคสนาม จำนวน ๔ ตนแบบ ไดแก ผลิตภัณฑนมผงสำหรับเด็กเสริม DHA 

ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดเสร ิม EPA และ DHA อุปกรณ Flow Tester และ Fork Tester ที ่ส งมอบให 

ศูนยเวชศาสตรฟนฟูในโรงพยาบาล/สถานศึกษา ๑๐ แหง และผลิตภัณฑเปปไทดสำหรับใชจัดการ 

โรคเตานมอักเสบในโคนม 

 ตนแบบกระบวนการ ระดับอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ตนแบบ ไดแก กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑขาว

กลองงอกผง 

๔. การขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

สวทช. มีกลไกการสนับสนุนและยกระดับผู ประกอบการ ผานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สรางกลไกเชื่อมโยงผูใหบริการเทคโนโลยีเขากับผูใชเทคโนโลยี จัดหา

ผูเชี ่ยวชาญดานเทคนิคชวยเหลือผูประกอบการดานการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งสนับสนุนคาใชจาย

บางสวนในการดำเนินโครงการใหกับผูประกอบการในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเหมาะสมที่

จะนำมาใชสงเสริมผูประกอบการอาหารใหสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต และเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว

ได นอกจากนี้ สวทช. ยังมีนักวิจัยผู เชี ่ยวชาญที่มีความพรอมดานเทคโนโลยีและองคความรูที ่จะชวย

สนับสนุนในการยกระดับผูประกอบการใหสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตลดการใชน้ำหรือพลังงาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากสิ ่งเหลือทิ ้งหรือ By product ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต การ

ประสานความรวมมอืระหวางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สวทช. โดยมีผลการดำเนินงานที่จะสงมอบ คือ 

 โครงการดาน Green Industry (GI) เพื่อใหคำปรึกษาเชิงลึก หรือวิจัยพัฒนาเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและ

ผลักดันใหขอรับรอง GI จำนวน ๓๕ โครงการ 

๕. การสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  

ในระยะที่ผานมาประเทศไทยเผชิญกับปญหาการกัดเซาะชายฝง (Coastal Erosion) หรือการถอย

รนของชายฝง (Retreat of Coastline) คิดเปนมูลคาความเสียหายถึง ๔,๖๕๗ ลานบาท ระบบนิเวศและ

แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ปาชายเลน หญาทะเล และแนวปะการังลวนไดรับผลกระทบ

เชนเดียวกัน ที่ผานมา สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัท อารโต เอ็นจิเนียร จำกัด ไดรวมกัน

ศึกษาการใชโกงกางเทียมซีออส (C-Aoss) ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมทางเลือกในการแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง โดยติดตั้งแปลงทดสอบตนแบบที่บริเวณสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งสภาพพ้ืนที่เปน

หาดเลน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และไดมีการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ผล

การติดตั้งโกงกางเทียมซีออส ในรูปแบบตัว U พบวามีประสิทธิภาพชวยชะลอแรงคลื่นปะทะในแนวตั้งฉาก 
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๑๖ 

สามารถเรงการดักตะกอนดินหลังแนวโกงกางเทียมซีออส เกิดตะกอนดินสะสมอยางตอเนื่อง อัดแนนข้ึน 

๒๐ เซ็นติเมตร ภายใน ๔-๕ เดือน คุณภาพน้ำและดินตะกอนทั้งกอนและหลังติดตั้งโกงกางเทียมซีออสอยู

ในเกณฑปกติ ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนอยูในเกณฑไมเปนมลพิษตอสัตวน้ำ สิ่งมีชีวิตหนาดินสามารถ

ดำรงชีวิตไดปกติ และหลังติดตั้งมาแลว ๕ ป วัสดุยังอยูในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพในการเรงการตกตะกอนของพื้นที่หาดเลน โดยมีแผนการดำเนินการติดตั้งไมโกงกางเทียม

บริเวณแนวชายหาดทองเที่ยว ปลูกเสารากไมโกงกางเทียม ใน ๕ พื้นที่เปาหมายนำรอง ชายหาดเขาหลัก

บางเนียง จ.พังงา ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ชายหาดสวนสน จ.ระยอง และ

ชายหาดบานทุ งประดู  จ.ประจวบคีรีขันธ รวมถึงการติดตามและวิเคราะหการติดตั ้งไมโกงกางเทียม 

ตลอดจนการสงเสริมให ชุมชนใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานประกอบอาชีพ โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่จะสงมอบ คอื 

 แปลงไมโกงกางเทียมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในพื้นที่หาดทราย ในพื้นที ่เปาหมาย ๕ พื้นที่

เปาหมายชายหาดเขาหลักบางเนียง จ.พังงา ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี 

ชายหาดสวนสน จ.ระยอง และชายหาดบานทุงประดู จ.ประจวบครีขีันธ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร  

 แพลตฟอรม AI การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลน/หาดทรายและการกัดเซาะชายฝงดวยภาพถาย

ดาวเทียม จำนวน ๑ แพลตฟอรม  

 ระบบ Citizen science ใหชุมชนมีสวนรวม สำหรับการติดตามขอมูลแบบ Real time จำนวน ๑ ระบบ 

 ตนแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุจากทรัพยากรชีวภาพ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวฐานชีวภาพ

ไมนอยกวา ๕ แหง จำนวน ๑ ตนแบบ 

๕.๑.๒ กรอบการดำเนินงานดานสุขภาพและการแพทย (Health and Wellness) มีเปาหมายเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการทางดานสุขภาพและการแพทย โดยมีเปาหมาย

หลักเพื่อสรางความม่ันคงทางดานสาธารณสุขใหกับประเทศ ลดการพ่ึงพาและนำเขาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจาก

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ ่งการพึ ่งพาตัวเองในชวงภาวะวิกฤต มุงเนนการดำเนินงานใน ๒ สวนหลัก คือ  

การพัฒนาเครื ่องมือและอุปกรณทางการแพทย รวมไปถึงเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนา

ผลิตภัณฑยาและวัคซีน โดยแบงการดำเนินงานเปน ๒ กลุ ม คือ กลุมยาและชีวเภสัชภัณฑ (Medicine and 

Biopharmaceuticals) และกลุ มเครื ่องมือแพทย ดิจิทัลดานสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก 

(Medical Devices, Digital Health & Assistive technology)  

๕.๑.๒.๑ กลุ มยาและชีวเภสัชภัณฑ (Medicine and Biopharmaceuticals) เน นการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเครื่องมือแพทย นวัตกรรมสุขภาพ เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผูสูงอายุ  

คนพิการและผูดอยโอกาส เพื่อใหเทคโนโลยีไทยไดมีการใชประโยชน เสริมความมั่นคงทางดานการแพทยและ 

สุขภาวะของประเทศเตรียมรับสังคมสูงวัย สรางสมรรถนะบุคลากรไทยสูระดับสากล ไดแก 

 การพัฒนาชีวเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑชีวภาพ มุงเนนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหม สำหรับการใช

ในคน สัตวเศรษฐกิจ และตอบสนองโรคอุบัติใหม โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 
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๑๗ 

- ตนแบบวัคซีนปองกันโรคในคนและสัตวเศรษฐกิจ อาทิ ตนแบบวัคซีนไขเลือดออกในลิงที่ทำการ 

Prime ดวย Tetravalent และทดสอบการ Challenge ของ Tetravalent E80 

- ตนแบบวัคซีนไอกรน DTaP ชนิดรีคอมบิแนนท และประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกัน หลัง

ฉีด ๒๘ วัน  

- ตนแบบวัคซีนปองกันโรคพีอารอารเอสในสุกร ระดับภาคสนาม 

- เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนแบบวัคซีนนาโนสำหรับ

ปองกันโรคติดเชื้อ Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล 

 

 การพัฒนาการแพทยแบบแมนยำ มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย  

การรักษาแบบแมนยำ และเทคโนโลยีการแพทยขั ้นกาวหนา เพื ่อเพิ ่มศักยภาพบริการและ

อุตสาหกรรมดานการแพทย โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

- ธนาคารขอมูลจีโนม (Genomic Databank) เพื ่อเปนระบบสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 

สำหรับจัดเก็บและประมวลผล เพื่อใชประโยชนในการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่มีความแมนยำ 

ภายใตแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย ไดแก การพัฒนา IT Platform สำหรับ

บริหารจัดการขอมูลจีโนมิกส เชน ระบบฐานขอมูลทางคลินิกและฟโนไทปตามโรงพยาบาลใน

เครือข าย Genomics Thailand ระบบประมวลผลขอมูล Whole Genome Sequencing 

โครงสรางฐานขอมูลสำหรับเก็บขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรไทย ที่จะมี

การปร ับปร ุ งข อม ูลใหท ันสม ัยท ุก ๖ เด ือน (Online Genome Database) และ Data 

Government Policy ภายใตแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย 

- เทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัย พยากรณโรคในระยะแรก และการรักษาที่เหมาะสม อาทิ การ

พัฒนา Biomarker ที ่สามารถพยากรณการกำเริบของโรคไตอักเสบลูปสได ผลการศึกษาทาง

คลินิกเบื้องตนที ่บงชี ้ว าการปรับยากดภูมิคุมกันใหกับผูปวยดวยการใช IP-10 Biomarker-

guided ชวยชะลอการกำเริบของโรคได 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพรอมปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ

ตอโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยผลักดันใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ อาทิ 

- Pathogen Lab Network และเครือขาย ASEAN Network เพ่ือเตรยีมความพรอมเชิงเทคโนโลยี

สำหรับโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ  

- ขอมูลความชุกของผูติดเชื้อ COVID-19 ในกลุมผูปวยปอดอักเสบ/โรคระบบทางเดินหายใจใน

จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศิรริาช และโรงพยาบาลรามาธิบดี (ผูปวยเด็ก) 

- ตนแบบเทคโนโลยีวิธีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในหลายตัวอยางพรอมกัน ระดับ

หองปฏิบัติการ 

- ตนแบบเทคโนโลยีเอ็นจีเอสเพื่อใชในการตรวจ Metagenomic ของไวรัสทางคลินิก (สามารถ

ทดสอบไดกับโรคทางเดินหายใจ) และการพัฒนาระบบประมวลผลการวิเคราะหทางชีวสารสนเทศ

เพื่อคนหาเชื้อไวรัส ระดับหองปฏิบัติการ 
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๑๘ 

 การพัฒนาความรวมมือเครือขายพันธมิตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพและการแพทย  

(มอ.-สวทช.) เพื่อใหเกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทยชั้นนำขึ้นในประเทศไทยดวยผลิตภัณฑ

และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศ และเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจใหแก

ประเทศ โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังน้ี 

- ผลการทดสอบเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรสามมิติสำหรับชิ้นเน้ือ (MiniiScan)  

- ตนแบบอุปกรณถายรูปจอตา ที่ผานการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่เก่ียวของ  

๕.๑.๒.๒ กลุมเครื่องมือแพทย ดิจิทัลดานสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Medical 

Devices, Digital Health & Assistive Technology) เนนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเครื่องมือ

แพทย นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส เพื่อใหเทคโนโลยี

ไทยไดมีการใชประโยชน เสริมความม่ันคงทางดานการแพทยและสุขภาวะของประเทศ เตรียมรับสังคมสูงวัย สราง

สมรรถนะบุคลากรไทยสูระดับสากล โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

 การพัฒนาเครื่องแพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัย รักษา และพ้ืนฟูสมรรถภาพ ไดแก  

- ตนแบบเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสามมิติทางทันตกรรม (DentiiScan Duo) ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบเครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ได (BodiiRay M) ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบเครื่องลางไต (APD) เวอรชัน ๓ ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบเครื่องมือชวยในการฝงรากฟนเทยีม ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบแขนเทียมอัจริยะ ระดับอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาอุปกรณทางการแพทยเพ่ือการรับมือภัยพิบัติโรคระบาด และนวัตกรรมสำหรับชีวิตวิถีใหม 

ไดแก 

- ตนแบบนวัตกรรมระบบลิฟตไรสัมผัส MagikTuch ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบหุนยนต/เครื่องกำจัดเชื้อโรคดวยแสงยูวีซี (Girm Zaber) ระดับอุตสาหกรรม  

 การพัฒนาแพลตฟอรมเทคโนโลยีดิจิทัลบริการการแพทยตาง ๆ ไดแก  

- ตนแบบระบบบริการการแพทยทางไกล (A-MED Telehealth) เวอรชัน ๑ ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบระบบชวยวางแผนการผาตัดฝงรากฟนเทียมผานคลาวด (Cloud-based Dental 

Implant Planning) ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบระบบบริหารจ ัดการสถานดูแลผ ู ส ูงอาย ุ (Elderly Ccare Data Platform-NIRUN) 

เวอรชัน ๑ ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบระบบติดตามและประเมินผูมีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ (DDC-Care) เวอรชัน ๑ 

ระดับอุตสาหกรรม  

 การพัฒนาอุปกรณปองกันและสงเสริมสุขภาวะ ไดแก ตนแบบอุปกรณตรวจวัดสุขภาพเบื ้องตน

อัตโนมตัิ (Elderly Kiosk) เวอรชัน ๑ ระดับอุตสาหกรรม ตนแบบเครื่องตรวจวัดสารเสพติด และชุด

ตรวจทางการแพทย โรคอุบัติซ้ำ/อุบัติใหม ที่มีความไวและความจำเพาะสูง ตาง ๆ 

 การพัฒนาอุปกรณและแพลตฟอรมเทคโนโลยีดจิิทัลสำหรบักลุมเปราะบาง ไดแก  
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๑๙ 

- ตนแบบแอปพลิเคชันชวยการอานและสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการ

เรียนรู ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบระบบถอดความแบบผสมระหวางการถอดความเสียงดวยระบบรูจำเสียงพูดกับการแบง

พิมพ ระดับอุตสาหกรรม 

- แพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนที่เขาถึงโดยสะดวกถวนหนาสำหรับนักเรียนพิการทุก

ประเภท เวอรชัน ๒ 

และมีการดำเนินโครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win Project) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ เพื่อการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน ๒ โครงการ คือ 

๑.โครงการการผลิตยาตานไวร ัสเพื ่อรองร ับการระบาดใหญ และเพื ่อสร างศักยภาพการผลิตยา

ภายในประเทศ 

โรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ไดมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว 

แมวาปจจุบันยังไมมียาที่นำมาใชในการรักษาโรคนี้โดยตรง ในประเทศไทยมีเพียงนำยาที่มีใชแลวในโรคติด

เชื ้อไวรัสอื ่น ๆ มาทดลองใช เชน Ritonavir, Lopinavir และ Oseltamivir ในขณะที่ประเทศจีนและ

สหรัฐอเมริกา ไดเริ่มการทดลองรักษาผูปวยในประเทศตนเองโดยใชยาตานไวรัสกลุมนิวคลิโอไทด โดยมียา

ที่มีชื่อวายา Favipiravir และ Remdesivir ซึ่งเปนยาที่มีความตองการจากทุกประเทศสูงมาก กระทั่งสาร

ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredient: API) สำหรับผลิตยาก็ไมสามารถหาซื้อได

ดวยวิธีปกติ ดังนั้น การมีความมั่นคงทางยาของประเทศในภาวะวิกฤตนี้ จึงจำเปนตองมีทางเลือกสำรองใน

การผลิต API ไดเอง แตกอนที่จะเริ่มกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเลยนั้น จำเปนตองการวิธีการ

สังเคราะหที ่เหมาะสม โดยมีปจจัยทั ้งเรื ่องชนิดของสารเคมีที่จะตองนำเขามาในประเทศ ราคา และ 

ความเหมาะสมกับระดับเครื่องมือที่องคการเภสัชกรรมหรือหนวยงานอื่น ๆ มีอยู จากความสำเร็จในการ

วิจัย พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ของยา Favipiravir ใน

ระดับหองปฏิบัติการ โดยทีมนักวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  สวทช. ปจจุบัน

ไดถายทอดกระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API)  ใหแกองคการเภสัชกรรม และอยู

ระหวางการผลิตยา Favipiravir ในระดับโรงงานตนแบบ นอกจากนี้ ยาตานไวรัสบางชนิดจะเริ่มมีศึกษาการ

ตานโรคโควิด-๑๙ เชน Ivermectin Ravidasvir หรือ Sofosbuvir หากมีผลการตานไวรัส SARS-CoV-2 ที่

ชัดเจน จะสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือขายนักวิจัยไทยที่ประกอบไปดวย ทีมนักวิจัยจาก

หลากหลายสาขาที่เกี ่ยวของ องคการเภสัชกรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที ่จะยกระดับ

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ใหสามารถผลิตยา Favipiravir และยาตานไวรัสอื่น ๆ ที่มีความจำเปนและ

ความตองการใชไดภายในประเทศ เพื่อการเขาถึงยา การสรางความมั่งคงและความเชื่อมั่นตอระบบ

สาธารณสุขไทยมากยิ่งข้ึน โดยมีผลการดำเนินงานที่จะสงมอบ คือ 

 หองปฏิบัติการเพื่อผลิตยา ระดับกอนโรงงานตนแบบ (Pre-pilot) จำนวน ๑ แหง 

 เครือขายทีมพัฒนายาของประเทศไทยจากสถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ 
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๒. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทยดวยนวัตกรรม 

ประเทศไทยเปนผูนำ "ศูนยกลางบริการสุขภาพนานาชาติ" (Medical Hub)  ในระดับอาเซียน ขอมูล

ระหวางเดอืนมกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ หลังจากที่ท่ัวโลกตองเผชิญกับวิกฤติโรคโควิด-๑๙ แมมูลคาการ

สงออกเครื่องมือแพทยไทยจะสูงถึง ๙๘,๐๐๐ ลานบาท แตมูลคาการนำเขา โดยเฉพาะกลุมครุภัณฑทาง

การแพทย และชุดตรวจวินิจฉัยก็เพิ่มขึ้นกวา ๒ เทาเชนกัน คิดเปนมูลคาราว ๕๕,๐๐๐ ลานบาท ทั้งที่

ผูประกอบการเครื่องมือแพทยไทย สามารถผลิตเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยในระดับเดียวกับสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ แมปจจุบันมี “บัญชีนวัตกรรมไทย” แตพบวาการ

จัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยจากบัญชีฯ ดังกลาว คิดเปนเพียงรอยละ ๑.๕ จากงบประมาณจัดซื้อจัดจาง

เครื่องมือแพทยของภาครฐัเทานั้น ซึ่งนับวาต่ำมาก จึงเสนอการใชมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ

แพทยไทย พัฒนาทั้งระบบ โดยตอยอดเครื ่องมือแพทยไทย สนับสนุนการทดลองใช ผานแพลตฟอรม

กระบะทราย (Sandbox) นำไปสูการผานมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. และขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จนสามารถ

นำเขาสูตลาดภาครัฐ โดยมีผลการดำเนินงานท่ีจะสงมอบ คอื 

 ตนแบบเครื่องมือแพทย ระดับอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตนแบบ ที่ผานมาตรฐาน พรอมสำหรับการยื่น

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เครื่องมือแพทยที่มีขอมูลสำหรับการนำไปใชประโยชน จำนวน ๑ ฐานขอมูล 

๕.๑.๓ กรอบการดำเน ินงานด านพล ังงาน ว ัสด ุ  และเคมีช ีวภาพ (Energy, Materials and 

Biochemicals) มุงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เนนการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ สรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพดวยฐานเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี 

รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานสะอาด มุ งสู การปลดปลอยคารบอนเปนศูนยพลังงาน ว ัสดุและเคมีชีวภาพ 

ประกอบดวย ๒ กลุม คือ ๑) กลุมเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ (Biochemicals & Biobased Materials) และ  

๒) กลุมนวัตกรรมพลังงาน (Energy Innovation) 

๕.๑.๓.๑ กลุ มเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ (Biochemicals & Biobased Materials) เนนการ

พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปชีวมวล ดวยกระบวนการเคมี/ชีวภาพ เพ่ือสรางผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่ม โดยมี

ตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้  

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปชีวมวล ไดแก ตนแบบกระบวนการและเทคโนโลยี

การผลิตลิกนิน ระดับหองปฎิบัติการ (Bench-scale Prototype ORG Lignin) ตนแบบกระบวนการ

และเทคโนโลยีการผลิต Hydroxymethylfurfural (HMF) ระดับหองปฏิบัติการ (ถังปฎิกรณ ๑ และ 

๑๐ ลิตร) และตนแบบกระบวนการเปลี ่ยนน้ำตาลกลูโคสเปนน้ำตาลมูลคาสูง (ไซลิทอล) ดวย

กระบวนการเรงเชิงแสงระบบปฏิกรณ ระดับหองปฏิบัติการ (ดำเนินการรวมกับพันธมิตรและ

ภาคเอกชน)  

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวเคมีภัณฑ (Biochemicals) ไดแก ตนแบบเอนไซมกลุมท่ีมีการ

ใช งานในอุตสาหกรรม (Commodity Enzyme) ตนแบบเอนไซมกลุ มที ่ม ีค ุณลักษณะเฉพาะ 
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(Specialty Enzyme) กระบวนการผลิตสารหอมระเหยกลุ มเทอรปน (Terpenes) จากยีสตดวย

กระบวนการหมัก ในระดับหองปฎิบัติการ และตนแบบเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตกาซ

ชีวภาพในโรงงานแปงมันสำปะหลังแบบ Flexible Substrate น้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง 

(Wastewater treatment) 

๕.๑.๓.๒ กลุมนวัตกรรมพลังงาน (Energy Innovation) มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อ

ตอบแผนนโยบายดานพลังงานของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมทางดานพลังงาน เพ่ิม

ศักยภาพและความยั่งยืนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและ

ชิ้นสวน (Electric Vehicle: EV) เพื่อสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศ สงเสริมใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน ไดแก 

 การพฒันาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสรางความเปนกลางทางคารบอน มุงเนนการพัฒนาระบบกักเก็บ

พลังงานที ่มีประสิทธิภาพสูง การเพิ ่มคุณภาพน้ำม ันดีเซลดวยกระบวนการ Hydrotreating 

เทคโนโลยีการเพิ ่มคุณภาพใหไบโอดีเซลเพื ่อผสมในสัดสวนที ่ส ูงขึ ้น และระบบผลิตและจัด

การพลังงานไฟฟาจากแสงอาทติยที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดงันี้ 

- ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ไดแก แพ็กแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับยานยนต

ไฟฟาขนาดเล็กมากกวา ๒ ลอ ระดับภาคสนาม และวัสดุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับการใช

งานในสภาวะเจาะจงท่ีถูกนำไปใชงานจริงในภาคอุตสาหกรรม  

- เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพน้ำมันดีเซล ไดแก กระบวนการผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชเวลาไมเกิน ๘ 

ชั่วโมง แตคงประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันต่ำกวา ๑๐ สวนในลานสวน (ppm) 

และตัวเรงปฏิกิริยาที่ผลิตในระดบั Ton Scale จากการผลิตของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม  

- การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมคณุภาพใหไบโอดีเซลเพ่ือผสมในสัดสวนที่สูงข้ึน โดยการปรับอุปกรณ

กรองเขมาไอเสียในเครื่องยนตดีเซล (Diesel Particulate Filter: DPF) ในเคร่ืองยนตยูโร ๕-๖  

- ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง ไดแก ตนแบบเซลล

แสงอาทิตยโครงสรางเซลลซอน ระดับหองปฏิบัติการ ตนแบบระบบซื้อขายเซลลแสงอาทิตยใช

แลวที ่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ระดับภาคสนาม และตนแบบ SolarMove ระดับ

อุตสาหกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมภายใตความรวมมือ กฟผ.- สวทช. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานที่ใชใน

การผลิต กักเก็บ และสงกระแสไฟฟา เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลดการนำเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงานของประเทศไทย รวมถึงศึกษา

นโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังน้ี 

- เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานดาน Demand side 

- ตนแบบเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงขนาด ๘ น้ิว และ ๑๐ นิ้ว ระดับอุตสาหกรรม 

- ตนแบบระบบทำความเย็นลวงหนาสำหรับผลิตน้ำแข็งหลอด ระดับหองปฏิบัติการ 
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๒๒ 

- เทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียดาน Supply Side 

(โรงไฟฟา สายสง ระบบจำหนาย) 

- ตนแบบกระบวนเผาไหมเชื้อเพลิงในเตาเผาไหมตะกรับเคลื่อนที่กลับไป-มา  

- ตนแบบเครื่องกำเนิดไฟฟาแมเหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน ระดับหองปฏิบัติการ 

 การพัฒนาเทคโนโลยียานยนตไฟฟาเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม และความมั่นคงทางพลังงาน มี

เปาหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ผานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ออกแบบ ผลิต และใชงานยานยนตไฟฟาและชิ้นสวน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางพลังงาน เพ่ือ

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ตามนโยบายสงเสริมการผลิตและใชยานยนตไฟฟาของประเทศ

ไทย โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

- เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นสวนระบบยานยนตไฟฟา เชน ตนแบบรถยนตไฟฟาดัดแปลง

ที่จดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก การถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสใหกับผูประกอบการไทย  

- เทคโนโลยีเพื่อสรางความมั ่นคงและเสถียรภาพแหลงจายพลังงาน เชน ตนแบบกรรมวิธีการ

สังเคราะหนาโนคารบอนรูพรุนสูงจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง ระดับหองปฏิบัติการ และตนแบบ

โมดูลแบตเตอรี่ไอออนสังกะสีพรอมระบบบริหารจัดการ ที่มีขนาดไมนอยกวา ๑ กิโลวัตตชั่วโมง 

ระดับภาคสนาม  

- เทคโนโลยีการควบคุมและสั่งการเพื่อใชงานในยานพาหนะขับข่ีอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

และความสะดวกของการขนสงสาธารณะ เชน ตนแบบระบบควบคุมและสั่งการของยานพาหนะ

ขับขี่อัตโนมัติขนาดบรรทุก ๑๕ คน ระดับภาคสนาม และตนแบบระบบควบคุมและจัดการกลุม

ยานพาหนะขับขี่อัตโนมตัิ ๑ ระบบ ระดับอุตสาหกรรม 

และมีการดำเนินโครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win Project) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ เพื่อการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน ๑ โครงการ คือ 

๑. โครงการพัฒนาตนแบบโครงขายไฟฟาชุมชนแบบอัจฉริยะ (Smart Micro Grid) 

มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในสวนฮารดแวร ซอฟตแวร และโปรโตคอลในการ

ติดตอสื ่อสารระหวางระบบ เครือขาย ตลาด แพลตฟอรม โอเปอรเรเตอร ผู บริโภค และโพรซูเมอร 

(Prosumer) อาทิ มิเตอรอัจฉริยะที่สามารถชวยตรวจสอบการผลิตไฟฟาแบบเรียลไทม สมารทกริด ICT 

Network การออกแบบแพลตฟอรมสำหรับการซื ้อขายไฟฟากันเอง หรือ Peer to Peer (P2P) การ

พยากรณการผลิตและความตองการพลังงาน เครื่องมือวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เปนตน เพื่อเสริม

การทำงานโครงการ Smart Micro Grid และแพลตฟอรมซื ้อขายพล ังงานไฟฟา (Energy Trading 

Platform: ETP) ของ กฟผ. กระทรวงพลังงาน โดยมีแผนที่จะตอยอดจากโครงการเดิมภายใตโครงการ 

ERC Sandbox โดยการ กฟผ. (โครงการศรีแสงธรรมโมเดล จ.อุบลราชธานี) เนื่องจากมีการพัฒนาและ

ติดตั้งระบบ Microgrid และ ETP อยูแลว แตยังไมมีในสวนของระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ ระบบผลิต
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ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบ Prosumer ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบ Solar sharing 

ระบบอัดประจุใหกับรถไฟฟา และโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาพลังงานชุมชน และเตรียม

แหลงพลังงาน/ชุมชนในระดับทองถิ่นใหมีความพรอมและยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนา Smart Micro Grid 

และ ETP ใหเปนตนแบบการบริหารจัดการความสมดุลของพลังงานในโครงขายฯ และการซื้อขายพลังงาน

ไฟฟาแบบ P2P ที่มีความสมบูรณ ยืดหยุน ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาเปนระดับ National Energy 

Trading Platform (NETP) ตอไป โดยมีผลการดำเนินงานท่ีจะสงมอบ คอื 

 Smart Micro Grid (ฮารดแวร และซอฟตแวร) และแพลตฟอรมซื ้อขายพลังงานไฟฟา (Energy 

Trading Platform: ETP) จำนวน ๑ แหง 

 มาตราการสนับสนุนการซื้อขายไฟฟาแบบ Peer to Peer อยางเปนรูปธรรม จำนวน ๑ ขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย 

๕.๑.๔ กรอบการดำเนินงานดานดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส (Digital and Electronics) มุงขับเคลื่อน

ประเทศสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจวิถีใหม (New normal) โดยใชเทคโนโลยีดจิิทัลเปนกลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อนในทุกสาขาทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งอาศัยความเขมแข็งจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อาทิ 

เซ็นเซอร แผงวงจร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนถึงระบบอัตโนมัติและหุนยนตตาง ๆ เขา

มามีสวนรวมและเปนฐานในการพัฒนารวมกัน โดยมุงเนน การพัฒนาบริการดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

(Digital Services and Smart Electronics) มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทยไปสู New S-Curve อีกทั ้งใหสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ แบบยั ่งยืนและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ ไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมของ

ประเทศ เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมบริการ และผลักดันใหเกิดนวัตกรรมบริการรูปแบบ

ใหม ตลอดจนสงเสริมการสรางระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบริการ โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) และการพัฒนากำลังคน รวมถึงพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมี

ตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้  

 การพัฒนาแพลตฟอรมเซนเซอรข้ันสูง (Advanced Sensor Platform) ไดแก 

- ระบบและอุปกรณเซนเซอร SER Chip รวมถึง Portable Cloud Raman System for onsite 

test สำหรับใชทดสอบกัญชา สารเคมีกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช  

- เซนเซอรเพื่อการตรวจวัดดานการเกษตร เชน เซนเซอรตรวจโรคพืช เซนเซอรฟวชั่นตรวจวัด

ความสุกของผลไม ระบบจำแนกสายพันธุขาวดวยเซนเซอรดวยภาพถายแบบไฮเปอรสเปคทรัล 

(Hyperspectral Imaging) ในชวง Near Infrared (NIR) เปนตน 

- เซนเซอรและแพลตฟอรมตรวจวัดมลภาวะตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม เชน เซนเซอรตรวจวัดไอออน

โลหะหนัก จมูกอิเล็กทรอนิกสผสมผสานกับการใชเซนเซอรชนิดตาง ๆ เซนเซอรตรวจวัดสาร

ระเหย เซนเซอรตรวจวัดฝุน และอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศ เปนตน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะและเครือขาย ไดแก 

- แพลตฟอรมการอนุรักษและการบริหารจัดการพลังงาน (Smart Energy)  
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- แพลตฟอรมไอโอทีและระบบวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics 

Platform) เซนเซอรและแพลตฟอรมในโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของมอเตอรในโรงงานอุตสาหกรรมดวยการวิเคราะหสัญญาณไฟฟา เปนตน 

 การพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการขอมูลรวมกับเครือขายพันธมิตร โดยการบริหารจัดการความ

ยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไดแก 

- แพลตฟอรมบูรณาการและวิเคราะหขอมูลประชากร เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจ 

- แพลตฟอรมโครงสรางพื้นฐานขอมูล (National Data Platform) ที่สนับสนุนการเปดเผยขอมูล

และเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครฐัอยางเปนระบบและเปนอัตโนมัติ 

 แพลตฟอรมบริหารจัดการขอมูลรวมกับเครือขายพันธมิตร ดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ไดแก 

- พัฒนาแพลตฟอรมวัฒนธรรมดิจิทัล โดยเปนแพลตฟอรมในการเรียนรูดานวัฒนธรรม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงระบบแนะนำและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ เก็บขอมูลวัฒนธรรม

และชีวภาพอัตลักษณชุมชน 

 แพลตฟอรมบริหารจัดการขอมูลรวมกับเครอืขายพันธมิตร ดานการเรียนรูและสุขภาพ ไดแก 

- พัฒนาแพลตฟอรมขอมูล และบูรณาการขอมูลสุขภาพเด็กแบบองครวม ไดแก ขอมูลน้ำหนัก 

สวนสูงของนักเรียน และระบบคัดกรองการไดยินในเด็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงคัด

กรองและเฝาระวังสุขภาวะเด็กรายคน โดยการเชื่อมโยงขอมูลดานภาวะโภชนาการของนักเรียน

และอาหารกลางวันในโรงเรียน  

 แพลตฟอรมที่ใหบรกิารปญญาประดิษฐ (AI Service Platform) บนแพลตฟอรม AI for Thai รองรบั

การประมวลผลขอความ เสียง และรูปภาพ รวมกับเครือขายภาคธุรกิจบริการ SMEs startups และ

นักพัฒนาตาง ๆ  ไดแก 

- การใหบริการผานแพลตฟอรม AI for Thai อยางนอย ๑๑ หนวยบริการ เชน การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติพื ้นฐาน (Basic NLP) แชทบอท (Chatbot) การแนะนำปายกำก ับ (TAG 

Suggestion) การแปลงขอความเปนคำพูด (Text to Speech) ระบบสรางโมเดล การวิเคราะห

ความรูสึก (Sentiment Analysis) และระบบทำเฉลย (Label) เปนตน 

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการดำเนินงานในสวนการสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ทั้งใน

สวนของเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) และการพัฒนางานวิจ ัยข ั ้นแนวหนา (Frontier 

Research) โดยในสวนการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อประยุกตใชและตอบโจทยประเทศ เปนการสรางความ

เขมแข็งดานเทคโนโลยี ๕ ดานหลัก (Pillars) ของ สวทช. ไดแก (๑) วิทยาศาสตรชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Bioscience and Biotechnology) (๒ )  เทคโน โลย ี ว ั สด ุและการผล ิ ต  (Materials and Manufacturing 

technology) (๓) เทคโนโลยีอ ิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ (Electronics and Information Technology)  

(๔) นาโนศาสตร และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน 

(Energy Technology) 
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๕.๒ แผนงานการเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง  

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสามารถในการตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG โดยเนนการเตรียมการเพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ไดอยางเทาทัน รวมถึงเปนการปูทางสูอนาคตดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ เพื่อการสรางคุณคาใหมใน

อนาคตดวยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มศักยภาพของชุมชน ผูประกอบการ ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการผลิต/บริการเพื ่อตอบสนองตอความตองการของตลาด รวมถึงสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ  

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อนําไปสูสังคมคารบอนต่ำ นอกจากนี้ ตองพัฒนา

กําลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในอนาคต รวมถึงการวิจัย พัฒนาขั้นแนวหนาเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยประกอบดวย ๕ แผนงาน คือ (๑) การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National S & T Infrastructure) (๒) การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดาน

คุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) (๓) การสรางเสริมขีดความสามารถใหแกเกษตรชุมชน 

(๔) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และ (๕) การพัฒนาและสรางเสริม

บุคลากรวิจัย 

๕.๒.๑ การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National S & T 

Infrastructure) เพื่อสรางขีดความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการดานเทคนิควิชาการ

ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง พรอมทั้งสรางเครือขายการทำงานรวมกับหนวยงานที ่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

ประกอบดวย 

 ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) เปนโครงสราง

พื้นฐานของประเทศในการเก็บร ักษาทรัพยากรชีวภาพ ไดแก วัสดุชีวภาพและขอมูลชีวภาพ 

ครอบคลุมทั้ง พืช จุลินทรีย และขอมูลพันธุกรรมประชากรไทย เพื่อการอนุรักษ และใชประโยชน

อยางย่ังยืน สรางเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็งเพ่ือรวมกันพัฒนาขีดความสามารถดานการอนุรักษและ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน ผลงานสงมอบที่สำคัญ อาทิ การเก็บรักษาพืชระยะยาวในธนาคารพืช 

(Plant Bank) และเก็บรักษาจุลินทรียระยะยาวในธนาคารจุลินทรีย (Microbe Bank) ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001 การเก็บรักษาสารพันธุกรรม (DNA Bank) พืช จำนวน ๒๐๐ ตัวอยาง 

และจุลินทรีย จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวอยาง การเก็บขอมูลทรัพยากรชีวภาพ (Data Bank) ไดแก ขอมูล

ลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซโซม และสนิปสจีโนไทปของคนไทย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขอมูล รวมถึงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการและจัดเก็บตาง ๆ เชน แพลตฟอรมวิเคราะหขอมูลพันธุกรรม

ที่มีขนาดใหญที่มีการประมวลผลท่ีเปนมาตรฐานรองรับการไหลเขาของขอมูลจำนวนมาก เปนตน 

 ศูนยโอมิกสแหงชาติ (National Omics Center: NOC) ศึกษาวิจ ัย พัฒนา และใหบร ิการ

เทคโนโลยีโอมิกสที่ไดมาตรฐานระดับสากล เนนการใชเทคโนโลยีโอมิกสประยุกตเพื่อตอบโจทยการ

ปรบัปรุงพันธุพืช การอนรุักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงพืชและสัตวท่ีมีความเสี่ยง

ตอการสูญพันธุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสรางมาตรฐานเมแทบอไลต

หรือเปปไทดในพืชและอาหาร ผลงานสงมอบที่สำคัญ อาทิ ดานจีโนมิกสและทรานสคริปโตมิกส 
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ไดแก ขอมูลการตรวจความบริสุทธิเมล็ดพันธุ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัวอยาง และจุลินทรีย จำนวน ๕๐๐ 

ตัวอยาง ขอมูลการตรวจวินิจฉัยโรคพืช จำนวน ๕๐๐ ตัวอยาง และโรคสัตว จำนวน ๕๐๐ ตัวอยาง 

รวมถึงขอมูลความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่ระดับ DNA จำนวน ๒๐๐ ตัวอยาง และดานโปรติโอมิกส

และเมตาโบโลมิกส ไดแก ขอมูลโปรติโอมิกสในระดับเซลลที่มีผลกระทบตอการเกิดโรคที่สำคัญใน

ประเทศ จำนวน ๑ แบบแผนทางโปรตีโอมิกส และสารสำคัญมาตรฐานจากพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ 

หรือพืชสมุนไพร จำนวน ๓ ชนิด 

 ศูนยทร ัพยากรคอมพิวเตอรเพื ่อการคำนวณขั ้นส ูง (NSTDA Supercomputer Center: 

ThaiSC) มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับโจทยปญหาขนาด

ใหญของประเทศ โดยเนนงานดาน Computational Science, DATA Analytic และ Artificial 

Intelligence (AI) รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรเพื่อชวยแกโจทยปญหาของประเทศที่ซับซอน 

หลากมิติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาใหมี

ชั่วโมงบริการคำนวณ (Serviced Core-hours) มากกวาหรือเทากับ ๗๐ ลานชั่วโมงคำนวณ รวมถึง

มีโครงการ/หนวยงานที ่ใชบริการ (Active Projects) มากกวาหรือเทากับ ๕๐ โครงการ/๒๕ 

หนวยงาน โดยเปนโครงการความรวมมือขนาดใหญที่มีมูลคาโครงการมากกวา ๑๐ ลานบาท หรือ

เปนโครงการท่ีตอบโจทยปญหาระดบัชาติอยางนอย ๒ โครงการ 

 สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 

Institute for Sustainability: TIIS) พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานขอมูล พรอมทั้งวิจัย พัฒนา 

และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนใหประเทศมุงสูการเปนศูนยขอมูล (Data Center) การผลิต

และบริโภคที่ยั ่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานภายใตกรอบ

แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พรอมขับเคลื่อนสังคมเพื่อ

การเติบโตอยางยั่งยืนและเปนที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ สามารถสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการแขงขัน ปองกันการกีดกันทางคาใหแกภาคเอกชน และสนับสนุนมาตรการดาน

ความยั่งยืนของประเทศไทย ผลงานสงมอบ อาทิ การพัฒนาขอมลูและระบบการบริหารจัดการขอมูล

และพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม (EPI) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Index and 

Dashboard) ที ่เหมาะสมกับบริบทของไทย รวมถึงฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต (National Life Cycle 

Inventory) ที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม จำนวน ๕ ฐานขอมูล การบริการเทคนิค วิเคราะห และถายทอด

ผานการประยุกตใชชุดขอมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการดานสิ่งแวดลอม และดานสนับสนุนการผลิต

และบริโภค ใหกับหนวยงานตาง ๆ ไมนอยกวา ๔ หนวยงาน เปนตน 

 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (Thai Microelectronics Center: TMEC) ม ุ งพัฒนา

เซนเซอร ข ั ้นส ู ง  Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพ ัฒนา Ion-

Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) Platform รวมท ั ้ งสน ับสน ุนให  เ ก ิด ระบบน ิ เวศ 

(Ecosystem) ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี ่ยวของกับกระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑจาก

อุปกรณเซนเซอรอยางยั ่งยืน ผลงานสงมอบ อาทิ การให บร ิการแบบครบวงจรดานไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ไดแก ตนแบบ MEMS ระดับเวเฟอร และ ISFET ที่สงมอบใหกับพันธมิตรตางชาติ 

อยางนอย ๓ ผลิตภัณฑ พรอมกับสงมอบ Small volume MEMS จำนวนเวเฟอร ๒๕ แผนตอเดือน 

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการออกแบบและวิเคราะหทดสอบวงจรรวมและเซนเซอร 
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๒๗ 

(CoE) เพื่อกระตุนใหเกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรมของการพัฒนาวงจรรวมและเซนเซอรแบบครบ

วงจรควบคูอีกดวย 

๕.๒.๒ การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื ้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality 

Infrastructure) ใหเปนศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ 

ดำเนินการพัฒนาระบบบริการวิเคราะหทดสอบที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรอง เปนหนวยงานสำคัญชวย

ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ทำใหผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันได 

ประกอบดวย 

 ศูนย ทดสอบผลิตภ ัณฑไฟฟาและอิ เล ็กทรอนิกส  (Electrical and Electronic Product 

Testing Center: PTEC) เปนศูนยทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อการจำหนายในประเทศ นำเขา และสงออกตามมาตรฐานสากล ดำเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ ยานยนตไฟฟา การบิน เครื่องมือแพทย อิเล็กทรอนิกส และ

ระบบราง เปนตน โดยพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่สอดคลอง 

อาทิ ISO/IEC 17025 สำหรับหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบดานการทดสอบสถานีชารจ

สำหรับยานยนตไฟฟา ปลั๊กยานยนตไฟฟา และความเขากันไดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามมาตรฐาน 

UN/ECE R10 และ IEC 61851 หองปฏิบัติการทดสอบชิ้นสวนการบินตามมาตรฐาน RTCA-DO 160 

การใหบริการทดสอบเครื่องมือแพทยเฉพาะทางตามมาตรฐาน IEC 60601-2-x และหองปฏิบัติการ

ทดสอบทางดานหุนยนต ตามมาตรฐาน ISO 13482 เปนตน 

 ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service 

Center: NCTC) เปนศูนยเครื่องมือกลางของ สวทช. ใหบริการวิเคราะหทดสอบตามวิธีมาตรฐาน

ตาง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง ควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ใหบริการวิเคราะหทดสอบแกหนวยงานทั ้งภายในและ

ภายนอก สวทช. แบบ One stop service ที่พรอมใหบริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสงมอบ

บริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานและทันสมัย ในป ๒๕๖๕ 

จะขยายขีดความสามารถการใหบริการวิเคราะหทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑกัญชา ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 เชน การหาปริมาณโลหะและเชื้อจุลินทรียปนเปอน และการหาสมบัติทางกายภาพ

และสมบัติเชิงกลของเสนใย นอกจากนี้ยังจะพัฒนาวิธีการทดสอบใหมดานการวิเคราะหทดสอบทาง

ชีววิทยาและจุลชีววิทยา เชน การทดสอบอุปกรณทางการแพทยดานความทนทานตอการทะลุ

ทะลวงของเชื้อแบคทีเรียแบบชื้น (ISO 22610) และการทดสอบเครื่องนุงหมสำหรับการปองกันสาร

ปนเปอนและการติดเชื้อดานความทนทานตอการทะลุทะลวงของจุลชีพแบบแหง (ISO 22612)  

เปนตน 

 ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and 

Houseware Product Testing Center: CTEC) ใหบริการทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ เพ่ือ

ยกระดับผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมไทยใหไดมาตรฐานระดับสากล เปนที ่ยอมรับทั ้งในและ

ตางประเทศ ผลิตภัณฑท่ีใหบริการ ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารทั้งที่เปนวัสดุเซรามิก แกว 
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๒๘ 

เมลามีน ผลิตภัณฑในกลุมวัสดุกอสราง กระเบื้อง สุขภัณฑ กอกน้ำ ฝกบัว ทั้งทางกายภาพและทาง

เคมี รวมไปถึงการหาปริมาณโลหะหนักตองหามหรือสารอันตรายตามมาตรฐานทั้งในประเทศและ

มาตรฐสากล ดำเนินงานภายใตระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 เพ่ิมความ

เชื่อมั่นใหกับผูใชบริการ ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑในประเทศ ตัวอยางการดำเนินงานที่สำคัญ

ในป ๒๕๖๕ ไดแก ขยายขีดความสามารถการใหบริการวิเคราะหทดสอบวัสดุกอสราง กระจก และ

ฉนวน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน มอก. ๙๖๕-๒๕๖๐ มอก. ๘๘๐-๒๕๖๐ มอก. 

๑๒๒๒-๒๕๖๐ และ มอก. ๑๓๔๔-๒๕๖๐ รวมถึงขยายขีดความสามารถการใหบริการวิเคราะห

ทดสอบสารที่เปนอันตรายในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) เปนตน 

 ศูนย บร ิการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Consulting 

Service Center: DECC) ใหบริการดานการใหคำปรึกษา การวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึง

การพัฒนาตนแบบ เครื่องจักร และซอฟตแวร ที่เกี ่ยวของกับงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตัวอยางผลงานสงมอบที ่สำคัญ ได แก ต นแบบระดับ

หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับงานดานการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนโรงเรือนพรอมระบบ

อัจฉริยะ (Smart greenhouse) งานดานเครื ่องจักรผลิตและแปรรูปอาหารเพื ่อการสนับสนุน

เครื่องจักรสตรีทฟูดเคลื่อนที่ (Street food mobile) และงานดานพลังงาน โดยพัฒนาระบบกักเก็บ

พลังงานและระบบบริหารจัดการที ่สามารถนำไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวของ เชน 

อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 ศูนยทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: 

TBES) ใหบริการทดสอบดานพิษวิทยา ชีววิทยา และฤทธิ ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ ดวยวิธี

มาตรฐาน ISO แนวทางการทดสอบดาน OECD และมาตรฐานอื่น ๆ ดวยกระบวนการตามระบบ

คุณภาพสากล ซึ่งเปนความตองการของภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อการขึ้นทะเบียนและสงออก

ผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ ในป ๒๕๖๕ ยกระดับการใหบริการทดสอบสำหรับกลุมผลิตภัณฑ

เคร ื ่ องม ือแพทย  กล ุ มว ัสด ุ  Surface device ด านการทดสอบความเข าก ันได ทางช ีวภาพ 

(Biocompatibility) ความปลอดภัย และประสิทธิภาพทางชีวภาพ ตามมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

อาทิ ตามชุดมาตรฐาน ISO 10993, JIS-L และแนวทางการทดสอบดาน OECD พรอมกับไดรับการ

ยอมรับเปน Recognized laboratory จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการ

ทดสอบความปลอดภัยในระยะกอนคลินิกของเครื่องมือแพทย นอกจากนี้ ยังใหบริการทดสอบความ

ปลอดภัยของเครื่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพร ดวยระบบคุณภาพตามหลักการ OECD GLP และ

ดวยวิธีที่ไมใชสัตวทดลอง (Alternative methods) ตามแนวทางการทดสอบดาน OECD รวมทั้ง

ให บร ิการทดสอบฤทธิ ์ทางช ีวภาพของผล ิตภ ัณฑเคร ื ่องสำอางและสารสกัดสม ุนไพรตาม

มาตรฐานสากลอีกดวย 

๕.๒.๓ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เปาหมายในการนำ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปประยุกตใชเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม และ SMEs การกระตุนความ

ตองการดานนวัตกรรม การพัฒนากลไกสงเสริมภาคเอกชนและผูประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
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๒๙ 

แขงขัน มีความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ใหสามารถดำเนินธุรกิจตอได 

และสามารถเติบโตแขงขันไดในระยะยาวอยางย่ังยืน โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

 ผูประกอบการ SMEs ไดรบัพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก จำนวน ๒๙๐ ราย 

 ผูประกอบการเทคโนโลยีไดรับการบมเพาะ จำนวน ๔๐ คน 

 โครงการวิจัยและพัฒนาไดรับการรับรองเพื่อยกเวนภาษี จำนวน ๔๕๐ โครงการ มูลคาโครงการ 

๑,๓๕๐ ลานบาท 

 ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๖๕ 

ผลงาน 

๕.๒.๔ การสรางเสริมขีดความสามารถใหแกเกษตรชุมชน มีเปาหมายมุงเนนการปฏิรูปภาคการเกษตร

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเขมแข็งของภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเชื่อมโยงสู

เศรษฐกิจฐานรากโดยใชทร ัพยากรในทองถิ ่น โดยมีการพัฒนาเกษตรกรใหทำเกษตรเช ิงธุรกิจ (Farmer 

Corporation) เนนการบริหารจัดการกลุม เชื่อมโยงการผลิตสูการตลาด ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนา

และขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) พัฒนาเกษตรกรแกนนำ เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเปนตัวคูณใหเกิดการ

พัฒนาในพื้นที่ และสงเสริมการสรางมูลคาของผลผลิตที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ เพื่อเสริมสรางรายไดอยางยั่งยืน  

โดยดำเนินงานรวมกับหนวยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย ชุมชนในทองถิ่น 

และภาคเอกชน โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

 พัฒนาเกษตรกรหรือเกษตรกรแนวใหมตามหลัก Inclusive Innovation และบุคลากรในชุมชนที่นำ

ผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคเกษตรกรรมและสังคม จำนวน ๙,๕๐๐ คน  

 พัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะ Young Smart Farmer จำนวน ๒๖๐ คน  

 ถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร จำนวน ๑,๐๐๐ คน เพ่ือยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ

เกษตรปลอดภัย 

๕.๒.๕ การพัฒนาบุคลากรและสรางเสริมบุคลากรวิจัย มีเปาหมายในการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายและผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการมสีวนรวมในการสนับสนุนเพื่อสราง

บุคลากรวิจัยในประเทศ ผานกลไกตาง ๆ อาทิ ทุนพัฒนาและสงเสริมอาชีพนักวิจัย ทุนการศึกษาทั้งในระดับ

มัธยมศกึษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก การเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา

ในมหาวิทยาลัย เขารวมดำเนินการวิจัยในโครงการของ สวทช. รวมทั้งการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน 

วทน. การสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชนสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะนำไปสูความตองการที่จะเปน

นักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัยในอนาคต โดยมีตัวอยางผลงานสงมอบ ดังนี้ 

 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ๑๕,๐๐๐ คน-วัน 

 รวมพัฒนาบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๘๐๐ คน  

 เด็ก เยาวชน และครู ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ๘,๒๐๐ คน 
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๓๐ 

๕.๓ แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EECi)  

ตามที่ สวทช. ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารและพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก (EECi) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมือง

นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ณ วังจันทรวัลเลย จ.ระยอง โดย

ประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแตป ๒๕๖๑ การดำเนินงานเริ่มตั้งแตการ

พัฒนาผังแมบท ออกแบบ กอสรางกลุ มอาคาร EECi การวางแนวทางการบริหารจัดการ EECi การจัดเตรียม

กำลังคนเพื่อไปปฏิบัติงานที่ EECi รวมไปถึงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดานการเกษตรสูชุมชน และ

ผูประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมใหม  

ปจจุบัน สวทช. ไดมีการดำเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกายภาพเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การกอสรางกลุมอาคาร EECi Phase 1A คาดวาการกอสรางแลวเสร็จในเดือน

กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะเริ่มเปดใชงานไดในปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป ดานการพัฒนาเมืองนวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) ไดดำเนินการพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี เพื่อเปนโรงกลั่นชีวภาพ ที่ใช

ว ัตถุด ิบจากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร เช น ชานออย ทะลายปาลม กากม ัน เปล ือกผลไม  

แทนกาซธรรมชาติ สนับสนุนการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและรองรับอุตสาหกรรม

ฐานชีวภาพ (Bio-economy) โดยโรงงานตนแบบประกอบดวย ๒ สวนหลัก คือ (๑) โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหาร ยา 

อาหารเสริม และเครื่องสำอาง และ (๒) โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี Non GMP รองรับการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑชีวภาพ เชน ผลิตภัณฑเคมีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และวัสดุชีวภาพปจจุบัน ปจจุบันมีความกาวหนา

การดำเนินงานคิดเป นร อยละ ๑๕ คาดว าจะแล วเสร ็จและเปดดำเนินการไดเต ็มร ูปแบบในป ๒๕๖๖  

ดานการพัฒนาเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ไดเริ่ม

ดำเนินการจัดตั ้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เปนศูนยกลาง

นวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-

Circular-Green Economy) โ ดยได  ม ี กา รพ ัฒนาแพลตฟอร  ม  IDA (Industrial IoT and Data Analytics 

Platform) สำหรับโรงงานอัจฉริยะ เปนแพลตฟอรม IoT และระบบวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม เชื่อมโยงขอมูล

จากเซ็นเซอรตาง ๆ ของเครื่องจักรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเขาสูแพลตฟอรม IDA เพื่อนำเขาขอมูลมา

วิเคราะห ตรวจสอบ และจัดการการใชพลังงาน เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการผลิต มีการเตรียมความพรอมดาน

กำลังคน ผานการจัดหลักสูตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและ Industrial Internet of Things (IIoT) ซึ่งมีนักศึกษาและ

อาจารย ใหความสนใจ และเขารวมอยางตอเนื่อง ในสวนของการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ชุมชน และ

อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ มีการถายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเทคโนโลยีการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการในพ้ืนที่อยางตอเน่ืองเชนดียวกัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงสรางพื้นฐานหลักของ EECi จะเริ่มเปดดำเนินงาน สวทช. จึงตองมี

การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมดานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 

หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะชวยสงเสริมใหเกิด
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๓๑ 

การทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที ่ โดยมีแผน

ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้   

๕.๓.๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกายภาพของโครงสรางพื้นฐานหลักใน EECi เตรียมการเปด

พ้ืนท่ีในอาคาร A-F และอาคาร P-S เพื่อให สวทช. เขาดำเนินการและพรอมใหบริการสำหรับผูเชา 

โดยมีระบบสาธารณปูโภคพรอมใชงาน  

๕.๓.๒  ดาน วทน. และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS)  

 ดำเนินการติดตั้งระบบครุภัณฑโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) ทั้ง

ระบบ GMP และ Non-GMP เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไทย มีความกาวหนารอยละ ๖๒.๕๐  

 พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพภายใตระบบโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อคัดเลือกสาย

พันธุสมุนไพรที่มีปริมาณสารสำคัญสูง ตัวอยางเชน ระบบการผลิตขมิ้นชันท่ีใหสารสำคัญสูง ๑ ระบบ 

สายพันธุใบบัวบกที่มีสารสำคัญสูงที ่พรอมขยายพันธุสู เกษตรกร จำนวน ๑ สายพันธุ ระบบ

ตรวจวัดตนพืชขนาดใหญแบบไมทำลายตนพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ๑ ระบบ เพื่อนำไปสูการผลิต

สารสำคัญหรือสารโภชนาการ ขยายผลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโภชนเภสัช อุตสาหกรรมยา

สมุนไพร และอุตสาหกรรมเวชสำอาง 

๕.๓.๓  ดาน วทน. และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบ

อัจฉริยะ (ARIPOLIS) 

 การดำเนินงานศนูยนวัตกรรมการผลิตย่ังยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพ่ือ

ยกระดับศักยภาพผูประกอบการผานกระบวนการผลิตดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (ARI) จำนวน ๑๐ ราย โดยชวยใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม 

ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ยกระดับสู Smart Factory ในขณะเดียวกัน 

 การจัดตั้งหนวยทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต

สมัยใหมที่ไดตามมาตรฐาน ISO17025 และวางระบบ Utility Facility สำหรบัรองรับการทำงาน 

Area Utilities & SMC Central Lab 

 การจัดตั้งโรงงานตนแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่มีความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงและเปน

ทางเลือกใหมที่ติดตั้งระบบและอุปกรณแลว จำนวน ๑ แหง เพื่อนำไปสูความรวมมือการลงทุน

ดานแบตเตอรี่โดยใชวัตถุดิบในประเทศที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กอใหเกิด

การสรางงาน สรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ 

๕.๓.๔    การพัฒนากำลังคน เตรียมความพรอมและพัฒนากำลังคน ดวยหลักสูตรตาง ๆ ๓ รปูแบบ ไดแก 

๑) การพัฒนาทักษะดาน IIoT แบบเขมขนสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ใหแก ครูและ

นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ผานชุดสื่อการเรียนรู IIoT Starter Kit & Testbed ๒) การพัฒนา
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๓๒ 

ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกครูและเยาวชนในพื้นที ่ EECi ใหแก ครูและนักเรียน 

จำนวน ๑,๒๐๐ คน ผานวิดีทัศนและคูมือการสอนตาง ๆ และ ๓) การสงเสริมการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนในพื้นที่ EECi ใหแก ครู จำนวน ๓๐๐ คน นักเรียน 

จำนวน ๕๐๐ คน ผานชุดสื่อการเรยีนรูสำหรับเยาวชน 

๕.๓.๕  ดานชุมชนและอุตสาหกรรม รวมพัฒนาและสงเสริมเกษตรอัจฉริยะ ผานกิจกรรมการถายทอด

ตนแบบระบบเกษตรสมัยใหมใหกับ ๓๕ ชุมชน และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ 

SMEs ได ไมนอยกวา ๒๐ ราย เพื่อเตรียมยกระดับการทำการเกษตรและอุตสาหกรรมในบริเวณ

รอบ ๆ พื้นที่ ใหสามารถผลิต/พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

สามารถสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตอยอดดวยตนเอง และเกิดการสรางความมั ่นคงของ

เศรษฐกิจฐานราก  

นอกจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แลว สวทช. ยังมีการบริหารเขต

นวัตกรรมอื่น ๆ ไดแก อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) เขตอุุตสาหกรรมซอฟตแวร

ประเทศไทย (Software Park: SWP) และเมืองนว ัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที ่ม ีความเชื ่อมโยงระหว าง

ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการดำเนินงานดาน วทน. รวมกันบนฐานจุดแข็งของแตละพื้นที่ รวมกับการ

ใชฐานองคความรูและเทคโนโลยีของ สวทช. และสถาบันการศึกษาเครือขาย ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการ และเกษตรชุมชน และดึงดูดผูประกอบการ ใหม หรือ ผูประกอบการเริ่มตน (Startup) ใหเขามาใช

ประโยชนในเขตนวัตกรรมท่ีมีกลไกตาง ๆ ในการสนับสนุน 

๕.๔ แผนงานดานการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 

มีว ัตถุประสงคเพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานของ สวทช. ในทุกภารกิจให สามารถรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงรองรับการทำงานแบบบูรณาการเปน Agenda และเชื่อมโยงทุกภารกิจ ใหสามารถปฏิบัติงานได

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ๒ แผนงาน คือ ๑) 

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการภายใน ๒) การปรับกระบวนการภายในเพื่อเสริมการ

ทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

๕.๔.๑ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามาประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการภายใน เพื่อใหการบริหาร

จัดการ การดำเนินงานภายในขององคกรมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื ่อนภารกิจของ 

สวทช. ใหบรรลุเปาหมายอยางคุมคา จะมีการพัฒนานวัตกรรมท้ังในเชิงเทคโนโลยี (Technology) 

และระบบ (System) มาประยุกตใชเองภายในองคกร และเปนตนแบบสำหรับองคกรภาครัฐอ่ืน ๆ 

ลดการพึ ่งพาเทคโนโลยี หรือ software ที ่มีลิขสิทธิ ์ โดยมีเปาหมายจะพัฒนา ระบบ Open 

Source ERP สำหร ับหน วยงานรัฐ และระบบสมุดบันท ึกงานว ิจ ัยร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส 

(Electronic Lab Notebook) ที่เหมาะสมกับการใชงานขององคกร 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๓ 

๕.๔.๒ การปรับกระบวนการภายในเพื่อเสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีเปาหมายในการ

ยกระดับกระบวนการบริการภายใน ใหมีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจขององคกร ใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 

 การยกระดับระบบการใหบริการงานดานวิศวกรรม โดยเปดศูนยบริการงานวิศวกรรม (NSTDA 

Fabrication Engineering Service Center : NFEC) เพื่อใหบริการสนับสนุนงานสรางตนแบบ

งานวิจัยเชิงวิศวกรรม และบริการซอมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในรูปแบบ 

Shared Service นำเทคโนโลยี IoT มาใชในการบริหารจัดการไฟฟากลุมอาคารเฟส ๑ เพ่ือนำไป

วางแผนการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และบริหารสัญญาระบบประกอบอาคารใหเปน

รูปแบบเดียวกัน 

 การยกระดับระบบบริหารดานทรัพยากรบุคคล โดยดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการ

ดูแลบริหารบุคคล (HR Processes) ตลอด Employee Journey ใหครอบคลุมบุคลากรรวมงาน

ทุกประเภท เพื่อรองรับการทำงานแบบบูรณาการตามทิศทางการดำเนินงานแผนกลยุทธ ฉบับที่ 

๗ ของ สวทช. และรองรับการทำงานตามวิธีใหม (New Normal) 

  



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๔ 

๖. แผนทรัพยากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖.๑ บุคลากร   

 สวทช. มีแผนกรอบอัตรากำลังคนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๓๘๐ คน เทากับ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบดวย อัตรากำลังคน ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๘๒ คน 

อัตรากำลังรองรับนักเรียนทุนที่จะกลับมาในป ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ คน และอัตรากำลังใหม เพื่อดำเนินงานตาม

เปาหมายท่ีวางไว จำนวน ๑๖๗ คน  

๖.๒ งบประมาณ 

๖.๒.๑ แผนการใชจายเงินลวงหนาของ สวทช. (ป ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

สวทช. มีแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระหวางป ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ แยกตามแผนรายจาย 

รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แผนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (หนวย : ลานบาท) 

ลำดับ รายการ 
แผนคาใชจาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๑ รายจายเพื่อการดำเนนิงาน ๕,๘๓๗ ๖,๗๒๗ ๗,๒๖๖ ๗,๘๙๕ ๘,๕๔๒ 

๑.๑ รายจายงบบุคลากร ๒,๖๓๗ ๓,๐๖๖ ๓,๒๘๖ ๓,๖๐๓ ๓,๙๖๒ 

๑.๒ รายจายงบดำเนินงาน ๓,๒๐๐ ๓,๖๖๑ ๓,๙๘๐ ๔,๒๙๒ ๔,๕๘๐ 

๒ รายจายคากอสรางและครุภัณฑอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณรายจาย ๘,๘๓๗ ๙,๗๒๗ ๙,๒๖๖ ๙,๘๙๕ ๑๐,๕๔๒ 

๓ 
รายจายเงินลงทนุในบริษัทรวมทุนและเงนิกู

ดอกเบี้ยต่ำ 
๒๔๕ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

๔ รายจายเงินเพิ่มพิเศษ* ๑๘๓ ๑๙๘ ๒๑๓ ๒๓๑ ๒๕๑ 

๕ รายจายสำรองฉุกเฉิน ๒๒๕ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๙๐ ๑๐,๔๒๕ ๙,๙๗๙ ๑๐,๖๒๖ ๑๑,๒๙๓ 

* หากไดรบัการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๖.๒.๒ แผนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สวทช. มีแผนงบประมาณรายจายรวม ป ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๘๓๗ ลานบาท รายจายลงทุนใน

บริษัทรวมทุน NSTDA Holding และเงินกูดอกเบี้ยต่ำ จำนวน ๒๔๕ ลานบาท รายจายเงินเพิ่มพิเศษ ป ๒๕๖๕ 

จำนวน ๑๘๓ ลานบาท และรายจายสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๒๒๕ ลานบาท รวมทั ้งสิ ้น ๙,๔๙๐ ลานบาท 

รายละเอียดดังตารางที่ ๒ 
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๓๕ 

ตารางที่ ๒ แผนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนวย : ลานบาท) 

ลำดับ รายการ งบประมาณ 

๑ รายจายเพื่อการดำเนินงาน ๕,๘๓๗ 

๑.๑ รายจายงบบุคลากร ๒,๖๓๗ 

๑.๒ รายจายงบดำเนินงาน ๓,๒๐๐ 

 แผนงานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ๑,๔๑๐ 

 แผนงานการเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ๑,๐๕๕ 

 แผนงานการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  ๓๐๐ 

 แผนงานดานการบริหาร สนับสนนุ และบริการกลาง ๔๓๕ 

๒ รายจายคากอสรางและครุภัณฑอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๐๐๐ 

รวมงบประมาณรายจาย ๘,๘๓๗ 

๓ รายจายเงินลงทุนในบริษัทรวมทุน NSTDA Holding และเงนิกูดอกเบี้ยต่ำ ๒๔๕ 

๔ รายจายเงินเพ่ิมพิเศษ* ๑๘๓ 

๕ รายจายสำรองฉุกเฉิน ๒๒๕ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๙๐ 
* หากไดรบัการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

โดยมีรายละเอียดแยกตามหมวดรายจายเพื่อการดำเนินงาน จำนวน ๕,๘๓๗ ลานบาท ดังตารางที่ ๓ และ 

รายละเอียดรายจายคากอสรางและครุภัณฑอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓,๐๐๐ ลานบาท ดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๓ แผนงบประมาณรายจายเพ่ือการดำเนินงานจำแนกตามหมวดรายจาย (หนวย : ลานบาท) 

หมวดรายจาย งบประมาณ 

เงินเดือนและคาจาง ๒,๖๓๗ 

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ๒,๐๐๐ 

คาสาธารณูปโภค ๒๐๐ 

เงินอุดหนุน ๙๐๐ 

รายจายอื่น ๑๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕,๘๓๗ 
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๓๖ 

ตารางที่ ๔ แผนรายจายลงทุน (ครภุัณฑ/สิ่งกอสราง) ของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนวย : ลานบาท) 

รายการแผนรายจายลงทุน (ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) งบประมาณ 

การลงทุนเพ่ือขยายผลการวิจัยและพัฒนา รองรับเขตนวัตกรรม EECi ๑,๙๖๔ 

การลงทุนเพ่ือใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ๕๕๒ 

การลงทุนเพ่ือใหบริการ วิเคราะห และทดสอบ ๒๕๖ 

การลงทุนเพ่ือสรางขีดความสามารถและการขยายผลการวิจัยพัฒนา ๒๒๘ 

รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ 

 

๖.๒.๓ แหลงงบประมาณสำหรับใชจายในป ๒๕๖๕ ประกอบดวย 

 เง ินงบประมาณแผ นด ินประจำป  อย ู  ระหว  างการเข  าช ี ้ แจงงบประมาณ ตอ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผูแทนราษฎร คาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

เปนจำนวนทั ้งสิ ้น ๔,๙๖๗ ลานบาท โดยแบงเปนเงินอุดหนุนทั ่วไปจำนวน ๓,๒๐๕  

ลานบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) จำนวน ๑,๗๖๒ ลานบาท ดังตารางที่ ๕ 

 เงินรายไดจากการดำเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวทช. ตั้งเปาหมายที่จะมี

รายไดจากการดำเนินงาน จำนวน ๒,๖๖๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๖ 

 เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประมาณการเงินสดคงเหลือในกองทุน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับใชดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๖๓ ลานบาท  

ตารางที่ ๕ ประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะไดรบัการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

รายการงบประมาณ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ คาดการณป ๒๕๖๕ 

๑. อุดหนุนท่ัวไป ๓,๕๒๘ ๓,๔๖๓ ๒,๗๒๓ ๓,๒๐๕ 

๑.๑ เงินเดือน และ

สวัสดิการ 

๑,๒๘๐ 

(ฐาน ๒,๘๐๐ คน) 

๑,๓๓๑ 

(ฐาน ๒,๘๐๐ คน) 

๑,๓๙๐ 

(ฐาน ๒,๘๐๖ คน) 

๑,๔๔๕ 

(ฐาน ๒,๘๐๖ คน) 

๑.๒ สาธารณูปโภค ๕๑ ๕๑ ๕๗ ๘๘ 

๑.๓ อุดหนุนสวนที่เหลือ ๒,๑๙๗  ๒,๐๘๑ ๑,๒๗๖ ๑,๖๗๒ 

๒. อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๐๐๐  ๑,๕๐๑  ๒,๔๕๙ ๑,๗๖๒ 

รวม ๔,๕๒๘ ๔,๙๖๔ ๕,๑๘๒ ๔,๙๖๗ 

 

  



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๗ 

ตารางที่ ๖  ประมาณการรายรับจากการดำเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนวย : ลานบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
ผล ผล ผล ๘ เดือน ประมาณการ แผน 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ผลป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ 

๑.      กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๑๗๗.๒๖ ๑,๓๗๔.๖๒ ๘๖๖.๕๙ ๑,๙๑๔.๐๓ ๒,๒๖๐.๐๐ 

อุดหนุนรับ ๔๙๐.๔๔ ๖๗๓.๓๒ ๔๕๑.๕๗ ๑,๑๙๓.๐๓ ๑,๔๖๐.๐๐ 

รบัจาง/รวมวิจยั ๑๕๐.๒๐ ๑๕๕.๔๐ ๘๑.๔๘ ๒๐๒.๐๐ ๒๒๐.๐๐ 

ลิขสิทธ์ิ/สทิธิประโยชน ๔๐.๓๐ ๔๗.๙๕ ๒๒.๙๗ ๓๓.๐๐ ๕๐.๐๐ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๑๒.๙๘ ๒๕๐.๐๙ ๑๔๑.๐๖ ๒๑๗.๐๐ ๒๔๐.๐๐ 

ฝกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ ๗๗.๖๓ ๔๙.๗๖ ๓๑.๗๒ ๖๓.๐๐ ๗๐.๐๐ 

คาเชาและบริการสถานท่ี ๒๐๕.๗๑ ๑๙๘.๑๐ ๑๓๗.๗๙ ๒๐๖.๐๐ ๒๒๐.๐๐ 

๒.      นโยบายรัฐ / สวทช. ๕๙๕.๕๒ ๔๒๕.๕๘ ๙๓๙.๐๙ ๑,๐๔๑.๙๗ ๓๖๐.๐๐ 

เงินสนบัสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือการ

พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
๒๙.๑๕ ๒๗๑.๓๕ ๑๓.๑๖ ๑๓.๑๖ - 

หนวยภาครัฐ (Block Grant)  -  ๑๐๐.๙๓ ๙๒๕.๙๓ ๑,๐๒๘.๘๑ ๓๖๐.๐๐ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ๕๖๖.๓๗ ๕๓.๓๐ -  -   - 

รวมรายไดจากความสามารถ (๑)+(๒) ๑,๗๗๒.๗๘ ๑,๘๐๐.๒๐ ๑,๘๐๕.๖๘ ๒,๙๕๖.๐๐ ๒,๖๒๐.๐๐ 

๓.      อื่นๆ เชน ดอกเบี้ย คาปรับ เบ็ดเตลด็ ๙๓.๕๑ (๒๓.๑๔)* ๔๒.๒๖ ๔๔.๐๐ ๔๐.๐๐ 

รวมรายไดทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๑,๘๖๖.๒๙ ๑,๗๗๗.๐๖ ๑,๘๔๗.๙๔ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๖๐.๐๐ 

 * เงินเหลือจายสงคืน : นักเรียนทุนรัฐบาล ๓๔ ลานบาท และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนรุกัษพลังงาน ๓๑ ลานบาท 

 

   



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๘ 

๗. เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๗.๑  เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานตามหลัก Balanced Scorecard 

 สวทช. ไดกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที ่สำคัญตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามหลักการของ 

Balanced Scorecard โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สวทช. ไดมีการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ

องคกรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ ๗ 

ตารางท่ี ๗   ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เปาหมาย น้ำหนัก 

ผูมีสวนได 

สวนเสีย 

KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคมฯ 

- ๑๐ เทาของคาใชจายดำเนินงานของ สวทช. ๒๐ 

KS1-B มูลคาการลงทุนดาน ว และ ทฯ - ๒.๒ เทาของคาใชจายดำเนินงานของ สวทช. ๒๐ 

พนัธมิตร/

ลูกคา/

การเงิน 

KS2 สัดสวนรายไดตอคาใชจาย - รอยละ ๒๕ ๒๐ 

KS3 การนำผลงานวิจัยและองคความรู

ไปใชประโยชน 

- จำนวนทรัพยสนิทางปญญาที่มกีารใชประโยชน  

(IP Utilization) เพิ่มขึ้น ๕% 

- จำนวนผูที่ไดรบัการถายทอดเทคโนโลยีในภาค

เกษตรกรรมและสังคม ๙,๕๐๐ คน 

๑๐ 

KS4 การยกระดับความสามารถการ

แขงขันของผูประกอบการ 

- จำนวนหนวยงานที่ใชประโยชนจากบริการของ 

ARIPOLIS & BIOPOLIS ๕๐ ราย 

- จำนวนการใหบริการวิเคราะหทดสอบตาม

มาตรฐานสากล ๒๑,๐๐๐ รายการ 

- จำนวนธุรกิจเทคโนโลยีที่รวมลงทุน ๑๐ ราย 

๗.๕ 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ดวย 

วทน. 

- จำนวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาทักษะ 

(Reskill/Upskill) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

และการผลักดนัเศรษฐกิจ BCG ๑๕,๐๐๐ คน-วัน 

- จำนวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก ที่ สวทช. มสีวนรวมในการสนบัสนุนเพ่ือ

สรางบุคลากรวิจัยใหกับประเทศ ๘๐๐ คน 

๗.๕ 

กระบวนการ

ภายใน 

KS6 การปรับกระบวนการภายในเพื่อ

เสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

- การยกระดับระบบการใหบริการงานดานวิศวกรรม 

- การยกระดับระบบบริหารดานทรัพยากรบุคคล 

๕ 

ความสามารถ

ขององคกร 

KS7 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ดานวิจัย 

- คะแนนทนุทางปญญา (Intellectual Capital Score 

: IC Score) รวม ๕๓,๐๐๐ คะแนน 

๑๐ 

 

 

 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๙ 

๗.๒   คาเปาหมายการปฏิบัติงานกับหนวยงานภายนอก 

สวทช. มีเปาหมายตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการตอกระทรวง 

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี ๘ 

และการกำหนดตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประจำปบัญชี ๒๕๖๕ ดังตารางที่ ๙ 

ตารางที่ ๘  ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการตอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม (อว.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๖๔ ผลการ

ดำเนินงาน 

๘ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๖๕ 

อว. สงป. อว.* สงป.* 

แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

สรางเสริมการวิจัย พฒันา ออกแบบ และวศิวกรรม จนสามารถถายทอดไปสูการใชประโยชน สนับสนุนการพฒันากำลังคน และเสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจำเปน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการและ 

ภาคเกษตรกรรม (เทาของคาใชจายเฉลีย่ป ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) 

- - - - ๒ 

สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย (คำขอ/๑๐๐ คน/ป) - ๒๘ ๑๑ - ๒๙ 

การใหบริการวิเคราะหทดสอบ (รายการ) - ๗๐,๐๐๐ ๕๓,๖๗๐ - ๘๐,๐๐๐ 

การนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนนุผูประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม 

มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวจิัยและพัฒนาไปใช

ประโยชน (เทาของคาใชจายเฉลี่ย) 

- ๕ ๓.๗๗ - ๕ 

จำนวนทรัพยสินทางปญญาที่มกีารใชประโยชน (IP Utilization) (รายการ) - ๓๓๐ ๓๘๐ - ๓๖๐ 

จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหมตามหลัก Inclusive Innovation และบุคลากรใน

ชุมชนท่ีนำผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคเกษตรกรรมและสังคม (คน) 

- ๙,๐๐๐ ๖,๓๒๙ - ๑๐,๐๐๐ 

มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวจิัย และ

พัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน (ลานบาท) 

๓๓,๐๐๐ - ๒๕,๒๖๖.๖๒ ๓๓,๕๐๐ - 

รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย

ใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ (รอยละ) 

๒๔ - ๑๕ ๒๔ - 

จำนวนบทความที่ตพีิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง) ๓๓๐ - ๑๖๕ ๔๐๐ - 

จำนวนบุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ไดรบัรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ (คน) ๔๐ - ๙ ๑๕ - 

จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมอืระหวางประเทศ (เรื่อง) ๑๒ - ๗ ๑๒ - 

จำนวนชุมชน/ทองถ่ินที ่อววน. เขาไปชวยพัฒนา (ชุมชน) ๗๐ - ๘๓ ๗๐ - 

ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ (คะแนน) ๘๒ - รายงานสิ้นป  ๘๗ - 

การบริหารและใชประโยชนอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

  มูลคาการลงทนุวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม (ลานบาท) ๑,๔๒๐ - ๑,๑๖๒ ๑,๔๒๐ ๑,๔๕๐ 

  ระดบัความพึงพอใจของผูใชบรกิารอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (รอยละ)  - - ๙๕ ๘๕ - 

รอยละของการใหบรกิารโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

(รอยละ) 

- - - ๑๐ - 

จำนวนผูประกอบการท่ีมาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม (ราย) ๙๐ - ๑๑๐ ๑๐๐ - 

การพฒันาและสงเสรมิบุคลากรวิจัย 

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยทุนตอเนื่อง (ราย) - - - - ๓๕๖ 

จำนวนบุคลากรไดรบัการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย) - ๓,๐๐๐ ๑,๕๒๖ - ๓,๐๐๐ 

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บรกิารโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รายการ) - - - - ๘๐,๐๐๐ 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔๐ 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๖๔ ผลการ

ดำเนินงาน 

๘ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๖๕ 

อว. สงป. อว.* สงป.* 

การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี      

จำนวนผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ไดรบัการประกาศข้ึนทะเบยีนในบัญชนีวัตกรรม

ไทย (รายการ) 

- ๑๐๐ ๕๑ - ๖๕ 

จำนวนบริษัทที่ลงทุนในธุรกจิเทคโนโลยี (บริษัท) - ๓ ๑ - ๕ 

ตนแบบนวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ (ตนแบบ) - - - - ๕ 

การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG       

โครงการปฏิบัติการเรงรัด (Quick win project) ที่สรางผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการ) 

- - - - ๘ 

แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมลูคา      

ผูประกอบการฟารมปศุสัตวไดรับการสนบัสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม  - ๒๐ ๑๙ ๒๐ - 

จำนวนกลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกจิชุมชนดานสิ่งทอ ที่ไดรบัการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

ยกระดับการผลิตส่ิงทอ ใหเกิดความหลากหลายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ (กลุม) 

- ๓๐ ๑๗ ๓๐ - 

จำนวนชุมชนท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)  ๒๐ ๔๓ ๒๐  

แผนงานยุทธศาสตรพฒันาผูประกอบการ และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม      

จำนวน SME ที่ไดรบัการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐ ๖๑๔ ๒๗๐ ๒๗๐ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต      

โครงการเมอืงนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุไหม (Food Warrior) 

บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารไดรับการพัฒาศักยภาพและเสริมสรางทักษะดาน

นวัตกรรมอาหาร (ราย) 

- ๔๐๐ ๓๗๔ - ๓๐๐ 

ตนแบบผลิตภัณฑอาหาร (ผลิตภัณฑ) - - - - ๕๐ 

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 

หองปฏิบัติการใหคำปรึกษาดานการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑอุปกรณวัดและ

ประมวลผลดานสุขภาพแบบสวมใส (Wearable devices) (แหง) 

- - - - ๑ 

เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน (รายการ) - - - - ๕ 

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทลั ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

ระบบครภุัณฑซอฟตแวรออกแบบวงจรรวม (ระบบ) - - - - ๑ 

ระบบครภุัณฑวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติของวงจรรวมและเซ็นเซอร (ระบบ) - - - - ๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  

โครงการหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเรว็สงู      

จำนวนความสามารถทางการวัดท่ีไดรับการรับรองระบบงาน (รายการ) - ๑๐ รายงานสิ้นป - ๕ 

จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (ราย) - ๔ ๒ - ๑๐ 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการทดสอบและรองรับการซอมบำรงุชิ้นสวนในอุตสาหกรรมการบิน และระบบอิเล็กทรอนหิสในสนามบิน 

หองปฏิบัตกิารทดสอบชิ้นสวนการบินตามมาตรฐาน RTCA-DO 160 โดยเปดใหหนวยงานหรือ

เอกชนสามารถเขาใชบริการได (แหง) 

- - - - ๑ 

โครงการจดัตั้งหนวยงานทดสอบและรองรบัสินคาเพื่อการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA 

หองปฏิบัตกิารขนสงตามมาตรฐาน UN เปนแหงแรกในไทย (แหง) - - - - ๑ 

โครงการพัฒนายานพาหนะขับขีอ่ัตโนมัตแิละการจัดการเดินรถระบบขนสงมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใชงานในพื้นที่เมืองอัจฉรยิะ (Smart City) สถานกีลางบางซื่อ 

ระบบควบคุมและจัดการกลุมยานยนตขับขีอ่ัตโนมัติ (ระบบ) - - - - ๑ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก      

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)      

ระบบตรวจวัดตนพืชขนาดใหญแบบไมทำลาย ทีมีประสิทธภิาพ (ระบบ) - - - - ๑ 

ระบบการผลิตขมิ้นชันที่ใหสาระสำคัญสูง (ระบบ) - - - - ๑ 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔๑ 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๖๔ ผลการ

ดำเนินงาน 

๘ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๖๕ 

อว. สงป. อว.* สงป.* 

ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันนออกไดรบัการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) - ๕๕ ๓๙ - ๓๕ 

โรงงานตนแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่มีความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง (แหง) - - - - ๑ 

จำนวนผูประกอบการท่ีไดรับการยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิตดวยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี Automation, Robotics and Intelligent System: ARI (ราย) 

- - - - ๑๐ 

ความกาวหนาของการพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี่ (รอยละ) - ๒๗.๕ ๑๗.๕ - ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรใหมีคุณภาพรองรบัความตองการของผูประกอบการและอุตสาหกรรมเปาหมาย ในพื้นที ่EEC 

ครูและนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ราย) - ๑,๕๐๐ ๙๐๖  ๑,๒๐๐ 

จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศกึษา(ครูและนักเรยีน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ท่ีผานการฝกฝนทกัษะดาน Industrial Internet of Things แบบเขมขน 

(ราย) 

- ๑๐๐ ๑๐๔ - ๑๐๐ 

ครูและนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดาน STEM Education (ราย) - ๗๐๐ ๒๙๕ - ๘๐๐ 

โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ชุดตรวจวัดการปนเปอนโลหะหนักภาคสนาม สำหรับการขยายผลตรวจในพื้นทีเ่ขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชุด) 

- - - - ๑,๐๐๐ 

กระบวนการผลิตสารสกัดและพัฒนาสูตรตำรับอยางงายสำหรับชุมชนผลิตเองที่ผานการ

ขึ้นทะเบียนสำหรับชุมชน (กระบวนการ) 

- - - - ๓ 

กระบวนการแปรรปูผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน GMP เพื่อถายทอดใหแกผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนายอม (กระบวนการ) 

- - - - ๒ 

โครงการจัดการและเพ่ิมมูลคาเปลือกทุเรียน และมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑดานเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูเรื่องการสกัด และพัฒนาสารสกัดที่ไดจากเปลอืก

ทุเรยีนและมังคดุ เพ่ือนำไปประยุกตใชกับงานดานเวชสำอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

(ราย) 

- - - - ๒๐๐ 

ผูประกอบการไดรับการถายทอดความรูเรื่องการสกัดและพัฒนาสารสกัดท่ีไดจากเปลือก

ทุเรยีนและมังคดุ ที่สามารถตอยอดธุรกจิได (ราย) 

- - - - ๕ 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย      

โครงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ศูนยพัฒนาการจัดสวิสดิการสังคมผูสูงอายุไดรบัการติดตั้งและใชงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

(แหง) 

-  ๖ - - ๖ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก      

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)      

เกษตรกรแกนนำไดรับการถายทอดเทคโนลีดานเกษตรอัจฉรยิะ (ราย) - ๖,๗๐๐ ๓,๒๔๖ - ๒๖๐ 

สรางผูประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators: ASI) เพื่อใหบรกิาร
เทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึงและทันตอความตองการของเกษตรกร (ราย) 

- ๓๐ ๑๙ - ๑๕ 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั      

โครงการสรางเคร่ืองมือและแพลตฟอรมกลาง      

จำนวนผูใชงานระบบขอมูลทะเบียน (หนวย) - - - - ๑ 

จำนวนผูใชงานระบบขอมูลสุขภาพและโภชนาการเด็ก (โรงเรียน/หนวยงาน) - - - - ๓๐,๐๐๐ 

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ใชงานแพลตฟอรมการแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงขอมูล

สาธารณสุข (แหง) 

- - - - ๒๕ 

โครงการพัฒนาระบบใหบรกิารดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการโครงการพัฒานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ) - - - - ๑ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม (New Normal) 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔๒ 

ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายป ๒๕๖๔ ผลการ

ดำเนินงาน 

๘ เดือน 

คาเปาหมายป ๒๕๖๕ 

อว. สงป. อว.* สงป.* 

จำนวนหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชงานแพลตฟอรมการเฝาระวังสถานการณของโรคอุบัติใหม 

อุบัติซ้ำ หรือโรคติดตออันตราย แบบบูรณาการ (หนวยงาน) 

- - - - ๘๐๙ 

นักเรียนพิการสามารถเขาถึงส่ือการเรียนการสอนออนไลนไดเทาเทียมกับนกัเรียนท่ัวไป

บนแพลตฟอรมการเรยีนการสอนออนไลนสำหรับนักเรยีนพกิารทุกประเภท (ราย) 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

สื่อดิจิทัลที่เขาถึงโดยสะดวกถวนหนาสำหรับนักเรยีนพิการทุกประเภทเพือ่ใชในการสอน

นักเรียนพิการแตละประเภท (เรื่อง)  

- - - - ๘๐๐ 

หมายเหตุ :  * คาเปาหมายตัวชี้ว ัด อว. และ สงป. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตัวชี้ว ัดขั้น ราง พรบ. งบประมาณประจำป โดยเมื่อเสร็จส้ิน

กระบวนการช้ีแจงงบประมาณประจำปตอคณะกรรมาธิการแลวเสร็จ จะสรุปคาเปาหมาย รวมกับกระทรวง และ สงป. ตอไป 

ตารางที่ ๙  ตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลาง ประจำปบัญชี ๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัด เปาหมายปบัญชี ๒๕๖๕ (ระดับ ๕)* 

ดานที่ ๑  การเงิน 

๑.๑ คาใชจายพื้นฐานตอคาใชจายรวม ๐.๑๑๔ เทา 

ดานที่ ๒  การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ

ประเมินผลลัพธและผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม) 

บรรลุตามเปาหมายแผน 

รอยละ ๑๐๐ 

๒.๒  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ ๙๓.๐๘ 

๒.๓  มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจาก

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

๕ เทา 

ของคาใชจายเฉลี่ย ๓ ป 

ดานที่ ๓ การปฏิบัติการ 

๓.๑ ทรัพยสินทางปญญาที่มีการนำไปใชประโยชน ๕๓ รายการ 
หมายเหตุ :  * เปาหมายปบัญชี ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลางอยูระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง 


