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1. บทสรุปผู้บริหาร 

สวทช. ดำเน ินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที ่  7 (ป ี 2565 - 2570) ซ ึ ่งได ้ร ับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และมี
กำหนดการเสนอแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7.1 (ปี 2566 - 2570) เพ่ือขออนุมัติจาก กวทช. ในวันที่ 14 กันยายน  
2565 โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การจัดลำดับโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของประเทศ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ บนฐานของความเชี่ยวชาญที่มี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และทุ่มเททรัพยากร 
บุคลากร และเครื่องมือของ สวทช. ไปช่วยภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคงไว้ซึ ่งความยั่งยืนของ 
Solution การใช้ความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ภาค
เศรษฐกิจและสังคมสามารถฟ้ืนตัวในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์สูงสุด การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนา วทน. ของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและขยายฐานความเชี่ยวชาญใน
ด้านที่จะนำไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างการรับรู้ถึง
ความสามารถและผลงานของ สวทช. ด้วยการสื่อสารและเพิ่มช่องทางให้ผู้รับประโยชน์เข้าถึงผลงานวิจัย  อีกทั้ง
การปรับและสร้างความสามารถของ สวทช. ให้พร้อมรับมือการเปลี ่ยนแปลงในทุกมิติด้วย AAA (Agenda, 
Alignment, Agility) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด Horizontal Collaboration ในองค์กร ตอบโจทย์แบบ Total Solution 

แผนปฏิบ ัต ิการป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) กลุ ่มแผนงาน Agenda ตาม 
แผนกลยุทธ์ สวทช. ดำเนินงานสำคัญภายใต้แผนงาน Agenda เพื่อตอบกลุ่มเป้าหมาย 4 ด้าน คือ ด้านเกษตร
และอาหาร (Agriculture and Food) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health and Wellness) ด้านพลังงาน วัสดุ 
และเคมีชีวภาพ ชีวภาพ (Energy, Materials and Biochemicals) และด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
and Electronics) 2) กลุ่มแผนงานด้านวิจัย วทน. และการบริหารการวิจัย เป็นการสร้างขีดความสามารถ 
(Capacity Building) ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 5 ด้านหลัก (Pillars) ของ สวทช. 
ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (2) เทคโนโลยีวัสดุ
และการผลิต (Materials and Manufacturing Technology) (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 
(Electronics and Information Technology) (4) นาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and 
Nanotechnology) และ (5) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) และการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า 
(Frontier Research) รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S & T Infrastructure) โครงสร้างพื ้นฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) และการพัฒนาความร่วมมือวิจัยภาครัฐและเอกชน  
3) กลุ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถเกษตรชุมชน พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแบบองค์รวม ผ่านกลไกความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น (อปท.) และมหาวิทยาลัยเชิงพื ้นที ่ เป็นต้น 4) กลุ ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน พัฒนากลไกเพื ่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 5) กลุ ่มแผนงานด้านพัฒนาและเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย  พัฒนาและส่งเสริมผู ้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 6) กลุ่มแผนงานด้านบริหาร
และส่งเสริมเขตนวัตกรรม บริหารจัดการและพัฒนากลไกการดำเนินงานในเขตนวัตกรรมของประเทศ  
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ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่งที่เกิดขึ้น  และ 7) กลุ่มแผนงาน
ด้านการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ สวทช. ในทุกภารกิจให้สามารถ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงรองรับการทำงานแบบบูรณาการเป็น Agenda และเชื่อมโยงทุกภารกิจ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเป้าหมายตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงาน ดังนี ้ (1) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 10 เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2566 ของ สวทช. (2) 
มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.2 เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2566 ของ สวทช. 
(3) การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน. จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้าน วทน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายที ่ได้รับการพัฒนา 13,000 คน (4) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 (5) การยกระดับ 
การทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร 
ที่คล่องตัวขึ้น สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ภายใน สวทช. เพิ ่มมากขึ ้น (6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงใน
ภาคเอกชน/ชุมชน สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคการผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
จำนวนบริษัท/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 330 โครงการ/ชุมชน และจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 8,300 ล้านบาท แยกเป็นรายจ่าย
ค่าบุคลากร 2,668 ล้านบาท รายจ่ายดำเนินงาน 2,832 ล้านบาท รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 2,500 ล้านบาท รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120 ล้านบาท และรายจ่าย
เงินเพ่ิมพิเศษ 180 ล้านบาท คาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานของ สวทช. จำนวน 1,900 ล้านบาท และมีแผน
อัตรากำลังคนเท่าเดิม จำนวน 3,380 คน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก 

 
1. วิสัยทัศน์ 

สวทช. เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) ของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบ
โจทย์สำคัญ นำสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด 

 
2. พันธกิจ 

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที ่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

 
3. ค่านิยมหลัก 

N = Nation First มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคม และ
ชาติเป็นหลัก 

S = Science and Technology Excellence ยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝ่รู้ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ 

T = Team Work ทำงานเป็นทีมที ่พร ้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจ  ห่วงใย 
ซึ่งกันและกัน และการสื่อสารสองทางเพื่อเป้าหมาย 

D = Deliverability  มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญา เพื่อความ
พึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 

A = Accountability and Integrity   เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม 
ความโปร่งใส และความมีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา และกล้ายืนหยดั
ทำในสิ่งท่ีถูกต้อง 
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3. เป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 – 2570 

• สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต่ำกว่า 10 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570 

• เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ และ
ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2565-
2570 

 

4. เป้าประสงค์ ปี 2566 – 2570 

เพื่อให้บุคลากร สวทช. ได้ใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือไปเสริมสร้าง
ระบบนิเวศวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง โดยทำงานร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้ 
มากขึ้น นำสู่การพัฒนาประเทศในภาคเศรษฐกิจและสังคมบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งต่อไป 

 

5. กลยุทธ์ สวทช. ปี 2566 – 2570 

1. จัดลำดับโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ บนฐานของ
ความเชี่ยวชาญที่มี และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และทุ่มเททรัพยากร บุคลากร และเครื่องมือ ของ สวทช. 
ไปช่วยภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคงไว้ซึ่งความยั่งยืนของ Solution  

2. ใช้ความเชี ่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. ร่วมกับภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อช่วยให้ภาค
เศรษฐกิจและสังคมสามารถฟ้ืนตัวในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์สูงสุด 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนา วทน. ของประเทศ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและ
ขยายฐานความเชี่ยวชาญในด้านที่จะนำไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4. สร้างการรับรู้ถึงความสามารถและผลงานของ สวทช. ด้วยการสื่อสารและเพิ่มช่องทางให้ผู้รับประโยชน์
เข้าถึงผลงานวิจัย 

5. ปรับและสร้างความสามารถของ สวทช. ให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วย AAA (Agenda, 
Alignment, Agility) เพื่อส่งเสริมให้เกิด Horizontal Collaboration ในองค์กร ตอบโจทย์แบบ Total 
Solution 
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6. แผนและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 7.1  
(ปี 2566 - 2570) โดยมีแนวทางการดำเนินงานของ สวทช. พ.ศ. 2566 – 2570 คือ การนำจุดแข็งด้านความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ทุ่มเททรัพยากร ในการตอบโจทย์ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยกำหนด
เป้าหมายทั้ง Theme และประโยชน์ (คุณค่า) ที่จะส่งมอบให้ประเทศ รวมถึงสื่อสารผลงานเพ่ือให้เกิดความรับรู้ใน
บทบาทและการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย การหาลู่ทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในบริบทประเทศไทย 
เพื ่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู ้ประกอบการ และคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยร่วมมือกับ  
หน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยทั ้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ในลักษณะจตุภาคีเพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะ Platform โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือของ สวทช. 
และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศด้าน วทน. ของประเทศ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งเป็น 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. 2) กลุ่มแผนงานด้านวิจัย วทน. และการบริหาร
การวิจัย 3) กลุ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถเกษตรชุมชน 4) กลุ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 5) กลุ่มแผนงานด้านพัฒนาและเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย 6) กลุ่มแผนงานด้านบริหารและ
ส่งเสริมเขตนวัตกรรม และ 7) กลุม่แผนงานด้านการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 

6.1 กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. 

มีการดำเนินงานสำคัญภายใต้แผนงาน Agenda เพ่ือตอบกลุ่มเป้าหมาย 4 ด้าน คือ ด้านเกษตรและอาหาร 
(Agriculture and Food) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health and Wellness) ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมี
ชีวภาพ (Energy, Materials and Biochemicals) และด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ (Digital and Electronics) 

6.1.1 ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับกระบวนการผลิต
ในการเกษตรและอาหารของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่การอนุรักษ์และฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นน้ำและ
แหล่งทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน การพัฒนาและปรับปรุง
ทรัพยากรที ่ม ี การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ ่ม คือ  
1) กลุ่มเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) และ 2) กลุ่มอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน 
(Sustainable Food and Ingredients) และ 3) กลุ ่มอนุรักษ์และบริหารการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (Biodiversity) 

6.1.1 .1 กลุ่มเกษตรสม ัยใหม ่  (Modern Agriculture) ม ุ ่ ง เน ้นการพ ัฒนานว ัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ครบห่วงโซ่การผลิต และการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร มีมาตรฐาน ความปลอดภัย 
สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ BCG Model ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. นวัตกรรมด้านจีโนมและเทคโนโลยีด้านโอมิกส์ (Omics Technology) ในการพัฒนาพันธุ์พืช-สัตว์
ตามความต้องการ (Tailor-made varieties) ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และอุตสาหกรรม และระบบการ
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แบบประสิทธิภาพสูง 
การปรับปรุงพันธุ์พืช 
- ข้าว 
- ข้าวโพด 
- ถั่วเขียว 
- ฟ้าทะลายโจร 
- บัวบก 
- กะเพรา 
- มะเขือเทศ 
- พริก 

- แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์การคัดเลือกจีโนม 
(Genomic Selection) ในข้าว 

- แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ Gene-based 
Haplotype ในข้าวโพด มะเขือเทศ และถั่วเขียว 

- ระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบ
ประสิทธิภาพสูงในข้าวโพด (HIR, Haploid)  
มะเขือเทศ (โรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว) 

- ยีนที่มีความสัมพันธ์กับของลักษณะต้านทานโรค
เหี่ยวเขียว และโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ 
(Candidate genes) 

- คลังข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะการเกษตรที่
สำคัญของมะเขือเทศ จำนวน 300 สายพันธุ์ พร้อม
ระบบสืบค้น วิเคราะห์ และ ออกแบบ  

- คลังข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะการเกษตรที่
สำคัญของข้าวโพด จำนวน 500 สายพันธุ์ พร้อม
ระบบสืบค้น วิเคราะห์ และ ออกแบบ 

- ฐานข้อมูลจีโนไทป์เชื้อพันธุกรรมพริกและ 
มะเขือเทศ  

ข้าว 
- ข้าวนาเล KP7 (ข้าวหอมพ้ืนนุ่ม ต้านทานขอบใบ

แห้ง ปรับตัวได้ดีในพ้ืนที่ภาคใต้) 
- ข้าวหอมบูโนะ (หอมชลสิทธิ์ ปรับปรุงให้ต้านทาน

โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดด 
สีน้ำตาล) 

- ข้าวไรซเ์บอรี่ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
- ข้าวหอมสยาม 2 (ข้าวหอมนาปี คุณภาพใกล้เคียง

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม และต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) 

- ข้าวหอมมัจฉา (ข้าวหอมน้ำลึกนาปี ทนน้ำท่วม
ฉับพลัน) 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ข้าวโพด    
- สายพันธุ์ข้าวโพดชักนำท่ีมีอัตราการชักนำสูง

มากกว่า ร้อยละ 6 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (ตระกูล LI)  
- สายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว 
ถั่วเขียว 
- สายพันธุ์์ถั่วเขียวผลผลิตสูงและปริมาณโปรตีนสูง 

ระดับห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 สายพันธุ์  
มะเขือเทศ 
- มะเขือเทศสายพันธุ์ Momotaro ต้านทานโรค 

ใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- มะเขือเทศเชอรี่154 ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและ
โรคเหี่ยวเขียว ระดับห้องปฏิบัติการ 

- มะเขือเทศสีดา ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและโรค
เหี่ยวเขียว ระดับห้องปฏิบัติการ 

พริก 
- สายพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนส/ไวรัส 

ใบหงิกเหลือง  
ฟ้าทะลายโจร 
- สายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในโรงเรือน

แบบ Dual Purpose ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 4,000 
กิโลกรัมต่อไร่ และให้สารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 
(Andrographolide: AP1) สูงกว่า ร้อยละ 2 
(w/w)  

บัวบก 
- สายพันธุ์บัวบกที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพการปลูก

พืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือน และมีปริมาณสาร
กลุ่ม Centelloside 75-85 มิลลิกรัมต่อกรัม 

กะเพรา 
- สายพันธุ์คัดเลือก พันธุ์ผสมเปิด (กะเพราขาวหรือ

กะเพราแดง หอม ใบขนาดปานกลาง-ใหญ่) 
- สายพันธุ์ปรับปรุง รุ่น F2 และ F3 (กะเพราขาว

หรือกะเพราแดง หอม ใบใหญ่ ผลผลิตสูง) 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 
- กุ้ง 
- ปลา 

 

กุ้ง 
- เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเติบโตของ

กุ้งแชบ๊วย  
- เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์

ของกุ้งแซบ๊วย 
- เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความเครียดของ

กุ้งขาว 
- ต้นแบบอาร์เอ็นเอสายคู่สำหรับเปลี่ยนเพศกุ้ง

ก้ามกราม ระดับภาคสนาม 
- สายพันธุ์กุ้งกุลาดำให้มีการเจริญเติบโตที่ดีและ

ปลอดโรค พร้อมทดสอบในแปลงเกษตรกร (กุ้งอายุ 
90 วัน ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม (15 กรัมต่อตัว) 
ADG 0.17 กรัมต่อวัน) 

ปลา 
- วิธีการตรวจสนิปหลายตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการ

เติบโตในปลากะพงแบบประสิทธิภาพสูง (High 
Throughput) ด้วยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมชั้นสูง (MassARRAY) 

- เครื่องหมายโมเลกุลแบบสนิป (SNP) ที่สัมพันธ์กับ
การเติบโตในปลากะพง 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ ต้นแบบ 
- ฟ้าทะลายโจร 
- ขม้ินชัน 
- บัวบก 
- กัญชง/กัญชา 
- มันสำปะหลัง 
- อินทผลัม 

การขยายพันธุ์มันสำปะหลัง 
- กระบวนการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค

ไวรัสใบด่าง เพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์ปลอดโรคตั้งต้น 
(Mother Stock) ในการเพิ่มขยายจำนวนต้นพันธุ์
มันสำปะหลังปลอดโรคไวรัสใบด่างให้กับ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- ต้นแบบวัสดุปลูกกล้วยไม้ต้นทุนต่ำจากของเหลือใช้
ในกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลัง 

การขยายพันธุ์อินทผลัม 
- ต้นแบบกรรมวิธีการผลิตต้นพันธุ์อินทผลัมชนิดทาน

สดในระบบโซมาติกเอ็มบริโอเจเนซีส (Somatic 
Embryogenesis) เพ่ือขยายต้นอินทผลัมพันธุ์ดีใน
ระดับ Mass Scale จำนวน 1 ต้นแบบ  
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- ระดับห้องปฏิบัติการและแปลงปลูกระบบผลิตต้น

กล้าอินทผลัม เชิงพาณิชย์ 
 

2. นวัตกรรมระบบการผลิตพืช ผัก สมุนไพร พืชมูลค่าสูง ในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant 
factory และ Smart greenhouse) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมด้าน 
การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT), Big Data, Geographic Information System, GIS), 
Image Processing, Agri-Intelligence Engineering ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
- การผลิตข้าว 
- การผลิตผักใน Plant factory 
- ฟ้าทะลายโจร 
- ขม้ินชัน 
- บัวบก 
- กัญชง/กัญชา 
- ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน 
 
 

การผลิตข้าว 
- ต้นแบบระบบ RiceDeSS เพ่ือติดตามสุขภาพ 

คาดการณ์ผลผลิตข้าว เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ
การผลิตข้าว 

- ต้นแบบระบบแนะนำพันธุ์ข้าว RiceFit ที่เหมาะสม
สำหรับการปลูกในแต่ละพ้ืนที่ และฤดูกาล 

การผลิตผักใน Plant factory 
- ต้นแบบกระบวนการมาตรฐานสำหรับการผลิตผัก 

ในระบบ Plant Factory  
ฟ้าทะลายโจร 
- ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตฟ้าทะลายโจรในระบบ 

Plant Factory ระดับห้องปฏิบัติการ 
- ระบบการผลิตฟ้าทะลายโจรแบบ Dual Purpose 

ในโรงเรือน ระดับห้องปฏิบัติการ 
ขม้ินชัน 
- ต้นแบบระบบการผลิตขม้ินชันพันธุ์ดีปลอดโรคตาม

ความต้องการของพืช และการกระตุ้นปริมาณ
สารสำคัญในเหง้าขมิ้นด้วย Elicitor 

บัวบก 
- ต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงต้นบัวบกท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในระบบ Plant Factory 
- ระบบการผลิตบัวบกแนวตั้งแบบ Dual Purpose 

ในโรงเรือน ระดับห้องปฏิบัติการ 
กัญชง/กัญชา 
- กระบวนการการผลิตกัญชงในโรงเรือนระบบปิด 

ตามความต้องการของพืช ระดับห้องปฏิบัติการ 
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ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน 
- ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งเชิงรุกบนพ้ืนฐานความเข้าใจ

ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง และต้นแบบภาคสนามเพ่ือ
การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค 

- ต้นแบบบ่อเลี้ยงกุ้งไร้ดินระบบปิดที่เน้น
กระบวนการบำบัดไนตริฟิเคชันเป็นหลัก เพื่อลด
ปัญหาการใช้น้ำและการเกิดโรคระบาดอย่างครบ
วงจร ระดับห้องปฏิบัติการ 

3. นวัตกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านการตรวจสอบ และการป้องกัน
กำจัดศัตรูทางการเกษตร 
สารชีวภัณฑ์ - แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP)   

ต้นแบบการจัดการโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์แบบ 
แบบผสมผสาน (Integrate Pest Management: 
IPM) ในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ทุเรียน มังคุด 
ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ  

ชุดตรวจโรคพืช 
- เชื ้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคสำคัญในพืช

เศรษฐกิจ 
- เชื้อก่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง 

เชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคสำคัญในพืชเศรษฐกิจ 
- โมโนโคลนอลแอนติบอดีและวิธีอีไลซา (ELISA) 

สำหรับตรวจเชื้อ Xanthomonas spp. ในพริก 
และมะเขือเทศ 

- โมโนโคนอลแอนติบอดีต่อเชื้อที่สำคัญในกลุ่มเมล็ด
พันธุ์และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคพืช  

- การตรวจเชื้อ Phytoplasma ในใบอ้อยด้วยเทคนิค 
Real-time LAMP ร่วมกับเครื่องวัดความขุ่นขนาด
พกพา  

เชื้อก่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
- ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยเทคนิค 

Immunochromatography (ICG) Strip Test 
และ DAS-ELISA  

- ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง  
- แพลตฟอร์มการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  

ชุดตรวจโรคสัตว์น้ำ 
- ชุดตรวจโรคกุ้ง 
- ชุดตรวจโรคปลา 

ชุดตรวจโรคกุ้ง 
- ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้ง 4 ชนิด ด้วยเทคนิค Real-

time LAMP ร่วมกับเครื่องวัดความขุ่นขนาดพกพา 
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- วัคซีนสัตว์น้ำ - เทคนิคแลมป์ตรวจเชื้อก่อโรค EHP ในกุ้ง ระดับ

ภาคสนาม 
- ต้นแบบชุดตรวจเชื้อ V. parahaemolyticus สาย

พันธุ์ก่อโรค AHPND และเชื้อไวรัสหัวเหลืองแบบ 
Strip Test ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบชุดตรวจเชื้อไวรัส IMNV และเชื้อไวรัส 
DIV1 แบบ Strip Test ระดับภาคสนาม 

ชุดตรวจโรคปลา 
- ชุดตรวจอย่างง่ายในรูปแบบ

Immunochromatography (ICG) Strip Test 
เพ่ือใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อ Streptococcus 
agalactiae ในปลานิลและปลาทับทิม 

- วิธีการตรวจเชื้อก่อโรค Megalocytivirus และ 
Mycobacterium spp. จากน้ำเลี้ยงปลากัด 

- เทคนิคแลมป์ (LAMP) เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อ Megalocytivirus ในระบบเลี้ยงปลากัด
ปลอดโรค 

- วิธีอีไลซา (ELISA) ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อ
ก่อโรคในปลากะพงขาว ระดับห้องปฎิบัติการ 

- วิธีอีไลซา (ELISA) สำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ
แบคทีเรีย V. alginolyticus และ V. vulnificus 
ในปลากะพงขาว 

- ชุดตรวจอย่างง่ายในรูปแบบ
Immunochromatographic (ICG) Strip Test 
สำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย 
V. alginolyticus และ V. vulnificus ในปลากะพง
ขาว 

 

4. การเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่โมเดลการเกษตรแบบ BCG โมเดล 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิง
พ้ืนที่ (Area Based) ในพ้ืนที่จังหวัดนำร่อง  
(จ.ราชบุรี) 

อ้อย 
- ต้นแบบโมเดลการทำนายผลผลิตและค่าความหวาน 

(CCS) ของอ้อยในพ้ืนที่นำร่อง BCG จ.ราชบุรี และ
ให้บริการ Web Application กับโรงงาน 
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มะพร้าวน้ำหอม 
- ระบบตรวจสอบความตรงต่อพันธุ์ของมะพร้าว

น้ำหอม GI ราชบุรี ตั้งแต่ระยะหน่อ เพ่ือให้  
จ.ราชบุรี เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายมะพร้าว
น้ำหอมท่ีตรงตามลักษณะประจำพันธุ์  

- ชุดข้อมูลด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับ
จีโนมและสารสำคัญของมะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี  

- ต้นแบบกระบวนการยึดอายุคุณภาพน้ำมะพร้าว
น้ำหอม  

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมมูลค่ามะพร้าวน้ำหอม  
- กระบวนการผลิตเพ่ิมมูลค่าส่วนเหลือทิ้งของ

มะพร้าวน้ำหอม 
เกษตรอินทรีย์และ GAP 
- ชีวภัณฑ์ราบิวเวอเรีย ราเมตาไรเซียม (เชื้อสด) และ

ราไตรโคเดอร์มา (ชีวภัณฑ์น้ำ) ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย
บาซิลลัสในรูปแบบผงแห้ง  

- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการใช้ชีวภัณฑ์ 
จำนวน 8 กลุ่ม  

- ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชผักปลอดภัย 
(ถ่ัวฝักยาว และพริก) 

- แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP)  
ต้นแบบการจัดการโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์เป็น
หลักสำหรับถั่วฝักยาว และพริก 

สุกร 
- ผลิต และทดสอบออโตจีนัสวัคซีน (Autogenous 

Vaccine) ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานจากไวรัส
ในฟาร์มสุกรใน จ.ราชบุรี 

การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทาง
สายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road) 

- เกษตรกรรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การผลิตข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย (GAP) หรือมาตรฐานอินทรีย์ 
(PGS-SDGs) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
เกษตร และการใช้แหนแดงเพ่ือลดโลกร้อน จำนวน 
3,000 ราย 
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- ชุมชนนวัตกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

เกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ข้าว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
สมัยใหม่ จำนวน 12 ชุมชน 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวที่มีศักยภาพทาง
การตลาด และสามารถแข่งขันทางการตลาด
ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

- ชุมชนสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากของ
เหลือใช้ทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy 
Product) 

- หมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมข้าวเหนียว 
 

 

6.1.1.2 กลุ ่มอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันบนฐานการผลิตที ่ยั ่งยืน (Sustainable Food and 
Ingredients) เน้นการสร้างองค์ความรู ้และประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาหารและส่วนประกอบ 
(Ingredients) บนฐานความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพบนหลักการการผลิตสีเขียว ลด
การสูญเสียและลดการปลดปล่อยของเสีย การนำเอาทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

• การพัฒนานวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาหาร โดยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาหารขั้นสูง และการผลิตสารมูลค่าสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. แพลตฟอร์มการพัฒนา Functional ingredients จากเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ไปจนถึงการขยายขนาดการผลิต 
- ต้นแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ Functional 

Ingredient 
- การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต้นแบบ

กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ Functional 
Ingredient 

- การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการ
พัฒนา Functional Ingredient 

- ผลิตภัณฑ์ไลโซไซม์เปปไทด์สารผสมล่วงหน้า 
(Premix) สำหรับสัตว์น้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ 

- ต้นแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก
จากวัตถุดิบทางการเกษตร 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
สำหรับใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- ต้นแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์สารแต่งกลิ่นรส 

ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
 

2. แพลตฟอร์มการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารทางการแพทย์ ให้มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
- ต้นแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ อาหาร

ฟังก์ชัน อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารทาง
การแพทย์ 

- การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอาหารฟังก์ชัน 
อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารทางการแพทย์ 

- การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้าน
อาหารฟังก์ชัน อาหารเฉพาะกลุ่ม อาหารทาง
การแพทย์ 

 

- ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แบบเหลวและ 
แบบขึ้นรูป 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมที่ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียน 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์บะหมี่และพาสต้าปราศจาก
กลูเตนจากมันสำปะหลัง ระดับห้องปฎิบัติการ 

- ต้นแบบโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์จากพืช และแมลง 
ระดับภาคสนาม เช่น เนื้อไก่สับ/บดหยาบจาก
โปรตีนพืช  

- ต้นแบบอุปกรณ์ทดสอบความหนืดของเครื่องดื่ม 
(Flow Tester) และเนื้อสัมผัสของอาหารสำหรับผู้
มีภาวะกลืนลำบาก (Fork Tester) ระดับ
สาธารณประโยชน์/อุตสาหกรรม 

- ต้นแบบเทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิต ิ(3D food 
Inks) สำหรับใช้เตรียมอาหารที่เหมาะสมกับผู้ที่มี
ภาวะกลืนลำบาก 
 

3. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ส่งเสริมการผลิตสี
เขียว ลดการสูญเสีย (ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงบรรจุภัณฑ์) 
- ต้นแบบกระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 
ส่งเสริมการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสีย 

- การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ส่งเสริมการผลิต
สีเขียว ลดการสูญเสีย 

- การพัฒนาศกัยภาพของผู้ประกอบการด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ส่งเสริม
การผลิตสีเขียว ลดการสูญเสีย 
 

 

- ต้นแบบฟิล์มปิดหน้าถาดที่มีสมบัติการลอกออกได้
ง่ายและป้องกันการเกิดฝ้าผ่านการทดสอบการใช้
งาน ระดับอุตสาหกรรม 

- กระบวนการผลิตฟิล์มย่อยสลายได้ท่ีมีสมบัติป้องกัน
การเกิดฝ้าที่ขึ้นรูป ระดับอุตสาหกรรม/Scale-up 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (รวม
ฐานข้อมูล และ Big Data) 
- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร 
- กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและระบบ

การผลิตแบบใหม ่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร 

- Smart Processing/การวิเคราะห์ข้อมูลใน
อาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร (Data Analytics) 

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร/Functional 
Ingredient/สารให้กลิ่นรส เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และความปลอดภัย
อาหาร 

- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) ด้านการจัดการอาหารและสุขภาวะ
นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน 

- ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของกลิ่นและรสชาติ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอาหารไทย 

- ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย S. suis และ
ฐานข้อมูลยีนดื้อยาของเชื้อ S. suis ในประเทศไทย 
เพ่ือการสร้างฐานข้อมูลเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาที่มี
ความสำคัญสำหรับประเทศไทย   

- ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ดื้อยาและการแสดงออกของเชื้อ S. suis ที่ดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะ 

 

 

• การพัฒนานวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากธรรมชาติ  เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจาก
ธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนาระบบนำส่งสารสำคัญ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสารสกัด
มาตรฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มการ
ใช้เทคโนโลยี AI/IoT ในการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. แพลตฟอร์มการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
- องค์ความรู้และข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ด้านการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญของ
สมุนไพรที่เหมาะสมในการนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรม 

- ข้อมูล Certificate of Analysis (COA) เพ่ือ
ระบุคุณลักษณะที่สำคัญ แสดงคุณภาพของ
สารสกัดจากสมุนไพร 

- ต้นแบบกระบวนการผลิตสมุนไพร 
 
 

- ต้นแบบกระบวนการผลิตกระชายดำและเชียงดา 
ระดับภาคสนาม/อุตสาหกรรม 

- ข้อมูลสายพันธุ์กระชายดำและเชียงดา ที่เหมาะสม
ในการนำมาใช้ในอุตสาหกรรม 

- ข้อมูลใบรับรอง (Certificate of analysis: COA) 
เพ่ือระบุคุณลักษณะที่สำคัญแสดงคุณภาพของสาร
สกัดจากกระชายดำ และเชียงดา 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
2. แพลตฟอร์มการพัฒนานวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติ และระบบนำส่งสารสำคัญ 
- ต้นแบบกระบวนการนำส่งสารสำคัญ/

กระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพร 
- ร่างมาตรฐานอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัด

สมุนไพร ที่กําหนดคุณลักษณะสำคัญของ
อนุภาคและวิธีการวิเคราะห์สารสำคัญ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากสารสกัด
สมุนไพร 

- กระบวนการผลิตสารสกัดด้วยวิธีการสกัดด้วยคลื่น
ความถี่สูง (Ultrasonics/Microwave-assisted 
Extraction) ระดับห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม 

- ร่างมาตรฐานอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดไพล 
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือเสริมอาหารที่มี

อนุภาคกักเก็บสารสกัดกะเพรา ระดับอุตสาหกรรม 
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะที่มี

อนุภาคกักเก็บสารสกัดกระชายดำ ระดับภาคสนาม 
 

3. แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ระบบทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพ/
บริการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- ระบบทดสอบฤทธิ์สำหรับสกินไวเทนนิง (Skin 
Lightening) ใน Human 3D Skin 

- ระบบทดสอบฤทธิ์เพ่ือชะลอวัย (Anti-aging) 
สำหรับยาและอาหารเสริมผิว (Nutricosmetics) 
ใน Human 3D Skin  

- บริการทดสอบฤทธิ์เพ่ือชะลอวัย (Anti-aging) ใน 
Human 3D หรือแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนัง (Ex 
Vivo Skin Models) 

- บริการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของ SARS-
CoV-2 ด้วยไวรัสเสมือน 

- บริการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในเอ็มบริโอ 
ในปลาม้าลาย (Embryo Acute Toxicity) 

 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- ฐานข้อมูลสมุนไพรเพ่ือการใช้ประโยชน์ทาง

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

- เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเวชสําอาง/
เสริมอาหาร 

- เพ่ิมข้อมูลสมุนไพรในฐานข้อมูลสมุนไพร จำนวน 
100 รายการ 

- การพัฒนาระบบการคัดกรองสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่
แบบการคัดกรองปริมาณงานสูง (High-
Throughput Screening) ร่วมกับเครือข่ายใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเสริมอาหาร
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย (Immune 
Booster) อย่างน้อย 3 ราย 
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6.1.1.3 กลุ่มอนุรักษ์และบริหารการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเก็บ
รักษาไว้อย่างยั่งยืน สร้างและฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพที่เสื ่อมโทรมให้มีชนิดและความสมบูรณ์เพิ่มม ากขึ้น ใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีคุณค่าและเพิ ่มมูลค่า และเกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
ตอบสนองต่อกระแสของโลก เช่น ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน พื้นที่มรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรมของ 
UNESCO และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ให้ความรู้กับประชาชนและชุมชนอย่างทั่วถึง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การบริหารจัดการชนิดพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย 
- การสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้และเก็บ

รักษาชนิดพันธุ์ จีโนมและพันธุกรรมของพืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจ BCG 
 

- องค์ความรู้และการบริหารจัดการชนิดพันธุ์และ
พันธุกรรมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง 

- ความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับประเทศ ด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 เครือข่าย 
 

2. การฟื้นฟูและเพิ่มพูนทรัพยากรชีวภาพอย่างสมดุล 
- การฟ้ืนฟูพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งด้วย วทน. และ

เครือข่ายชุมชน (โครงการ Blockbuster) 
- การบริหารจัดการระบบนิเวศป่าไม้ด้วย วทน. 

และเครือข่ายชุมชน 
- การบริหารจัดการระบบนิเวศหญ้าทะเล ป่า

ชายเลน และปะการัง ด้วย วทน. และ
เครือข่ายชุมชน 
 

- พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทั้งระบบนิเวศ 
ป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 พ้ืนที่ 

3. การสร้างเศรษฐกิจและรายได้จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
- การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ BCG 
- การใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ แมลงเห็ดราและ

จุลินทรีย์ 
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแบบจำลองธุรกิจ 

(Business Model) พัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
ทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม 
 
 

- เกิดการสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ จำนวน 2 ชุมชน 

- เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน 
จำนวน 1 ชุมชน 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
4. การส่งเสริมชุมชนและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
- การพัฒนาสตรี เยาวชน ชุมชน และสร้างความ

ตระหนักแก่สาธารณชน 
- การบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบคนรุ่นใหม่ให้

เป็น Startup 
 

- เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่สตรี 
เยาวชน และชุมชน อย่างน้อย 100 คน 

 

6.1.2 กรอบการดำเนินงานด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health and Wellness) มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศ ลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาตัวเองในช่วงภาวะวิกฤต มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ  
การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Medicine and 
Biopharmaceuticals) และ 2) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ดิจิทัลด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
(Medical Devices, Digital Health & Assistive technology)  

6.1.2.1 กลุ ่มยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Medicine and Biopharmaceuticals) เน้นการวิจัยและ
พัฒนา และผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้ในอุตสาหกรรมด้านวัคซีน ยา ชีววัตถุ และ
บริการแพทย์แบบแม่นยำ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการ และเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคง
ด้านสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ 

• การพัฒนาการแพทย์แบบแม่นยำ วิจัยการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อการรักษาที ่แม่นยำ ให้
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ยืดอายุผู้ป่วยมะเร็ง ลดการเกิดโรคเรื้อรัง ลดการแพ้ยา และสามารถส่งผล
กระทบในเชิงบวก ต่ออุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
แผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การสร้างระบบนิเวศด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระดับจีโนม 
สนับสนุนการแพทย์จีโนมิกส์ โดยสนับสนุนให้เกิด
ธนาคารข้อมูลจีโนม (ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของ
ประเทศ) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างเครือข่ายการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลพันธูกรรมในแต่ละ
กลุ่มโรค และการ Integrate Genomics Data เข้า
กับระบบบริการ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ในโครงการ 
จีโนมิกส์ไทยแลนด์ (2563-2567) (ต่อเนื่องจากป2ี565)  
- ระบบแพลตฟอร์มสำหรับประมวลผลข้อมูลจีโนม

มนุษย์ตั้งแต่การรับข้อมูลลำดับเบส (FASTQ) 
ประมวลผลเพื่อค้นหาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในแต่ละบุคคล จนถึงการรายงาน



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

21 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- พัฒนาธนาคารข้อมูลจีโนม เพ่ือให้บริการเก็บ

ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจีโนมที่ได้
มาตรฐาน รวมถึงเครือข่ายการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลพันธูกรรมในแต่ละกลุ่มโรค 

ความหมายและความเสี่ยงของการเป็นโรคทาง
พันธุกรรมที่สำคัญ  

- ฐานข้อมูลกลางของประเทศที่นำเสนอข้อมูลใน
ภาพรวม (Aggregated Data) สามารถเข้าถึงและ
ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

- การบริหารจัดการให้เกิดกลไกการแบ่งปันการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงรักษาความ
เป็นส่วนตัวของอาสาสมัครและเจ้าของข้อมูล 
ควบคุมการเข้าถึงและการส่งคืนข้อมูลให้กับแพทย์/
นักวิจัยที่เป็นเจ้าของข้อมูล 

 

2. การใช้ประโยชน์ของจีโนมิกส์เทคโนโลยี ในการสร้างองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัย 
พยากรณ์โรคในระยะแรก เพื่อนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม 
มุ่งเน้นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของ
ประเทศ  เช่น  
- พัฒนาเทคโนโลยี/ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 

(Biomarker) พยากรณ์การกำเริบของโรคไต
อักเสบลูปัส  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ CAR CD19 T Cell และ
กระบวนการผลิตตามเกณฑ์การควบคุม
มาตรฐาน GMP ที่พร้อมยื่นขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์เซลล์เพ่ือการค้า (Clinical Use)  

- แนวทางในการใช้ Urine IP-10 เพ่ือติดตามภาวะไต
อักเสบลูปัส และการป้องกันการกำเริบของโรคโดย
การเพ่ิมยากดภูม ิ 

- กระบวนการทดสอบ Urine IP-10 ด้วย Real-time 
PCR 

- แนวทางการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) 
เพ่ือติดตามภาวะไตอักเสบลูปัส  

- วิธีการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ด้วย
วิธี Real-time PCR โดยใช้ Primer Set ที่
ออกแบบขึ้น 

- กระบวนการผลิต CD 19 CAR T Cell ตามเกณฑ์
การควบคุมมาตรฐาน GMP และข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกในผู้ป่วย 

 

• การพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ วิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งของมนุษย์  และสัตว์ เพื่อจะส่งผลกระทบในเชิง
บวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ดังนี้  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในคนและสัตว์ 
- พัฒนาต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ และข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยแบบ Prime-boost ในอาสาสมัคร 
- พัฒนาต้นแบบวัคซีนโควิด-19 พ่นจมูก และ

ข้อมูลการศึกษาวิจัยในอาสาสมัคร 
- พัฒนาต้นแบบวัคซีน PRRS (Porcine 

Reproductive and Respiratory 
Syndrome) และข้อมูลการทดสอบระดับ
ภาคสนาม สำหรับประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน
วัคซีนในประเทศไทย 

- ข้อมูลผลการทดสอบประสิทธิผลด้านการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสเด็งก่ีซ้ำจาก TLAV Prime -TE80 
Boost ในลิง 

- ข้อมูลการสร้างเซลล์เพาะเลี้ยง S2 ที่ผลิตโปรตีน 
Dengue E80 จำนวน 4 ชุด (4 ซีโรทัยป์) 

- ข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษของวัคซีน NASTVAC 
ในสัตว์ทดลอง 

- ข้อมูลการศึกษาความคงตัวของวัคซีน NASTVAC 
- กระบวนการผลิตวัคซีน PRRS ที่พร้อมขยายขนาด

ไปสู่การผลิตตามมาตรฐาน GMP 
- ต้นแบบวัคซีน PRRS สำหรับการทดสอบภาคสนาม 
- ข้อมูลประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน

ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ในเด็กอายุ 
15-36 เดือน 

- ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเด็งกี่ท่ีผ่านการทดสอบใน
สัตว์ทดลอง 

 

2. การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาวัคซีนตอบสนองโรคอุบัติใหม่  
- พัฒนาระบบการสร้างต้นแบบวัคซีนจากไวรัล

เวคเตอร์ และกระบวนการผลิตต้นแบบวัคซีน
ระดับห้องปฏิบัติการ ที่พร้อมนำไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานผู้ผลิตสำหรับการผลิต
ระดับขยายขนาด 

- พัฒนาสูตรหรือองค์ประกอบของอนุภาคนาโน
สำหรับพัฒนาเป็นระบบนำส่ง และเทคนิคการ
ห่อหุ้มต้นแบบวัคซีนกรดนิวคลีอิกระดับขยาย
ขนาด ที่พร้อมนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
หน่วยงานผลิต 
 

- ระบบการสร้างไวรัสจากไวรัลเวคเตอร์ จำนวน 1 
ชนิด และข้อมูลการเพาะเลี้ยงเพ่ิมจำนวนไวรัส 

- ต้นแบบวัคซีน mRNA ที่มีการออกแบบในรูปแบบที่
แตกต่างกัน อย่างน้อย 4-5 รูปแบบ โดยใช้
แอนติเจนของไวรัสเด็งก่ีเป็นโมเดล ผสมกับอนุภาค
นาโนชนิดไขมัน (Lipid Nanoparticles: 
LNP) ตามคำแนะนำจากบริษัท 

- ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA-
commercial LNPs ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนู
ทดลอง 

- ต้นแบบโมเลกุลไขมันชนิดใหม่ที่สามารถเกิดเป็น
ไอออนได้ (Ionizable Lipid) ที่เป็นเทคโนโลยีที่
สร้างในประเทศ สำหรับเป็นองค์ประกอบของระบบ
นำส่งชนิด LNP  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- ต้นแบบสารเลียนแบบ PEG-lipid ที่เป็นเทคโนโลยี

ที่สร้างในประเทศ สำหรับเป็นองค์ประกอบของ
ระบบนำส่งชนิด LNP  

- ข้อมูลผลการทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคนาโน
ไขมันที่เตรียมได้ในเซลล์ และประสิทธิภาพในการ
นำส่งกรดนิวคลีอิกเข้าสู่เซลล์ 

 

 

• การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และกลไกที่เป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างและ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำทั้งในมนุษย์และสัตว์  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการดำเนินการวิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูง  และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเชื้อก่อโรค (Pathogen Lab Network) (ไวรัส/แบคทีเรีย/เชื้อ
ก่อโรคชนิดอื่น ๆ)  
- พัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Unusual 

Manifestation ของโรคติดเชื้อท่ีสำคัญ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรักษาและควบคุมโรคใน
อนาคต 

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ของโรค
ระหว่างเจ้าบ้านและเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation 
Sequencing 

- จำนวนและชนิดของยีนที่จำเพาะต่อเชื้อ  
P. insidiosum ซึ่งสัมพันธ์กับกลไกการเกิดโรค 
และสามารถใช้เป็นยีนเป้าหมายสำหรับการวินิจฉัย
และการรักษา 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับการกระจายตัวของเชื้อโรคแฝง
ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ของคนไทย เพื่อประโยชน์
ในการประเมิน ผลักดัน สนับสนุนการวิจัยทางด้าน
จุลชีววิทยาและจีโนมิกซ์ และวางแผนการรับมือ 
ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลการวิเคราะห์จีโนมเป็นรายปี ประกอบด้วยการ 
Call SNV เทียบกับ Reference Genomes, การ
สร้าง Phylogenetic Trees, การจำแนก 
genotypes ของเชื้อ และวิเคราะห์โครงสร้าง
ประชากรของเชื้อตามภูมิศาสตร์และเวลา 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะสายพันธุ์ตาม
ลักษณะของจีโนไทป์ (Genotype Classification) 
และ Biomarker ของเชื้อ MRSA สายพันธุ์ 
Vancomycin MIC Creep และ hVISA  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- Bioinformatics Pipeline Programs ในรูปแบบ

ออนไลน์ 
- ฐานขอ้มูลจีโนมของเชื้อก่อโรค   

 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical 
Ingredients; API) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยา 

การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ API เพ่ือเป็น
วัตถุดิบในการผลิตยาต้านไวรัส ค้นหายาต้านไวรัส 
SAR-CoV-2 ด้วยแนวทาง Drug Repurposing 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและจัดตั้ง
โรงงานผลิต API และสังเคราะห์ API เพ่ือผลิตยา
ต้านไวรัสในระดับอุตสาหกรรม 
- ศึกษาข้อมูลยาเพ่ือใช้รักษาโควิด 19 จากการ

ทดสอบในอาสาสมัครตามแนวทาง Drug 
Repurposing เพ่ิม 1 ชนิด  

- พัฒนากระบวนการสังเคราะห์ Sofosbuvir  
- พัฒนากระบวนการสังเคราะห์ Molnupiravir  
 

- สังเคราะห์ยา Sofosbuvir ได้ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- สังเคราะห์ยา Molnupiravir ได้ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 

6.1.2.2 กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ดิจิทัลด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Medical 
Devices, Digital Health & Assistive Technology) เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือ
แพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เทคโนโลยี
ไทยได้มีการใช้ประโยชน์ เสริมความม่ันคงทางด้านการแพทย์และสุขภาวะของประเทศ เตรียมรับสังคมสูงวัย สร้าง
สมรรถนะบุคลากรไทยสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริการการแพทย์ ด้านการวินิจฉัย  
การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Diagnosis and Treatment) 
การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
บริการการแพทย ์ด้านการวินิจฉัย การรักษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ (Diagnosis and Treatment) ตอบสนอง
และสร้างความมั ่นคงทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต 
ทางสุขภาพของประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยา ด้านทันตกรรม
ใบหน ้าและกะโหลกศร ีษะ ด ้านกระด ูกและข้อ  

ด้านรังสีวิทยา 
- ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทาง 

ทันตกรรมรุ่นดูโอ (DentiiScan Duo) ระดับ
อุตสาหกรรม  

- ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทาง 
ทันตกรรมรุ่นทริโอ (DentiiScan Trio) ระดับ
อุตสาหกรรม 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ด้านหัวใจและหลอดเลือด ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ด้านโรคผิวหนัง 

- ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ได้ 
(BodiiRay M) เวอร์ชัน 2 ระดับอุตสาหกรรม 

- ต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บและสื่อสาร
ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระดับ
อุตสาหกรรม 

ด้านทันตกรรมใบหน้าและกะโหลกศรีษะ 
- รายงานผลการทดสอบทางคลินิกของฟันปลอมแบบ

ถอดได้ 
ด้านกระดูกและข้อ 
- ต้นแบบแผ่นดามกระดูกแบบมาตรฐานที่ออกแบบ

บนข้อมูลกายวิภาคคนไทย ระดับอุตสาหกรรม  
- ต้นแบบแผ่นดามกระดูกเฉพาะบุคคล ระดับ

อุตสาหกรรม 
ด้านหัวใจและหลอดเลือด 
- ต้นแบบขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดหัวใจ ระดับ

อุตสาหกรรม 
- ต้นแบบบอลลูนพร้อมสายสวน ระดับอุตสาหกรรม 
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- ต้นแบบเครื่องล้างไตแบบอัตโนมัติ ระดับภาคสนาม 
- ต้นแบบชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะเชิงปริมาณและ

คุณภาพสำหรับตรวจคัดกรองและติดตามโรคไต
เรื้อรัง ระดับอุตสาหกรรม 

- ต้นแบบชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมินเพ่ือคัดกรอง
และติดตามภาวะเบาหวาน (SugarAL) เวอร์ชัน 2 
ระดับอุตสาหกรรม 

 
ด้านโรคผิวหนัง 
- ต้นแบบสูตรเจลรักษาแผลจากการปลูกถ่ายรากผม/

สูตรเจลปลูกผมสำหรับการปลูกถ่ายรากผม/สูตร
เจลรักษาแผลจากการทำเลเซอร์/สูตรเจลรักษาโรค
ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง/สูตรโลชันปลูกผม ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบเจลแต้มสิว ระดับภาคสนาม และรายงาน
ผลการทดสอบทางคลินิกของความปลอดภัยและ
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิว rh-EGF ระดับ
ภาคสนาม 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านโรคผิวหนังที่ผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Efficacy 
and Safety Optimization) ตามมาตรฐาน ISO 
13485 ระดับห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ต้นแบบ 

 

2. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาวะ และระบบบริการสุขภาพ 
(Prevention and Well-being) 
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยี 
เพ่ือการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาวะ และระบบบริการ
สุขภาพ (Prevention and Well-being) เพ่ือทำงาน
เชิงรุกในการป้องกันก่อนเกิดโรค เป็นการดูแลสุขภาพ
ในเชิงป้องกัน (Preventive Care) ไม่ให้เกิดภาวะ
รุนแรงของโรคท่ีมีอยู่เดิม โดยมุ่งเน้นระบบสุขภาพ 
เขตเมือง ชุมชน จนถึงการดูแลตามบ้าน ประกอบด้วย 
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีการแจ้ง
เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
และเทคโนโลยีบริการติดตามดูแลสุขภาพทางไกล 

แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 
- ต้นแบบระบบบริการการแพทย์ทางไกล (A-MED 

Telehealth) ระดับอุตสาหกรรม  
- ต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับการคัดกรอง

การติดเชื้อโคโรนาไวรัส เวอร์ชัน 2 ระดับ
อุตสาหกรรม 

- ต้นแบบหมวกควบคุมแรงดันเพ่ือช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อทางลมหายใจ  
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ระดับอุตสาหกรรม 

แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 
- ต้นแบบแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของ

โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ระดับภาคสนาม 
- ต้นแบบระบบลงทะเบียนผู้ใช้และบริหารจัดการ

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการใช้แอปพลิเคชัน ระดับ
ภาคสนาม 

- ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันนำเสนอสถานการณ์ของ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบการวินิจฉัยวัณโรคด้วยนวัตกรรมขยาย
สัญญาณรามาน (SERS) ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบการเฝ้าระวังอาการและตำแหน่งผู้มีความ
เสี่ยงกักตัวหรือแยกกัก ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบการเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยการเก็บข้อมูล
อุณหภูมิ และนำค่ามาวิเคราะห์หาความน่าจะเป็น
ในการระบาดของโรคในพ้ืนที่นั้น ระดับภาคสนาม 
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- ต้นแบบการป้องกันโรคผ่านระบบการโค้ชและการ

กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ระดับ
ภาคสนาม 

 

3. การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ (Health Equity) 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับการสร้าง
ความเสมอภาคทางสุขภาพ (Health Equity)  
เพ่ือสร้างความเสมอภาคท่ีเป็นปัจจัยด้านสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพ (Social Determinants of 
Health) ที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลตั้งแต่เกิด อยู่อาศัย 
เรียนรู้ ทำงาน เล่น ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง 
ๆ ตลอดช่วงอายุ รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการการ
เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility) 
ประกอบด้วย การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า การพัฒนา
แพลตฟอร์มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และการ
พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมศักยภาพคนและ
คุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต 

แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึง
โดยสะดวกถ้วนหน้า 
- ต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่

เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุก
ประเภท ระดับภาคสนาม 

 

6.1.3 กรอบการดำเนินงานด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ชีวภาพ (Energy, Materials and 
Biochemicals) มุ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพด้วยฐานเทคโนโลยีไบโอรี
ไฟเนอรี รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานสะอาด มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ (Biochemicals & Biobased Materials) และ  
2) กลุ่มนวัตกรรมพลังงาน (Energy Innovation) 

6.1.3.1 กลุ ่มเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ (Biochemicals & Biobased Materials) เน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปชีวมวล ด้วยกระบวนการเคมี/ชีวภาพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล 
- การแยกองค์ประกอบและการปรับสภาพของ

วัสดุชีวมวล (Biomass Fractionation and 
Pretreatment) 

- ต้นแบบเทคโนโลยีการแยกองค์ประกอบของชีวมวล 
ระดับภาคสนาม/ขยายผล 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- การเปลี่ยนสภาพของชีวมวล (Biomass 

Transformation and Conversion) 
 

2. นวัตกรรมชีวเคมีภัณฑ์และชีวกระบวนการ 
- เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เอนไซม์ (Enzymes) 
- ชีวเคมีภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและวัสดุฐาน

ชีวภาพ (Biospecialty Chemicals 
/Biopolymers/Biobased materials) 

- การพัฒนาระบบเซลล์และชีวกระบวนการ 
(Specialized Cells and Bioprocess) 

 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เอนไซม์ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์
สารชีวเคมีภัณฑ์ ระดับภาคสนาม/ขยายผล 

 

 

6.1.3.2 กลุ่มนวัตกรรมพลังงาน (Energy Innovation) มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือ
ตอบแผนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และขับเคลื ่อนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน  
เพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วน (Electric Vehicle: EV) เพื่อสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่  

• การพ ัฒนาด ้านพล ังงานเพ ื ่ อความเป ็นกลางทางคาร ์บอน  มี เป ้าหมายในการพ ัฒนา 
องค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
ที่สอดคล้องกับแผนนโยบายด้านพลังงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570 ของประเทศที่มุ ่งสู ่ Carbon Neutrality ภายใน ค.ศ. 2050 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงาน โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง 
- ปัจจัยเอ้ือและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุน 

การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว (Circular 
Solar Modules) 

ปัจจัยเอื้อและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการ 
แผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว 
- ปัจจัยเอื้อเพ่ือสนับสนุนกลไกการจัดการแผงใช้แล้ว 

(ฐานข้อมูล มาตรฐานการทดสอบและข้อเสนอแนะ)  
และโครงการนำร่องสาธิตการใช้แผงโซลาร์เซลล์
ปลดระวาง เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- โซลาร์เซลล์เพ่ือการใช้งานเฉพาะทาง (BIPV/ 

Agrivoltaics/Mobility) 
โซลาร์เซลล์เพ่ือการใช้งานเฉพาะทาง 
- ต้นแบบแผง BIPV 
- ต้นแบบแผงเพื่อการเกษตร เวอร์ชัน 2.0 

เชื้อเพลิงชีวภาพ การเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซล 
B10/B20 ในน้ำมัน EURO5 สำหรับเครื่องยนต์ 
ไอเสีย EURO5 

- แนวทางการปรับตัวกรองเขม่าไอเสียในเครื่องยนต์
ดีเซล (Diesel Particulate Filter; DPF) EURO5 
ที่ใช้ B10/B20 

 
2. เทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน (System Integration & Energy Management) และเทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 
การบริหารจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตร (Solar Sharing) 

- ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบเปิด 
 

การพัฒนาระบบไมโครกริดอัจฉริยะ (Intelligent 
Microgrid) 

- ต้นแบบระบบ PV+BESS สำหรับสถานีฐาน
โทรคมนาคม (Telecommunication Base) 

 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง 
- เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตแพ็ก

แบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานพร้อม
ชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่อง และห้องปฏิบัติการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่เซลล์และแพ็กสำหรับ
การวิจัย 

- เทคโนโลยีการพัฒนาระบบควบคุม และ
ตรวจสอบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงาน 
รวมถึงการศึกษาการใช้งานระบบกักเก็บ
พลังงานร่วมกับแหล่งพลังงานอ่ืนอย่างคุ้มค่า 
(เน้นระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System; ESS)) 

- การพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานที่ประสิทธิภาพ
สูง (เน้นความจุพลังงานสูง มากกว่า 300 วัตต์-
ชั่วโมงต่อกิโลกรัม อายุการใช้งานยาวนาน 
(มากกว่า 1,000 รอบของการชาร์จ) ความ
ปลอดภัยสูง ราคาต่ำ (น้อยกว่า 100 USD/
กิโลวัตต์-ชั่วโมง)) และกระบวนการผลิตและ
จัดการด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตแพ็กแบตเตอรี่และ
ระบบกักเก็บพลังงาน 
- แพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานและระบบสื่อสารสำหรับ 

การใช้งานแบบสับเปลี่ยนได้ในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีการพัฒนาระบบควบคุม และตรวจสอบ 
การทำงานของระบบกักเก็บพลังงาน  
- โปรแกรมการคำนวณออกแบบ (Program Design) 

และ Integration Optimization ด้านการใช้งาน
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery 
Storage) กับพลังงานทดแทน 

การพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานที่ประสิทธิภาพสูง และ
กระบวนการผลิตและจัดการด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ต้นแบบสำหรับกระบวนการรีไซเคิลวัสดุจาก

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระดับห้องปฏิบัติการ 
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• การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า มีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรม ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ ผลิต และใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงาน และนำร่องสร้างความต้องการยาน
ยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ตามนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ ความสามารถ
ในการว ิ จ ั ยและพ ัฒนาด ้ านยานยนต ์ ไฟฟ ้ าของ  สวทช .  ตลอดระยะเวลากว ่ า  10  ปี  
ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 2 กลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการออกแบบและประกอบยานยนต์
ไฟฟ้า (System Integration) และ 2) เทคโนโลยีการวิจัย ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Parts) ต่อยอดสู ่ประเด็นวิจัยใหม่ มีความท้าทายทั ้งกับงานวิจ ัย และการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนระบบ
ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 

- ต้นแบบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้น 
สำหรับเรือท้องแบนขับเคลื่อนด้วยระบบขับดันน้ำ 
ขนาดกำลังสูงสุดไม่เกิน 70 กิโลวัตต ์

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนระบบ 
กักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า 

- ต้นแบบแบตเตอรี่แพ็กระดับอุตสาหกรรมสำหรับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

- แพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยน 
สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตโครงสร้าง
แพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้า 

- ต้นแบบระดับอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มรถโดยสาร
ไฟฟ้าขนาด 12 – 16 ที่นั่ง (เพ่ือใช้ทดแทนรถ 
สองแถว) 

- ต้นแบบแพลตฟอร์มเรือไฟฟ้า (เรือท้องแบน 12  
ที่นั่ง) 

 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสร้างการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบเชิง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การออกแบบและนำร่องสาธิตและการจัดการ
ตลอดวงจรระบบให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะในพ้ืนที่จังหวัด EEC 

- แผนการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า
ในจังหวัดระยอง ที่ครอบคลุมและมีความเป็นไปได้
ในการต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน 

- นำร่องให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ในจังหวัด
ระยอง ช่วงระยะเริ่มต้น 
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6.1.4 กรอบการดำเนินงานด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ (Digital and Electronics) มุ่งขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื ่อนในทุกสาขาทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งอาศัยความเข้มแข็งจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
เซนเซอร์ แผงวงจร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่าง  ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาบริการดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Digital Services and Smart Electronics) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ  
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยไปสู่ New S-Curve อีกทั้งให้สามารถรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่  (Service 
Innovation) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) ตลอดจนส่งเสริม 
การสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม (วทน.) และ 
การพัฒนากำลังคน รวมถึงพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. เซนเซอร์ขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Advanced Sensor and Intelligent Systems) 
เซนเซอร์ขั้นสูงและแพลตฟอร์ม (Advanced 
Sensor & Platform) ได้แก่ เซนเซอร์และระบบ
ตรวจสิ่งแวดล้อมในน้ำ/ อากาศ/ กลิ่น เพ่ือลด
อันตรายจากมลพิษ และการปนเปื้อนต่าง ๆ 

- ต้นแบบเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
แหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ (CO2 Capture) 

- ต้นแบบเซนเซอร์พร้อมระบบอ่านวิเคราะห์สัญญาน
ตรวจหาโลหะ/โลหะหนัก พร้อมเครื่องอ่านสัญญาณ
และการส่งต่อข้อมูล 

- ต้นแบบเซนเซอร์พร้อมระบบอ่านวิเคราะห์สัญญาน
ตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืช 

- ต้นแบบระบบบำบัดอากาศ (กรองฝุ่น PM2.5 และ
กำจัดเชื้อโรค) สำหรับพ้ืนที่ปิด/ระบบระบายอากาศ 
ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่น 
PM2.5 และการกำจัดเชื้อโรค ระดับภาคสนาม 

- ระบบบำบัดอากาศสำหรับพื้นที่ก่ึงปิดกึ่งเปิด  
(สวนสันทนาการปลอดฝุ่น)  

- ต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำการจัด
การพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ระดับภาคสนาม จำนวน 1 ระบบ 

- ต้นแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำการจัด
การพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ระดับภาคสนาม จำนวน 1 ระบบ 

- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลของสมาคม- 
พลังงาน (Consortium-Energy)  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- สิทธิบัตรระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและ

แนะนำการจัดการพลังาน จำนวน 1 เรื่อง 
 

2. บริการดิจิทัล (Digital Services)  
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ 
การวางแผนและการจัดการข้อมูลระดับประเทศ 
(Open and Shared Data Platform) 

- การบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและ
จัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิด (Open 
Data) จากชุดโครงสร้างมาตรฐานเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร (Agriculture 
Data Exchange Standard Dataset: ADX 
dataset) เพ่ือจัดเตรียมให้ Big Data Gov Tech 
และมีการพัฒนา API (Application Programming 
Interface)  เพ่ือนำไปใช้งานได้กับโปรแกรม
ประยุกต์ 

- แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านข้อมูลเกษตรกรรม
ของประเทศไทย (THAGRI) มีการใช้งาน API I ผ่าน 
AI Chatbot “น้องดินดี” ของกรมพัฒนาที่ดิน 

- แพลตฟอร์มระบบข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ทั่วประเทศ (KidDiary Platform) เพ่ือให้มี
เครื่องมือที่ให้หน่วยงานกำกับดูแลสุขภาวะเด็กใช้
สำหรับติดตาม และช่วยเหลือ (Intervention) เด็ก
กลุ่มเสี่ยงรายคนอย่างทันท่วงที 

 

แพลตฟอร์มการให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนระบบนิเวศด้าน AI ของไทย (AI Service 
Platform) 

- แพลตฟอร์มการให้บริการที่มีปริมาณการใช้งาน 
ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านคำขอ (Request) 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR): 
แพลตฟอร์มการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ในการบริหารและติดตาม
โครงการภาครัฐ เช่น กระบวนการยื่นข้อเสนอ
โครงการไปจนถึงการติดตามและประเมินผล
โครงการ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
โครงการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 

และมีกลุ่มโปรแกรมที่ตอบกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม คือ โปรแกรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสี
เขียว ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริโภค (เพ่ิมมูลค่า
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ทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) และการพัฒนาวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์จากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จาก Bio-Based Material ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร ควบคู่กับการ
พัฒนาข้อมูลฐานและตัวชี้วัดทาง วทน. ที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยกร ดัชนี
การหมุนเวียนวัสดุและน้ำ และดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากของเสียหรอืวัสดชุี
วฐาน (Bio-based Materials) มาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การประเมินและลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคการท่องเที ่ยว /เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมที่สำคัญและสร้างผลกระทบต่อประเทศ ในรูปแบบ Low & Net Zero Carbon เพ่ือเสริมจุดแข็งและ
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือดักจับ ใช้ประโยชน์ และกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจก (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS)  โดยเน้นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริโภค   
- การพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากของเสียหรือ

วัสดุเหลือใช้  
- การพัฒนาข้อมูลฐานและตัวชี้วัดทาง วทน.  

ที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

- ต้นแบบเครื่องย่อยขยะอินทรีย์ฯ ในระดับครัวเรือน 
(ขนาดกำลังการป้อน 5 กิโลกรัมต่อวัน)  

- สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตวัสดุปรับปรุงดินนาโนไฮบริดฯ จำนวน 1 ฉบับ  

2. ด้านเศรษฐกิจสีเขียว 
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ

ประเมินและลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาค
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รูปแบบ 
Low & Net Zero Carbon เพ่ือเสริมจุดแข็ง
และเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศ  

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลด
การสร้าง ลดการปลดปล่อย ดักจับ ใช้
ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
(Carbon Capture Utilization and 
Storage: CCUS) โดยเน้นอุตสาหกรรมหลักที่
สำคัญ 
 

- ผลการประเมินความยั่งยืนการปลูกและ
อุตสาหกรรมยางพารา 4 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม 
มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติธรรมาภิบาล และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

- องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่า  
จ. เชียงราย  

- ต้นแบบแปลงป่าฟ้ืนฟูโดยใช้กล้าไม้ท้องถิ่น และ
กระบวนการประเมินบริการจากระบบนิเวศ จ.น่าน  

- คู่มือ ฐานข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
ประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 แห่ง 
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นอกจากนี้ สวทช. มีการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ได้แก่ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG และการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้ มค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และแก้ไข
ปัญหามลพิษเพื ่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั ่งยืน โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการขยายผลนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่ง และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชน 

การนำนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมซีออส พร้อมกับ
การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้า
มาช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้
ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชายฝั่ง และ
อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อประเมินความ
เสียหายของการถูกกัดเซาะได้อย่างละเอียด เกิด
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายหาดจากการลดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแล 
ฟ้ืนฟู และรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติ เกิดการสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน มีแผนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
- ติดตั้งไม้โกงกางเทียมบริเวณแนวชายหาด

ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยกำหนดเป้าหมายปลูก
เสารากไม้โกงกางเทียม ใน 6 พ้ืนที่เป้าหมาย 
รวมความยาว 2,000 เมตร ซึ่งต้องใช้ไม้
โกงกางเทียม รวม 6,012 ต้น โดยบริษัท อาร์
โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด สนับสนุนไม้โกงกางเทียม 
จำนวน 2,623 ต้น และภาครัฐสนับสนุน 
จำนวน 3,389 ต้น 

- ติดตามและวิเคราะห์ค่าสำคัญทางสิ่งแวดล้อม
ด้วยเสาเซนเซอร์ IOT เซนเซอร์วัดแรง

- แปลงไม้โกงกางเทียมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในพ้ืนที่หาดทรายทำให้ปริมาณตะกอนทรายสะสม 
และชะลอความเร็วคลื่นช่วยบรรเทาปัญหาการกัด
เซาะในพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 6 พ้ืนที ่ความยาว 
2,000 เมตร 

- ชุดข้อมูลสภาวะแวดล้อมจาก AI นวัตกรรมเซนเซอร์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: 
IoT) เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกระแทกของคลื่น เพ่ือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชายฝั่ง จำนวน 1 
ชุดข้อมูล 

- ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตาม
การกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 300 คน 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จำนวน 6 แห่ง 
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กระแทกของคลื่น และใช้ซอฟต์แวร์ Ansys 
ออกแบบการติดตั้งเพ่ือลดแรงพลังงานของ
คลื่น 

- ติดตามพ้ืนที่ชายฝั่งด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
ละเอียดสูง และประเมินความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้วย eDNA  

- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง
ด้วยวิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science) 
โดยการเข้ามาเก็บข้อมูลในแปลงไม้โกงกาง 
เช่น ส่งถ่ายภาพสภาพแวดล้อม สำรวจ
สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ ฟ้าครึ้ม ฟ้าใส น้ำขุ่น 
น้ำใส ในแต่ละช่วงเวลา  

- เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน และ
นำมาสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการ ด้วยอัตลักษณ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม         
เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และสร้าง
ความสุขในชุมชน 

2. โครงการยกระดับพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนองสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ   
การเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่
สงวนชีวมณฑลระนอง ร่วมกับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนมรดก
โลก มีแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
- รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความ

หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชป่าชายเลน  
ชนิดพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง 
ในครบรอบปี และนำเข้าฐานข้อมูลทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือจัดทำข้อมูล
ดิจิทัลเชิงพ้ืนที่  

- รวบรวมข้อมูลด้านนิเวศวิทยา และลักษณะ
ทางธรณีวิทยาที่สำคัญ รวมทั้งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
การสะสมคาร์บอนในพ้ืนที่ และมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศบริการ ในพ้ืนที่สงวน
ชีวมณฑลระนอง 

- คลังข้อมูลดิจิทัลเชิงเชิงพื้นที่ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพพืชและสัตว์ในพ้ืนที่สงวนและชีวมณฑล
ระนองที่สำคัญและโดดเด่น จำนวน 1 ฐานข้อมูล 

- ข้อมูลด้านการสะสมคาร์บอนในพ้ืนที่ และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจระบบนิเวศบริการในพื้นที่สงวน 
ชีวมณฑลระนอง จำนวน 1 ชุดข้อมูล  

- ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน จำนวน 1 ชุดข้อมูล และผลิตภัณฑ์จาก
ป่าชายเลนที่ถูกยกระดับสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างน้อย 
จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 

- พืชที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และขยายพันธุ์อย่างน้อย 5 ชนิด เพ่ือให้เกิดอาชีพ
และการอนุรักษ์โดยประชาชนในท้องถิ่น 

- เอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับเตรียม
ความพร้อมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้กับ    
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1 ฉบับ 
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- ออกแบบและติดตั้งระบบการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่าชายเลนแบบ 
Realtime ในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่ง
ประกอบด้วย เซนเซอร์ IOT ตรวจวัดความเร็ว
ลมและทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ ความ
เข้มแสง ปริมาณน้ำฝน ความกดอากาศ และ
นำมาวิเคราะห์ แสดงผลอย่างแม่นยำ 

- เก็บข้อมลูแบบสำรวจจากชุมชน เพ่ือประเมิน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดอบรม พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากป่าชายเลน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  

- เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชกลุ่มพรรณไม้ดึกดำ
บรรพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น พันธุ์ไม้ในบัญชี
แดง (IUCN Red List) และกลุ่มไม้อิงอาศัยที่
สำคัญ อย่างน้อย 5 ชนิด นำมาอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
หรือ ธนาคารพืชปลอดเชื้อในธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 

- จัดทำ และรวบรวมเอกสาร สื่อองค์ความรู้ ใน
รูปแบบของ หนังสือความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ คู่มือองค์ความรู้ 
เอกสารวิชาการสำหรับเตรียมความพร้อมการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

3. โครงการบริหารจัดการจีโนมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชป่าชายเลนในกลุ่มบัญชีแดง 
(IUCN Red List) ของไทยเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด 

การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับพันธุกรรม 
มาส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชาย
เลน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- จัดทำคลังข้อมูลจีโนมอ้างอิง (Reference 

Genome) ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญและ
จัดอยู่ในสถานะบัญชีแดง (IUCN Red List)  
จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ กลุ่มแสม (แสมขน, แสม
ขาว, แสมดำ) กลุ่มตะบัน ตะบูน (ตะบัน, 

- ได้จีโนมอ้างอิงของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในบัญชีแดง 
(IUCN Red List) จำนวน 8 ชนิด  

- ได้ชุดข้อมูลทางพันธุกรรม การแพร่กระจาย และ
ปัจจัยแวดล้อมของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในบัญชีแดง 
(IUCN Red List) จำนวน 2 ชนิด 

- ได้ชุดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชอิงอาศัย สัตว์และจุลินทรีย์ในพื้นท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 
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ตะบูนขาว, ตะบูนดำ)  กลุ่มปรงไข่ (ปรงทะเล, 
ปรงหนู)  

- จัดทำแผนที่ความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชตระกูลแสม จำนวน 2 ชนิด (แสมขาว และ
แสมดำ)  

- เก็บข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมของพืชป่าชาย
เลน (ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ำ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) การ
แสดงออกของยีนตอบสนองต่อปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมของพืชป่าชายเลน และแผนที่การ
กระจายตัวของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด (แสมขาว และ 
แสมดำ) 

- จัดทำคลังข้อมูลและองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชอิงอาศัย สัตว์
และจุลินทรีย์ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชาย
เลนนานาชาติ ร. 9 สวนพฤกษศาสตร์ป่าชาย
เลน “แห่งแรกของโลกในประเทศไทย” และ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน พร้อมการจัด
แสดงและเผยแพร่ความรู้ในสวนพฤกษศาสตร์
ดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษาวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ และเป็นห้องสมุดรวบรวม
งานวิจัยของป่าชายเลนของโลกไว้ด้วย 

4. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไม้ไผ่) โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไม้ไผ่) เพ่ือ
ยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ส่งเสริมให้
เกษตรกรได้มีโอกาสในการเปลี่ยนพืชที่ปลูก เพื่อ
นำไปสู่การยกระดับรายได้เกษตรกร มีการกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ร่วมกับหน่วยงานภาคีจากภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน มีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

- คลังข้อมูลพันธุกรรมไผ่ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ไผ่ตง   
ไผ่ซางหม่น และไผ่รวก เพ่ือใช้ในการคัดเลือกกล้า
พันธุ์ไผ่คุณภาพ และเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคต 

- กล้าพันธุ์ไผ่ (ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่รวก) ที่มีคุณภาพ
สำหรับห่วงโซ่การแปรรูป อย่างน้อย 150,000 กล้า 
เพ่ือประกันความมั่นใจให้กับเกษตรกรและ 
ผู้ลงทุน 
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- คัดเลือกสายพันธุ์ไผ่คุณภาพดี นำมาตรวจสอบ

ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ และขยายจำนวนด้วย
กระบวนการต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจัดทำระบบฐานข้อมูล
พันธุกรรมไผ่เพ่ือการรับรองสายพันธุ์ในอนาคต 

- คัดเลือกเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่จะดำเนินงานใน 8 จังหวัด โดย
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร (3-5 กลุ่ม/จังหวัด) 
และเกษตรกรรายย่อย (20-30 ราย/จังหวัด) 
เป็นต้นแบบผลิตและขยายพันธุ์ไผ่และแปรรูป 

- จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนข้อมูล
เกษตรกรและพ้ืนที่ปลูก เพ่ือลงทะเบียน
สำหรับตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของไผ่ 
และรับรองแปลงปลูก  

- อบรมความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรใน
จังหวัดนำร่อง และผลิตสื่อที่ใช้ประกอบ 
จำนวน 5 หลักสูตร  

- สร้างเครือข่ายและจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่  

- จัดทำข้อกำหนดสำหรับการทดสอบคุณสมบัติ
ไม้แปรรูป (Building Code) เพ่ือเป็นข้อมูล
สำหรับการอ้างอิงในอุตสาหกรรมการแปรรูป
และไม้โครงสร้าง  

- สร้างศูนย์กลางให้บริการเครือข่ายพัฒนาระบบ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

- สร้างความตระหนักและการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สำหรับเครือข่ายและผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการของต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไผ่ให้เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตร/ ผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 ราย 
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1.2 สาขาเกษตรและอาหาร ประกอบด้วยการดำเนินงาน 7 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการการยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ให้มีทักษะและความรู้ด้านเกษตร
สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตร 4.0 

การยกระดับความรู้ (Upskill) เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ 
เน้นการทำเกษตรแบบประณีต ทำน้อยแต่ได้มาก 
ผลิตสินค้าเกษตรแบบพรีเม่ียม หรือมีตลาดชัดเจน 
สามารถปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม หรือปรับประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ โดย 
การปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรแบบเดิมมาเป็น
การผลิตแบบปราณีตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จำเป็นต้องบ่มเพาะและเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร  
มีการเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตร 
4.0 เกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- ประเมินพ้ืนที่ สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

พันธมิตร และชุมชน รวมทั้งประเมินเลือกพ้ืนที่
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของเกษตรกรในภูมิภาค 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกรรุ่นใหม่/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.)  โดยสนับสนุนการทำ Training Hub 
ด้านเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเป็น Node  
ในการสาธิตและเผยแพร่กระจายความรู้ 
ในพ้ืนที่ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
ผ่านหลักสูตรอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่  
บ่มเพาะสร้าง Young Smart Farmer เป็น 
The Training ที่จะเป็นนวัตกรในพื้นที่ต่อไป 

- ติดตามโครงการ และสรุปถอดบทเรียนเพื่อ
เป็น KM ในการขยายผลความรู้ต่อไป 
 
 
 

- เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้ยกระดับความรู้ (Upskill) 
ด้านเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นนวัตกรในพ้ืนที่
กระจายความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmers) สร้างตัวคูณ
ในพ้ืนที่สนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตร
สมัยใหม่ จำนวน 50 คน 

- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับความรู้
พ้ืนฐานด้านการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 1,000 ราย 

- ศูนย์ฝึกอบรม (Training Hub) ในสถาบันการศึกษา 
จำนวน 2 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ และ จ.ร้อยเอ็ด) 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
2. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างรายได้จากการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ ข้าว  
พืชหลังนา ผัก-สมุนไพร เครื่องปรุงรส (พริก หอม 
กระเทียม) ปศุสัตว์ ประมง และสิ่งทอ รวมถึง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฐานทรัพยากรชุมชน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ก้าวพ้นความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
โดยมีแผนงานขับเคลื่อน 5 แผนงาน ได้แก่  
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำใน 

ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ยกระดับวัตถุดิบอาหารไทยตลอดห่วงโซ่  

ให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม ได้คุณภาพ
มาตรฐาน  

- ยกระดับผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
วัฒนธรรมและสุขภาพ  

- ยกระดับการสร้างแบรนด์อาหารไทย 
เครื่องปรุง (พริก หอม กระเทียม) และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากล  

- พัฒนาตลาดกลางในพ้ืนที่และเชื่อมโยงตลาด
ระดับสากล 

 

- เกษตรกรพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เข้าถึงเทคโนโลยี/ได้รับ
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ 10 
อำเภอ 5 จังหวัด จำนวน 5,000 คน 

- คนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
เข้าถึงเทคโนโลยี/ได้รับการยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต จำนวน 400 คน 

- ได้สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดธุรกิจ 
จำนวน 3 กลุ่มอาชีพ 

- สถานีเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 2 จังหวัด 
ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

3. โครงการการผลิตและการใช้ Autogenous Vaccine สำหรับสุกรในพื้นที่นำร่องจังหวัดราชบุรี 
การถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้
วัคซีนชนิด Autogenous Vaccine จากงานวิจัย 
ที่พัฒนาและผลิตขึ้นจากเชื้อสายพันธุ์ที่ระบาด 
ในฟาร์ม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
มากกว่าการใช้วัคซีนที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
นำร่องในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีแผนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

- วิจัยและพัฒนาออโตจีนัสวัคซีน (Autogenous 
Vaccine) สำหรับป้องกันโรคระบาดท่ีสำคัญใน
ฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรีที่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับ
ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เชื้อก่อโรค ในระดับ 
การผลิต 450,000 โดส 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- ผลิตวัคซีนเชื้อตาย และทดสอบความปลอดภัย 

ในระดับห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เชื้อก่อโรค
ในระดับการผลิต 450,000  โดส 

- นำ Autogenous Vaccine ที่ได้ใช้ในฟาร์ม 
- ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในฟาร์ม 

 

- ฟาร์มสุกร ในจังหวัดนำราชบุรี อย่างน้อย 30 ฟาร์ม 
มีการใช้ออโตจีนัสวัคซีน (Autogenous Vaccine) 
เพ่ือป้องกันโรคระบาด 

4. โครงการการจัดทำแบบมาตรฐานจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสานชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและกรรมวิธี
อ่ืนในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิด: ทุเรียน มังคุด ถั่วฝักยาว และมะเขือเทศ 
การจัดทำแบบมาตรฐานจัดการศัตรูพืช (Standard 
Operating Procedure: SOP) แบบผสมผสาน 
ชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและกรรมวิธีอ่ืน ในพืช
เศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
ถั่วฝักยาว และมะเขือเทศ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
- การผลิตชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อ 4 ชนิด 

ได้แก่ บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม ไตรโคเดอร์มา 
และแบคทีเรีย Antagonist Bacillus 
ดำเนินการโดย สวทช. และมหาวิทยาลัย
พันธมิตร 

- ทดสอบระดับแปลงเกษตรกร 4 พืช พืชละ  
7 แปลง โดยจัดทำข้อมูลปฏิทินการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชและโรคสำคัญของพืชเศรษฐกิจ 4 
ชนิดในพื้นท่ีดำเนินการ ฉีดพ่นชีวภัณฑ์ สำรวจ
แมลง โรคและประเมินการเข้าทำลาย และการ
คงอยู่ของชีวภัณฑ์ในดิน เก็บบันทึกข้อมูล
ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพเทียบกับค่า
มาตรฐานของชนิดและพันธุ์ของพืชนั้น
ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิต 

- จัดทำแบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบ 
ครบวงจร (SOP) โดยรูปแบบของ SOP จะ
ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชนิด
ชีวภัณฑ์ แหล่งผลิต วิธีการเก็บรักษาและขนส่ง
ชีวภัณฑ์ วิธีการใช้งานชีวภัณฑ์ (เช่น การ
เตรียมชีวภัณฑ์พร้อมฉีดพ่น  วิธีการฉีดพ่น ข้อ
ควรระวัง) ปฏิทินการระบาดของโรคและแมลง
ของพืชนั้น ๆ นำไปสู่การสร้างแผนการใช้ 

แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (Standard 
Operating Procedure: SOP) แบบผสมผสานชีวภัณฑ์
รูปแบบก้อนเชื้อและกรรมวิธีอ่ืน จำนวน 4 แบบแผน 
ได้แก่        
- แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP) 

แบบผสมผสานชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและ
กรรมวิธีอ่ืน สำหรับทุเรียน   

- แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP)  
แบบผสมผสานชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและ
กรรมวิธีอ่ืน สำหรับมังคุด 

- แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP)  
แบบผสมผสานชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและ
กรรมวิธีอ่ืน สำหรับถั่วฝักยาว 

- แบบแผนการจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจร (SOP)  
แบบผสมผสานชีวภัณฑ์รูปแบบก้อนเชื้อและ
กรรมวิธีอ่ืนสำหรับมะเขือเทศ 
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ชีวภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระยะของพืชตลอด
ช่วงการผลิต 
 

5. โครงการการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI เพื่อ 
BCG โมเดล และตรวจสอบย้อนกลับ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางคลังข้อมูล 
(THAGRI) ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกษตรกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือให้ได้
คุณสมบัติและมาตรฐานของระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ และพร้อมเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ  
มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- ประสานงานร่วมกับจังหวัดนำร่อง BCG และ

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ (กลุ่มเกษตรกร 
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน)  
วางแผนการออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศูนย์กลางคลังข้อมูล และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับ BCG Model  
ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร 
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยบูรณาการข้อมูล
จากฐานข้อมูลของระบบ Agri-Map, Farmer 
ONE, TPMAP และ NHC และจัดทำระบบการ
ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ Application 
Programming Interface (API) 
 

- แบบจำลอง THAGRI Platform หรือ Dashboard 
เพ่ือแก้ปัญหา BCG ในพ้ืนที่นำร่อง จำนวน 1 
แบบจำลอง 

- แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับบนบล็อกเชน 
จำนวน 1 ระบบ 

6. โครงการการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพและวิถีการ
บริโภคสมัยใหม่ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกในรูปแบบ
เนื้อเทียมและมุ่งเน้นการผลิตโปรตีนทดแทนจาก
พืชและแมลง ให้อยู่ในรูปผงบริสุทธิ์หลากหลาย
รูปแบบ และเหมาะสมกับการใช้งานทั้งใน
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ โดยใช้ระบบ

- มีบริษัท/ผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทย 
และต่างประเทศ ที่สนใจ ลงทุนผลิตโปรตีน
ทดแทน/ผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทดแทน 
รับจ้างผลิต หรือ ต้องการโปรตีนทดแทนที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้าร่วมวิจัย
และพัฒนา จำนวน 3 บริษัท 
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เครื่องจักรในระดับโรงงานต้นแบบที่ได้รับมาตรฐาน 
GMP มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- พัฒนาต้นแบบโปรตีนทดแทนจากพืช ระดับ

ห้องปฏิบัติการ/การทำให้บริสุทธิ์  
- พัฒนาต้นแบบโปรตีนทดแทนจากแมลง ระดับ

ห้องปฏิบัติการ/การทำให้บริสุทธิ์ และการดัด
แปรคุณสมบัติ 

- พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตภัณฑ์ไข่จาก
โปรตีนพืช 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อหมึกเทียมจากโปรตีนพืช
ด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สับ/บดหยาบจาก
โปรตีนพืชในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ท 
 

- ต้นแบบโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์จากพืช และแมลง 
ระดับภาคสนาม จำนวน 1 ต้นแบบ และระดับเชิง
พาณิชย์ จำนวน 1 ต้นแบบ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 
ผลิตภัณฑ์ 

7. โครงการแพลตฟอร์มการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านกลิ่นรส และเครื่อง
หอมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกลิ่นรส   
การเพ่ิมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและนักวิจัย
ในการดำเนินงานวิจัยด้านกลิ่นและรสชาติของ
ประเทศ ให้ทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นผู้นำ
งานวิจัยด้านกลิ่นรส มีแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
- พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านกลิ่นและรสชาติ

ขั้นสูง ด้วยศาสตร์แห่งรสชาติและกระบวนการ
ทางเซนโซมิกซ์ โดยจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น
เพ่ิมเติม เสริมความสามารถในการพัฒนางาน
ด้านเซนโซมิกซ์เชิงลึกด้านกลิ่นและรส 

- ขยายเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านกลิ่นรส 
ของหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร
ในแต่ละภูมิภาค 

- ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนา การใช้
เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้กลิ่นรส และ
เครื่องหอมในผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการ
เบื้องต้น 
 

- สร้างนักวิจัยที่ทำงานด้านเซนโซมิกซ์ (Sensomics) 
จากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
10 คน และสร้างนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และเอกท่ีสามารถทำงานด้าน 
เซนโซมิกซ์ (Sensomics) จำนวน 2 คน 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต/กระบวนการ
แก้ไขปัญหา ในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
จำนวน 3 ต้นแบบ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต/กระบวนการ
แก้ไขปัญหา ในระดับเชิงพาณิชย์ จำนวน                
2 ต้นแบบ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการสร้างความเชื่อม่ันการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย ผ่านกลไกกระบะทราย (Sandbox) 
การสร้างความเชื่อมั่นการใช้งานเครื่องมือแพทย์
ไทย ผ่านกลไกกระบะทราย (Sandbox) เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการใช้งานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
ไทย และเกิดการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จาก
การนำข้อเสนอแนะ (Feedback) ของการใช้งาน
จริงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้
เครื่องมือแพทย์ไทยได้รับการยอมรับและสามารถ
เข้าสู่ตลาดได้เพ่ิมมากขึ้น มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- ขับเคลื่อนการพัฒนามาตรการกลไกกระบะ

ทราย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นการใช้งาน
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทดลองทาง
คลินิกแบบพหุสถาบันของเครื่องมือแพทย์ที่
ผลิตขึ้นในประเทศในโรงพยาบาลและโรงเรียน
แพทย ์เพ่ือการสร้างความยอมรับและความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 

 

- มีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยทีไ่ด้รับการใช้งาน
จากบุคลากรทางการแพทย์ และได้รับข้อเสนอแนะ 
(Feedback) จากการใช้งานจริงไปพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ จำนวน 8 
รายการ 

- สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึน จำนวน 4 แห่ง 

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับความต้องการ 
ของภาคการผลิต ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจรของประเทศไทย เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน รองรับความต้องการของภาค 
การผลิต ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการทางการแพทย์ของ
ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสามารถช่วย
ขยายตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ของไทย เพ่ิมมูลค่าการส่งออก ลดการพึ่งพาการ
นำเข้า และเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยอย่าง
ยั่งยืน มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

- มีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ ตามมาตรฐานสากล อาทิ IEC 60601-2 
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้เครื่องหมาย อย. 
หรือเตรียมเอกสารเทคนิคเพ่ือขอเครื่องหมาย CE 

- มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด  
อย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์ และมีบริษัทเข้าใช้งาน
บริการมากกว่า 10 บริษัท 

- มีกระบวนการ ขั้นตอน และแบบเอกสารเพ่ือใช้ใน
การขอรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
ตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือการ
ยอมรับร่วมในระดับอาเซียนและระดับสากล เช่น 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ 

- ขยายขีดความสามารถการทดสอบทางด้าน
คุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานของ
เครื่องมือแพทย์เฉพาะประเภท พร้อมจัดทำ
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

- ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
ตามมาตรฐานข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น IEC 
60601-2-X 

- ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่
ผลิตในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
 

 

1.4 สาขายาและวัคซีน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนจากไวรัลเวคเตอร์และกรดนิวคลีอิก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
ผลิตวัคซีนในประเทศและตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ได้ทันท่วงที 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทคโนโลยีสำหรับ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนกรดนิวคลีอิก และไวรัล
เวคเตอร์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ภายในประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาวัคซีนตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ 
ในอนาคตได้ทันท่วงที มีแผนการดำเนินงาน ดังนี ้
- ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

เบื้องต้นของวัคซีนโควิด 19 จากไวรัลเวคเตอร์ 
ในอาสาสมัคร ด้วยวิธีพ่นจมูก 

- พัฒนาเวคเตอร์และ/หรือเซลล์เพาะเลี้ยงที่
เกี่ยวข้องระดับห้องปฏิบัติการ  

- พัฒนาวัคซีน RNA และกระบวนการผลิตระดับ
ขยายขนาด 

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน 
โควิด 19 จากไวรัลเวคเตอร์ (NASTVAC) ใน
อาสาสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

- รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างไวรัสโดยใช้  
ไวรัลเวอคเตอร์โรคหัด (Measle Viral Vector) 
ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างไวรัสและมีความ
พร้อมสำหรับใช้เป็นเวคเตอร์สำหรับการพัฒนา
วัคซีนได้ จำนวน 1 เทคโนโลยี 

- ต้นแบบสูตรของระบบนำส่งวัคซีน mRNA อย่าง
น้อย 2 ต้นแบบ เพ่ือใช้ในการคัดเลือกให้เหมาะสม
ต่อโครงสร้างและคุณลักษณะของวัคซีน     
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- ศึกษาหาระบบนำส่งวัคซีนกรดนิวคลีอิกด้วย

เทคนิคต่าง ๆ 
 

- ต้นแบบวัคซีนชนิด mRNA โดยที่ใช้โรคไข้เลือดออก
เป็นต้นแบบในการพัฒนาสร้างจากเทคโนโลยีใหม่
อย่างน้อย 1 ต้นแบบ 

- รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบ
วัคซีน Dengue mRNA ในหนูทดลอง จำนวน 1 
ฉบับ 
 

2. โครงการผลิตยาต้านไวรัสเพื่อรองรับการระบาดและสร้างศักยภาพการผลิตยาภายในประเทศ 
การสร้างความมั่นคง และพ่ึงพาตนเองด้านยา  
และการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical 
Ingredients: API) มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- พัฒนาเครือข่ายการสังเคราะห์ API (API 

Synthesis Network) เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการผลิตยาภายในประเทศ 

- พัฒนากระบวนการสังเคราะห์ยาต้านไวรัส  
ในระดับก่ึงอุตสาหกรรม (Pre-pilot Scale)  

- พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการค้นพบสาร 
ที่มีศักยภาพเป็นยาต้านไวรัส 

- พัฒนาเครือข่าย EID Clinical Research 
Consortium เพ่ือดำเนินงานในการตอบโจทย์
วิจัยที่สำคัญอ่ืน ๆ ของประเทศ 
 

- ได้เครือข่ายการสังเคราะห์ API (API Synthesis 
Network) จำนวน 1 เครือข่าย เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต API ให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมยาทั้งภาครัฐหรือเอกชน  

- สามารถผลิตยาต้านไวรัส Sofosbuvir ในระดับ     
ก่อนกึ่งอุตสาหกรรม ปริมาณ 10 กรัม - 1 กิโลกรัม 
และมีความบริสุทธิ์ของสารที่สามารถใช้ในทาง
การแพทย์ได้  

- ได้ยาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อโคโรนาดื้อยาที่
มีประสิทธิภาพดีในระดับหลอดทดลอง 

 

1.5 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อสร้างสรรค์ 

และกิจกรรมสนับสนุนสร้างองค์ความรู้/

- สังคมรูปแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนมีองค์ความรู้ 
ทัศนคติ และจิตสำนึกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือ
ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคผลิตและ
การบริโภค ผ่านสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 1,000 คน 

- ปริมาณขยะพลาสติกระดับชุมชน และแนวทางการ
จัดการขยะในระดับพื้นที่ (การแยกขยะ ขยะตกค้าง 
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หลักสูตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกลุ่ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป และภาค
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประเทศ 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่น
มาใช้ในการประเมินปริมาณขยะพลาสติก
ระดับชุมชน ติดตาม และการจัดการขยะใน
ระดับพ้ืนที่ (การแยกขยะ ขยะตกค้าง การ
ขนส่ง การกำจัด การนำขยะไปใช้ประโยชน์) 
(ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และแหล่งท่องเที่ยว)   

- พัฒนาและต่อยอดแอพพลิเคชั่นได้รับทุน
สนับสนุนจาก UN เพ่ือติดตามขยะอาหารจาก
การบริโภค (LookieWaste) และนำเทคโนโลยี
การประมวลผลด้วยภาพถ่าย (Image 
Processing) และระบบ ภูมิสารสนเทศ (GIS) 
มาใช้พัฒนาเพ่ือปรับปรุงการใช้งานให้
เหมาะสมต่อการประเมินและคาดการณ์
ปริมาณและติดตามการเกิดขยะอาหารของ
ประเทศ   

- พัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประเทศ เพ่ือรองรับการติดตาม
ตัวชี้วัด BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  
 

การขนส่ง การกำจัด การนำขยะไปใช้ประโยชน์) 
จำนวน 3 พ้ืนที่นำร่อง 

- ปริมาณขยะอาหารของประเทศในธุรกิจที่พักและ
สถานบริการอาหาร และการประเมินก๊าซเรือน
กระจกจากปริมาณขยะอาหารอย่างน้อย 20 แห่ง 
 

 

1.6 สาขาท่องเที่ยว ประกอบด้วยการดำเนินงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรชุมชน 
การส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวสร้างสรรค 
บนฐานทุนทรัพยากรท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนให้มี 
การบริหารจัดการทุนทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลทุน 

- เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาของชุมชน (Content/Storytelling) 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เส้นทาง 

- เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 2 จังหวัด  
รวม 200 คน 
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ด้านวัฒนธรรม ยกระดับสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สร้าง 
การท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่มีอัตลักษณ์ สร้าง 
ช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้
แนวทางการพัฒนา BCG สาขาท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้
กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เพ่ิมมากข้ึน นำร่อง
ใน 9 ชุมชนในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ
ร้อยเอ็ด มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- ศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ โดยประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น สังคมประเพณี
และวิถีวัฒนธรรม ศักยภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง นำไปสู่ผลักดันให้เกิดการ
จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

- จัดทำข้อมูลทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน โดยพัฒนา
เรื่องราวและภูมิปัญญาร่วมกับปราชญ์ชุมชนให้
เป็นเนื้อหา (Content) หรือ การเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ด้านการตลาด อบรมพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนให้สามารถสร้าง
กิจกรรมท่องเที่ยวตามศักยภาพของกลุ่มชุมชน 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม
และการประยุกต์ใช้ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

- ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาดไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์  

- ฐานข้อมูลทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัด จำนวน  
2 ฐานข้อมูล 
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- พัฒนากระบวนการท่องเที่ยวและการขยาย 

โดยนำข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล  นำร่องจัดกิจกรรม
โปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชน ในรูปแบบ One-day-tour/ 
Farm Tour/ Culture Tour/Happy Model 
Tour ตามแต่ละศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมาย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
แต่ละจังหวัด นำกลไกและรูปแบบไปขยายผล
การดำเนินงานชุมชนต่างๆ เชื่อมโยงกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวของและกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายของจังหวัด 

- ติดตามประเมนิผลและถอดบทเรียน 
 

 

2. การข ับเคล ื ่อนเทคโนโลย ีด ้านป ัญญาประด ิษฐ ์แห ่งชาต ิ เพ ื ่อการพ ัฒนาประเทศไทย  
การพัฒนางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดการต่อยอดนั้น  สิ่งที่สำคัญ คือ การมีชุดข้อมูลที่มี
มาตรฐานที่ดีพอต่อการนำไปเป็นชุดทดสอบ เพื่อให้ผู ้พัฒนาผลงานสามารถเปรียบเทียบและเกิด 
การต่อยอดพัฒนาวิธีการจนได้งานที่มีคุณภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา สวทช. โดยเนคเทค ได้พัฒนา 
ชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งด้านการประมวลผลข้อความ การประมวลผล
เสียงพูด การประมวลผลภาพ จากการพัฒนาชุดข้อมูลนี้เอง ประเทศไทยจึงสามารถมีระบบตัดคำ
ภาษาไทยอัตโนมัติที ่มีคุณภาพสูงและทำให้งานวิจัยการประมวลผลภาษาไทยของประเทศไทย
ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งการพัฒนาชุดข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานและเวลาในการพัฒนาชุดข้อมูล
เป็นอย่างมาก ทำให้เอกชนไม่สามารถลงทุนกับการสร้างชุดข้อมูลลักษณะนี้ขึ้น  จึงเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐที่จะสนับสนุนให้เกิดชุดข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เพ่ือเป็นการวางรากฐานโครงสร้างในการต่อยอด 
และพัฒนาไปสู่งานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีการดำเนินงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. โครงการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
การพัฒนาชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งด้านการประมวลผลข้อความ 
การประมวลผลเสียงพูด และการประมวลผลภาพ 

- ชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในการทดสอประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
โดยเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างการ
ต่อยอดองค์ความรู้และก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การ
ใช้งานจริง ซึ่งการเพ่ิมชุดข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การ
พัฒนางานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องในด้าน
ต่าง ๆ เกิดการก้าวกระโดด มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- พัฒนาชุดข้อมูลสำหรับการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ ได้แก่ ชุดข้อมูลสำหรับสร้าง
ต้นไม้ไวยากรณ์ภาษาไทย ชุดข้อมูลแปลภาษา
อังกฤษไทย ชุดข้อมูลสำหรับการสร้างบท
กำกับภาพ และชุดข้อมูลเสียงการสนทนา ที่
เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาไทย 

- พัฒนาอัลกอริทึมที่เป็นตัวตั้งต้นเปรียบเทียบ
ให้กับการวิจัยและพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การสร้างต้นไม้ไวยากรณ์ การเข้าใจภาษาไทย 
การแปลภาษา การสร้างบทกำกับภาพ และ 
การถอดความเสียงพูดภาษาไทย 

- การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
เทคโนโลยีชุดทดสอบประสิทธิภาพผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาอัลกอริทึม การสร้าง
ต้นไม้ไวยากรณ ์การเข้าใจภาษาไทย การ
แปลภาษา การสร้างบทกำกับภาพในประเทศ 
และการถอดความเสียงพูดภาษาไทย และ
เผยแพร่ให้เกิดการต่อยอดในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนผ่านทางแพลตฟอร์ม AI for Thai 

 

การประมวลผลภาษาไทยในรูปแบบต้นไม้คู่ภาษา 
เสียง และภาพ 4 ชุดข้อมูล 

- ชุดข้อมูลระบบสร้างต้นไม้ไวยากรณ์อัตโนมัติ ระบบ
สร้างบทกำกับภาพ และระบบถอดความเสียงพูด ที่
มีความถูกต้อง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

- การแข่งขันเพ่ือพัฒนาอัลกอริทึมการสร้างต้นไม้
ไวยากรณ ์การเข้าใจภาษาไทย การแปลภาษา การ
สร้างบทกำกับภาพในประเทศ และการถอดความ
เสียงพูด ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทรวมกัน 
ไม่ต่ำกว่า 30 ทีม 

- เพ่ิมเติมบริการ API ปีละไม่น้อยกว่า 5 บริการ 
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6.2 กลุ่มแผนงานด้านวิจัย วทน. และการบริหารการวิจัย 

สวทช. มีการดำเนินงานในส่วนการสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี
ฐาน (Platform Technology) และการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) โดยในส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีฐานเพื่อประยุกต์ใช้และตอบโจทย์ประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี 5 ด้านหลัก 
(Pillars) ของ สวทช. ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) 
(2) เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing Technology) (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (4) นาโนศาสตร ์  และนาโนเทคโนโลยี  
(Nanoscience and Nanotechnology) และ (5) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) นอกจากนี้ยังมกีาร
วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (National S & T Infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure) รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือวิจัยภาครัฐและเอกชน 

6.2.1 การสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 
และการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. ให้
อยู่ในระดับเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และนำไปพัฒนาเป็นแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ โดย
ดำเนินงานใน 5 เทคโนโลยีหลัก (Pillars) ประกอบด้วย 

• วิทยาศาสตร์ช ีวภาพ และเทคโนโลย ีช ีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) พัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และสัตว์น้ำให้ได้พันธุ์ดี การจัดการระบบ
การเพาะปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
อุตสาหกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ อุตสาหกรรมการการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงาน 
ส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ความเข้าใจระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์โอมิกส์แบบ
บูรณาการ 
 

- เทคนิควิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์: จี
โนมิกส์ (Genomics) โปรตีโอมิกส์ (Proteomics) 
เมแทบอโลมิกส์ (Metabolomics) ทรานสคริปโตม
(Transcriptome) เครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระดับ
โมเลกุล (Interactome) ฟีโนมิกส์ (Phenomics) 
และโอมิกส์อ่ืน ๆ 

- เทคโนโลยีวิเคราะห์ Pathway Model 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
2. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ เพื่อควบคุมให้สิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้ รวมถึงการขยายขนาด 
เทคโนโลยีการวิศวกรรมวิถีเมตาบอลิกอย่างจำเพาะ 

 
- เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์สาร

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การสร้างกลุ่มจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง สำหรับย่อย

กากมัน 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ - ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเยื่อบุมดลูก 

(Endometrium) และเซลล์เยื่อบุชั้นนอกของ 
ตัวอ่อน (Trophoblast cells) แบบเลี้ยงร่วมกัน 
(Co-culture) สำหรับศึกษาการยับยั้งการแพร่เชื้อ
ไวรัสจากแม่สู่ลูก 
 

3. เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรด้านพืชและการเลี้ยงสัตว์ 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกษตรด้านพืช 
 

- เทคโนโลยีการปรับแก้จีโนม (Genome Editing) 
เช่น เทคนิค CRISPR/Cas เพ่ือการศึกษาหน้าที่ของ
ยีนและการปรับปรุงพันธุกรรมพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการ
จัดการ/ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 5 
รายการ  

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ 

- องค์ความรู้กลไกหลักของไวรัสพีอีดีที่ก่อโรครุนแรง 
ระบบการทดสอบศึกษาสารยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์
ลำไส้หมู PEDV Spike Fusion Assay  

- โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้กุ้งกุลาดำ และ
ปัจจัยความเค็มที่มีผลต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรีย 
โดยเทคนิค 16S rDNA Analysis และการ
วิเคราะห์ทรานสคริปโตม (Transcriptome 
Analysis) 

- เทคนิค RNAi เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการ
แสดงออกของระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มประชากร
จุลินทรีย์ และสารเมตาโบไลท์เมื่อกุ้งได้รับเชื้อก่อ
โรคและยาปฏิชีวนะ 

- สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านอาหารและ
ส่วนผสมฟังก์ชั่น/เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย/เคมี
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ชีวภาพและวัสดุชีวภาพด้วยเทคโนโลยีไบโอรี 
ไฟเนอรี/การแพทย์ จำนวน 5 เรื่อง  

- อนุสิทธิบัตรที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฐานสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้าน
อาหารและส่วนผสมฟังก์ชั่น/เทคโนโลยีการตรวจ
วินิจฉัย/เคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพด้วย
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี/การแพทย์ จำนวน 15 
เรื่อง 

 

 

• เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (Materials and Manufaturing Technology) มุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่มีการร้อยเรียงทั้ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุน  
การสร้างขีดความสามารถแก่ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายการใช้ประโยชน์ของผลผลิตจากงานวิจัย (Domains of Utilization) ใน 5 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางวิศวกรรม (Manufacturing and Engineering 
Services Industry) 2) ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต (Safety and Quality of Life) 3) สุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) 4) อุตสาหกรรมฐานเกษตรกรรม (Agro-based 
Industry) และ 5) เกษตรกรรม (Agriculture) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางวิศวกรรม (Manufacturing and Engineering Services 
Industry) 
เทคโนโลยีด้านการออกแบบและข้ึนรูปวัสดุ 
น้ำหนักเบา 

- ขีดความสามารถในการทดสอบและการวิเคราะห์
เพ่ือประเมินความแข็งแรงของรูปแบบการเชื่อมจุด
ต่อภายในโครงสร้างรถโดยสารสำหรับกลุ่มวัสดุ
ตัวเลือกน้ำหนักเบา เช่น  อลูมิเนียมอัลลอย HSS 
(Clinching Joint) หรือ อลูมิเนียมอัลลอย และ 
HSS (Clinching Joint) 

- ต้นแบบกระบวนการเตรียมเม็ดพลาสติกเข้มข้นของ
สารเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลสและลิกนินที่มีขนาด
อนุภาคระดับนาโนเมตร 

ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและ
การซ่อมบำรุง 

- ซอฟต์แวร์ในการทำความสะอาดหม้อไอน้ำ 
(Boiler) 
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เทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัสดุ 
 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราเสมือนผิวหนังมนุษย์ 

2. ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต (Safety and Quality of Life) 
วิธีตรวจติดตาม แยกแยะและแก้ปัญหาสารมลพิษ
อันตราย 

- วิธีทดสอบสารมลพิษอุบัติใหม่ (Eps/SVHCs) ใน
พลาสติกและการใช้ประโยชน์ 

- ฐานข้อมูลการปนเปื้อนของสารกลุ่มสารเพอร์ฟลูออ
โรออกเทนซัลโฟเนต หรือ PFOS 
(Perfluorooctane Sulfonate) และกรดเพอร์
ฟลูออโรออกโทนาอิก หรือ PFOA 
(Perfluorooctanoic Acid) ในแหล่งน้ำ เป็น
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือขีดความสามารถ
ในการรองรับมลพิษ PFOS และ PFOA ของแหล่ง
น้ำ (Carrying Capacity) จำนวน 1 ฐานข้อมูล 

นวัตกรรมวัสดุเพ่ือความยั่งยืน - ต้นแบบถ่านกัมมันต์จากชีวมวล และ/หรือ เศษยาง
รถยนต์ระดับห้องปฏิบัติการ ที่มีการปรับปรุงพ้ืนผิว
ด้วยกระบวนการทางเคมีเพ่ือเป็นวัสดุดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์  

- ต้นแบบวัสดุพรุนคาร์บอนจากของเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมอาหาร ระดับห้องปฏิบัติการ ที่มี
ประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15 - 
25 มิลลิกรัมต่อกรัม 

- ต้นแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Modular 
Structural Concrete Products) ระดับ
ภาคสนามที่มีสมบัติเฉพาะ เช่น ด้านการก้ันเสียง 
(Sound Barrier) และด้านการกันไฟ (Fire 
Resistance) เป็นต้น 

- ต้นแบบกระบวนการรีไซเคิลเศษอะลูมิเนียมที่มีผิว
เคลือบกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบสอง ระดับ
ห้องปฏิบัติการ/ระดับภาคสนาม 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy: CE) 
 

- เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือรู้ทันกฎหมายสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ (Chemical in Product Alert 
Network) ช่วยยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมรับมือมาตรการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 300 คน  
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- ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการแสดง

ความประสงค์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่สกัดจากคลังข้อมูล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- ความร่วมมือด้านการทดสอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 
(CiP Analysis Labs Collaboration) จำนวน 1 
กลุ่ม 

- ชุดข้อมูลเทคนิคจาก SMARTest 4 ชุดข้อมูล เพ่ือ
เป็นชุดข้อมูลในการพัฒนา Material Informatics 
& AI เพ่ือการหมุนเวียนพลาสติกอย่างปลอดภัย 

- รายงานปัญหา (Hotspots) ของประเทศด้าน CiP 
ใน Annual State of CiP Report จำนวน 1 ฉบับ 
เพ่ือรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ในบริบทของประเทศไทย  

- การพัฒนาสินค้า/บริการ Fit-for-CE จำนวน 1 
รายการ 

 

3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) 
นวัตกรรมด้านอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ
ผู้พิการ 

- การทดสอบทางคลินิกของแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะ
บุคคลสำหรับผู้ป่วยเท้าแบนเฟสแรก เป้าหมาย
จำนวน 120 คน ในสถานพยาบาล จำนวน 5 แห่ง  

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบทำนายเหตุการณ์หก
ล้ม และลดแรงกระแทกแบบติดตั้งในที่อยู่อาศัยไป
ยังผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 ราย เพ่ือให้เกิดการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ 

วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) เพ่ือการรักษาและ
ฟ้ืนฟู 
    

- การเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นจดทะเบียน
เครื่องมือแพทย์กระดูกเทียมชนิดไฮดรอกซี 
แอปาไทต์ (Hydroxyapatite) ต่อสำนักงานอาหาร
และยา 

- ผลการศึกษาการสลายตัวและการประเมินสมบัติ
ทางชีวภาพของวัสดุโครงร่างไบเฟสิคที่มีรูพรุนที่มี
โครงสร้างแบบ Gyroid ด้วยเทคนิค DLP 

 

4. อุตสาหกรรมฐานเกษตรกรรม (Agro-based Industry) 
เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- กระบวนการผลิตยางมาสเตอร์แบตช์แบบต่อเนื่อง 
ระดับอุตสาหกรรม 
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- ต้นแบบถุงมือยางธรรมชาติไร้โปรตีนที่ไม่ก่อให้เกิด

การแพ้ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก 
- ต้นแบบเครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยางข้น 

(MST) อัตโนมัติ ระดับภาคสนาม  
วัสดุฐานชีวภาพ - ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการผงลิกนินจากชีวมวลที่

ผ่านการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 
- ต้นแบบกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยลิกนินจากชีวมวล

ด้วยเทคนิคกระบวนการปั่นเส้นใยแบบหลอมเหลว 
(Melt Spinning) ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบผงลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
อาหาร และ/หรือชีวมวล เพื่อนำไปผลิตเป็น 
ฟีนอลิกเรซินฐานชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการ 

- องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตวัสดุ
ศาสตร์และวิศวกรรม เกี่ยวกับการเพ่ิม
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ 

 

5. เกษตรกรรม (Agriculture) 
เครื่องจักรกลการเกษตร - ต้นแบบและทดลองชุดปรับหัวเกี่ยวแบบอัตโนมัติ

โดยใช้เทคโนโลยีไลดาร์วัดความสูงต้นข้าว และ
เทคนิคของชุดกลไกตรวจจับชุดเซนเซอร์แสง  

- ต้นแบบและทดลองชุดอุปกรณ์วัดขนาดพื้นที่พร้อม
ระบบคำนวณค่าบริการในการเก็บเก่ียวข้าว 

 

6. การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหน้า: อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์โครงเสริมภายนอกกาย (Robotic 
Exoskeleton) 
การวัดขนาดร่างกายและท่าทาง (Body and 
Posture Anthropometry) 

- ฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระผู้สูงอายุ 
- ข้อมูล API (Application Programming 

Interface) สำหรับสร้าง Mannequin จากเครื่อง 
3D Scanner (Symmetry & Smooth Data 
from 3D Scanner) เฉพาะส่วนร่างกาย 

การวิเคราะห์และการตรวจจับการเคลื่อนไหว 
(Motion Capture and Analysis) 

- ต้นแบบชุด Motion-assisted Exo-apparel แบบ
สวมใส่ ระดับห้องปฏิบัติการ ที่มีการติดตั้ง
เทคโนโลยีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
เทคโนโลยีกล้ามเนื้อจำลองสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  
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Brain Machine Interface - ต้นแบบระบบ AR-SSVEP (Steady State Visual 

Evoked Potential) ระดับห้องปฏิบัติการ 
- ผลการวิเคราะห์เทคนิคเพ่ือการตีความ EEG/Ear 

EEG (sit-to-stand) 
- สิทธิบัตร จำนวน 1 คำขอ 
 

 

• เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics & Information Technology) มุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานรากสำคัญทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศขั้นสูง
ของประเทศ ตลอดจนผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้น นำไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งในสาขาเทคโนโลยีรวมทั้ง
เตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีในอนาคต (Frontier Technology) ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก โดยมุ่งหวังสู่การสร้าง De Facto Platfform หรือแพลตฟอร์ม
ที่ถูกนำไปใช้งานจริงในวงกว้างอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอด
ได้หลากหลาย สามารถช่วยแก้ไขปัญหา สร้างธุรกิจใหม่และเพิ ่มคุณภาพชีว ิตที ่ด ีขึ ้นให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน หรือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
แผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. แพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบยุทธศาสตร์ประเทศ (Strategic Big Data 
Platform) 
แพลตฟอร์มบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร (Citizen Data Platform) 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี ้เป้า 
(Thai People Map and Analytic Platform: TPMAP) 
- แพลตฟอร์มเพ่ือการพัฒนาคนของประเทศ สามารถ

ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ช่วยบรรเทา
ปัญหาภาวะรั่วไหล (Inclusion Error) และภาวะตก
หล่น (Exclusion Error) 

การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-base Census) 
- พัฒนาสถิติเชิงวิเคราะห์ประชากร (Population 

Statistical Analysis) และ State-of-the-art Data 
Cleansing & Integration เพ่ือจัดการและวิเคราะห์
ข ้อม ูลภาคร ัฐ สำหร ับใช ้ต ่อยอดในการจ ัดทำ 
สำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน
ของประเทศ 
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ข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) (SME Big Data) 
- การต่อยอดเป็นระบบ Thai SME Scoring เพ่ือใช้

ในด้านการประเมินศักยภาพจากฐานข้อมูล Thai 
SME-GP ให้สามารถสนับสนุน SME ได้ตรงเป้า 

แพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Platform) 

แพลตฟอร์มการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 
(Open-D) 
- แพลตฟอร์มข้อมูลระดับชาติ (National Data 

Platform) ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็ย
ระบบและเป็นอัตโนมัติ 

- แพลตฟอร์มข้อมูลระดับชาติ (National Data 
Platform) เพ่ือสนับสนุน eMENSCR แบบ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) ที่สามารถนำเข้าข้อมูลจาก
หน่วยงานอย่างอัตโนมัติ 

- แพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับหน่วยงาน (Data 
Governance Platform) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบวงจร รองรับ
กระบวนการกำกับดูแลข้อมูลหน่วยงานตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Framework) สอดคล้องกับมาตรฐานภาครัฐ 
รองรับการเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างเป็นระบบและเป็นอัตโนมัติ จำนวน 1 
แพลตฟอร์ม 

- หน่วยงานภาครัฐที่นำแพลตฟอร์มระบบ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ จำนวน 10 หน่วยงาน 

แพลตฟอร์มของข้อมูล (Data Platform) 
- ขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูล  

(Data Service Platform) เพ่ือประยุกต์ใช้งานด้าน
อ่ืนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การครองชีพ การสัญจร ประชาชน การ
ท่องเที่ยว และการศึกษา  
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เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ   - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ ระดับ
ภาคสนาม เช่น ต้นแบบประมวลผลด้วยการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะกับข้อมูลสตรีม เพิ่มลดขนาด
ทรัพยากรโดยอัตโนมัติ 

 

2. แพลตฟอร์มเกษตรแม่นยำ (Precision Farming Platform) 
แพลตฟอร์มนวัตกรรมเปิดเพ่ือการเกษตร 
(Agriculture IoT Open Innovation) 

ชาวเกษตรแม่นยำ  
- พันธมิตรเพ่ือทดสอบการใช้งาน และสูตรการปลูก

พืช (Crop Recipe) ในพืชชนิดอ่ืน (นอกจาก 
มะเขือเทศ) 

Handysense  
- เผยแพร่เป็นนวัตกรรมแบบเปิด (Open 

Innovation) 
- ขยายผลองค์ความรู้ Open Guideline และ Open 

Hardware ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด 

แพลตฟอร์มของข้อมูล (Data Platform) BigStream 
และ Open-D 
- ขยายผลไปสู่สาธารณะหลังจากในส่วนของ

โปรแกรมท่ีเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) 
เสร็จสิ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ IoT และผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ทางด้านการเกษตร 

 

ระบบตรวจสอบสภาพของพืช สัตว์ และ
สภาพแวดล้อม (Plant, Animal and 
Environment Monitoring System) 

ระบบอัจฉริยะติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ (Aqua Series) 
- ขยายผลการใช้แสง LED ในการเพาะเลี้ยงแพลงค์

ตอนพืชและอาหารสด สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อน ระดับ
ภาคสนาม 

- ขยายผลระบบและโปรแกรมในการนับจำนวน 
นอเพลียกุ้ง ระดับภาคสนาม 

- ขยายผลการใช้งานเครื่องให้อาหารกุ้งที่คำนึงถึง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการกินอาหารของกุ้ง 

ระบบควบคุมการเกษตรแม่นยำสูง (Precision 
Agriculture Control System) 

ระบบควบคุมโรงปลูกพืช (Eco Plant Factory) 
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- ปรับปรุงโรงปลูกพืชเพ่ิมเติม และทดสอบร่วมกับ 

พืชชนิดอื่น เช่น ชิโสะ เห็ดหลนิจือ ในพารามิเตอร์ 
ด้านอื่นตามสูตรการปลูกพืชทดสอบ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ
และเครือข่าย ระดับภาคสนาม เช่น ระบบควบคุม
โรงเรือนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้สำหรับใช้ในโรงเรือน
กระจก หรือระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ   - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบ
บน ODC ที่มีความสามารถในการตรวจสอบพื้นที่
ปลูกข้าว 
 

3. แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry Platform) 
แพลตฟอร์มตอบโจทย์ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
(Smart Logistics) 

ระบบระบุตำแหน่งด้วยเทคโนโลยีบลูทูธและอัลตราไวด์
แบนด์ (UNAI)  
- UNAI และโดรนสำหรับตรวจนับและขนย้ายสินค้า

ในคลังสินค้า (Warehouse Drone) 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีระบบ

อัจฉริยะและเครือข่าย เช่น การหาค่าแก้ไขความ
เบี่ยงเบนประทับเวลาสำหรับโหนดเดคาเวฟอัลตร้า
ไวด์แบนด์ 

การผลิตสมัยใหม่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 
(Smart Manufacturing) 

URConnect Plus 
- ต้นแบบ URConnect Plus ระดับอุตสาหกรรม  

ถูกนำไปใช้งานจริงในโรงานอุตสาหกรรม 
- URConnect Plus เชื่อมต่อกับระบบสายการผลิต

จริงในสนามการทดสอบขนาดใหญ่ (Test Bed)  
Thailand i4.0 Index 
- พัฒนาผู้ประเมิน (Assessor) สำหรับการประเมิน

ผู้ประกอบการ SI 
- เชื่อมต่อกับ Thailand i4.0 Index 
แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูล
อุตสาหกรรม (IDA platform) 
- ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ (IDA to Marget) และ

ให้บริการ จำนวน 20 โรงงาน  
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4. แพลตฟอร์มพัฒนาเซนเซอร์เฉพาะด้านที่มีคุณภาพสูง (Strategic Sensor Process and Device 
Platform) 
แพลตฟอร์มเมมส์ (MEMs Platform) MEMs 

- เซนเซอร์วัดความดันชนิดเพียโซรีซิสทีฟ
(Piezoresistive Pressure Sensors): 50-100 Bar 
Range 

- ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ MEMs 

แพลตฟอร์มอีสเฟต (ISFET Platform) ISFET 
- เซนเซอร์แมกนีเซียม (Magnesium Sensor) 

จำนวน 100 เซนเซอร์ ที่มีความไวมากกว่า 45 
mV/dec  

- ISFET Array สำหรับไบโอเซนเซอร์แบบรวม 
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเซนเซอร์ชนิดใช้แสง 
(Optical Sensing Technology Platform) 

แพลตฟอร์มพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามัน (SERS) 
- Portable Cloud Raman System สำหรับการ

ทดสอบนอกสถานที่ เช่น กัญชา สารเคมีกำจัด
วัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช และแอปพลิเคชันสำหรับ
วัณโรค  

เทคโนโลยีเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ระดับห้องปฏิบัติการ เช่น การ
ออกแบบโครงสร้างเซนเซอร์ที่มีลักษณะเป็นฟิล์ม
บางหลายชั้น เครื่องอ่านเซนเซอร์อาร์เรย์แบบภาพ 

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น การประดิษฐ์เซนเซอร์ 
VOCs อาร์เรย์ ระบบตรวจวัดแบบอาร์เรย์ GMR 
หลายความยาวคลื่น 
 

5. แพลตฟอร์มการให้บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Service Platform) 
แพลตฟอร์มการให้บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI 
Services Platform) 

AI for Thai เวอร์ชัน 4 
- แสดงการวิเคราะห์การใช้งานทางสถิติ โดยแสดง

เป็น Dashboard ระหว่างลูกค้าและบริษัท 
- แสดงการวิเคราะห์การใช้งานทางสถิติการใช้งาน

เครื่อง เช่น ปริมาณ HD การบริการโดยแสดงเป็น 
Dashboard ของทั้งระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจเพ่ิมหรือลดบริการ 
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การให้บริการปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์ม (AI 
Services on Platform) 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติพ้ืนฐาน (Basic NLP) 
- โปรแกรมกำกับหน้าที่ทางความหมายของหน่วยวลี

ในประโยค (Semantic Role Labeling) 
การสรุปใจความสำคัญอัตโนมัติ (Automatic 
Summarization)  
- โปรแกรมสรุปความเอกสารตามไทม์ไลน์ 

(Timeline-base Summarization) 
พจนานุกรมภาษาศาสตร์ (Linguistic Resources)  
- พจนานุกรมคำไทยอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกข้อมูลฉาก

ของเหตุการณ์และแสดงความเชื่อมโยงของ
เหตุการณ์ เพ่ือการตีความภาษาในระดับลึก (Thai 
FrameNet) 

การวิเคราะห์ข่าวสาร (News Analytics) 
- เพ่ิมโปรแกรมตรวจจับข่าวลวงอัตโนมัติ (Fake 

News Detection)  
การตรวจจับใบหน้าและการระบุตัวบุคคล (Face and 
Identity)  
- การระบุบุคคล (Human Identification) 
- การตรวจจับการแสดงสีหน้า ท่าทางที่มีการ

แสดงออกน้อยครั้งหรือระยะสั้น ๆ (Deep 
Gesture Detection)  

การแปลงคำพูดเป็นข้อความ (Speech to Text) 
- ปรับปรุงคุณภาพโมเดล เพื่อรองรับระบบได้ยินเสียง

ระยะไกล (Far Field Microphone) 3-5 เมตร 
การแปลงข้อความเป็นคำพูด (Text to Speech) 
- พัฒนา Expressive Text to Speech 
 

6. แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ (Smart City Platform) 
การบริหารจัดการ และเฝ้าระวังภัยพิบัติและ
สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) 

Traffy Fondue 
- ขยายผลการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างและ

บริหารจัดการผ่าน Chat Application ได้ 
- ขยายผลการใช้งาน สำหรับการแจ้งเบาะแสการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 50 
จังหวัด 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

63 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- รายงานผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของ

ระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองในระดับ
พ้ืนที่ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการเก่ียวกับ
เทคนิคการประมวลผลภาพเพ่ือช่วยวิเคราะห์โอกาส
การเกิดดินถล่ม 

การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพลังงาน (Smart 
Energy) 

ระบบการตอบสนองด้านการใช้พลังงาน (Demand 
Response System) 
- ระบบบริหารพลังงานผสมผสานระหว่างระบบการ 

จัดการพลังงานของอาคาร (BEMS) แผงโซลาร์เซลล์ 
(PV) ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และสถานีชาร์จ
รถไฟฟ้า (EV Charging Station) 

การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  (Smart 
Infrastructure) 

ระบบตรวจสุขภาพเข่ือน (DSRMS) 
- พัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนดิน 

ช่องเขาขาด เขื่อนสิริกิติ์ เวอร์ชัน 2 
 

7. แพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษา (Innovative Education Platform) 
แพลตฟอร์มส่งเสริมการสอนให้เกิดกระบวนการคิด
เชิงวิเคราะห์ (Computational Thinking 
Platform) 

KidBright 
- KidBright UtuNoi and UtuNoi Data 

Playground ขยายผลร่วมกับ Globe Thailand  
ปีที่ 2 

- ขยายผล KidBright AI Simulation  
แพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล (Digital 
Content Management Platform) 

Thaijo 
- ระบบแนะนำวารสารสำหรับการตีพิมพ์ 

แพลตฟอร์มบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร 
ธรรมชาติ (Digital Culture Platform) 
 

Navanurak Platform 
- ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว 

8. แพลตฟอร์มสุขภาวะดิจิทัล (Digital Wellness Platform Data Platform) 
แพลตฟอร์มข้อมูลด้านโภชนาการและอาหาร 
(Food and Nutrition Data Platform) 

แพลตฟอร์มระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) 
- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการ

บริหารจัดการอาหารและสุขภาวะในโรงเรียนและ
ชุมชน 
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- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทจาก FoodChoice ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบจัดการข้อมูลตำรับ
อาหารริมทาง (Street Food) ระดับภาคสนาม 

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการดูแลสภาวะจิตใจ 
(Mental Wellness Technology Platform) 

แพลตฟอร์ม M3E (Mental Monitoring Maintaining 
& Enhancing) 
- ทดสอบนำร่องการตรวจจับความเครียดจาก

คลื่นไฟฟ้าสมองและหัวใจ  
- พัฒนาเทคโนโลยี Ear EEG เพ่ือการติดตามภาวะ

สมอง  
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ ระดับ
ห้องปฏิบัติการ เช่น ต้นแบบ AR-SSVEP  

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เก่ียวกับเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ เช่น การ
วิเคราะห์สัญญาณสมองโดยใช้ EEG/เทคนิคการลด
เสียงรบกวนใน Hearing Aids  

 

9. การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหน้า: เทระเฮิรตซ์เทคโนโลยี (Terahertz Technology) 
THz Imaging  THz Imaging 

- ระบบสแกนภาพสามมิติ สำหรับตรวจโครงสร้าง
ภายนอกและภายในของวัตถุ  

THz Spectroscopy & Databank  THz Spectroscopy & Databank 
- THz Spectroscopy สำหรับอัลกอริทึมในการ

วิเคราะห์ข้อมูล อาหาร และยา  
THz Device THz Device 

- ตัวอย่างระบบเทระเฮิรตซ์สเปกโทรสโกโดเมนเวลา
(THz-TDS) 
 

10. การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหน้า: การประมวลผลเชิงควอนตัมและวิศวกรรมควอนตัม (Quantum 
Computing & Engineering) 
การสร้างตัวเลขสุ่มด้วยควอนตัม (Quantum 
Random Number Generator: QRNG) 

QRNG Service 
- เว็บบริการสร้างตัวเลขสุ่มด้วยควอนตัม (QRNG 

Web Service) เวอร์ชัน 4  
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• การทดสอบในระดับสาธารณะ (เฟส 2) 
• เปิดทดสอบการใช้งานกับโครงการของ

พันธมิตร เช่น โครงการ Farmer One 
QRNG Device 

- ต้นแบบทันเนลไดโอด (Tunnel Diode Lab 
prototype) เวอร์ชัน 4 ระดับห้องปฏิบัติการ 
• ผลักดันการนำไปทดสอบใช้ร่วมกับงาน 

ด้านการสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum 
Communication) กับพันธมิตร 

- Optical ORNG เวอร์ชัน 1 
• อัตราสุ่ม (Bit Rate) สูงสุด 10 เมกะบิต 

ต่อวินาที  
การจำลองควอนตัมบนวัสดุชนิดใหม่ (Quantum 
Simulation on Novel Materials) 

วัสดุชนิดใหม่ (Novel Materials) 
- การสังเคราะหโ์บโรฟีน (Borophene) ในเชิง

อุตสาหกรรม 
Material Informatic 

- Quantum Material Informatic 
ควอนตัมพลาสโมนิกส์เซนเซอร์ (Quantum 
Plasmonics sensor) 

ควอนตัมพลาสโมนิกส์เซนเซอร์ (Quantum Plasmonics 
Sensing Devices) 
- พัฒนาชิปควอนตัมพลาสโมนิกส์ 
- พัฒนาระบบควอนตัมสเปกโตรสโกปี (Quantum 

Spectroscopy) สำหรบัทดสอบชิปควอนตัม 
พลาสโมนิกส ์
 

 

• นาโนศาสตร ์  และนาโน เทคโนโลย ี  ( Nanoscience and Nanotechnology)  พ ัฒนา 
ขีดความสามารถด้านนาโนศาสตร ์และนาโนเทคโนโลยี โดยมุ ่งเน ้นการ 5  แพลตฟอร์ม  
ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มการห่อหุ้มระดับนาโน สำหรับกักเก็บสารสำคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคง
ตัวสารสำคัญและนำส่งสารสำคัญแบบมุ่งเป้า 2) แพลตฟอร์มการออกแบบ สังเคราะห์ ขึ้นรูป และ
ดัดแปลงวัสดุ/โครงสร้างระดับนาโน เพื่อพัฒนาวัสดุนาโนที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อ
สัญญาณ 3) แพลตฟอร์มตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนร่วมกับการคำนวณเชิงโมเลกุล เพื่อแปรรูป 
ชีวมวลและของเสียที่มีศักยภาพสูงในประเทศให้เกิดสารเคมี ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 4) แพลตฟอร์ม 
นาโนไฮบริดและการเคลือบระดับนาโน และ 5) แพลตฟอร์มการวัดวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูง และ
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัสดุนาโน  นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
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และสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. แพลตฟอร์มการห่อหุ้มระดับนาโน (Nanoencapsulation Platform) 
ระบบนำส่งผ่านทางผิวหนัง - ผลทดสอบประสิทธิภาพนาโนวัคซีนแบบแช่ 

ต้านการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลานิล ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- การทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนเพื่อการฟื้นฟู
รักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม ระดับภาคสนาม  

- การทดสอบผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการผมร่วง 
ในอาสาสมัคร (Clinical trial) 

- ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยจากอนุภาคนาโน 
ระบบนำส่งผ่านระบบทางเดินอาหาร - ต้นแบบผลิตภัณฑ์นมผงเกรดพรีเมี่ยมเสริมดีเอชเอ 

(Docosahexaenoic acid, DHA)  
- ต้นแบบอนุภาคนาโนสารสกัดขมิ้นชันชนิดน้ำ 

พร้อมดื่ม 
- ต้นแบบสารสกัดมาตรฐานกระชายดำที่มีฤทธิ์

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
ระบบนำส่งผ่านระบบนำส่งในร่างกาย - ผลทดสอบผลการใช้ประโยชน์ของระบบนำส่งยา 

Plate-derived Exosome ในการนำส่งสาร
พันธุกรรม (Deoxyribonucleic Acid, DNA), 
กรดอะมิโน (Peptide) หรือแอนติบอดีเพ่ือกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน 

- ผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป้าหมาย ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- การทดสอบการเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ
ความเป็นหมันในสัตว์เพศผู้ในระดับเซลล์ 

- เทคนิคการเตรียมระบบเซลล์แวดล้อมมะเร็งชนิด 
Cancer-associated fibroblast (CAF) 

- เทคโนโลยีการเตรียมระบบนำส่งแบบรวมมุ่งเป้า 
(Targeted Combinatorial Therapy) เพ่ือยับยั้ง
มะเร็งต่อมลูกหมาก 

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่(Functional 
Ingredient) 

- สเปรย์ฉีดพ่นพ้ืนผิวเพ่ือเป็นทางเลือกทดแทนการใช้
เอทานอล 
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- อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดมาตรฐานจาก 

กระชายดำ 
- อนุภาคกักเก็บว่านเพชรหึงและตำรับที่ผสมอนุภาค

ว่านเพชรหึง  
- สูตรต้นแบบของอนุภาคนาโนสารแคนนาบืไดออล 

ที่ผ่านการทดสอบการระคายเคืองการผลิต 
ในระดับ Pre-pilot Scale  
 

2. แพลตฟอร์มวัสดุตอบสนองโครงสร้างนาโน และตัวตรวจวัด (Responsive Materials and 
Nanosensing Platform) 
การสังเคราะห์โมเลกุล/โครงสร้าง/วัสดุนาโน
ตอบสนอง/การดัดแปรหรือตรึงวัสดุนาโนบนพื้นผิว 

- วัสดุตอบสนองโครงสร้างนาโน (วัสดุนาโนโลหะ 
วัสดุนาโนคอมโพสิท วัสดุผสมนาโน) 
• เพ่ือนำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนา  
• เพ่ือการใช้งานในเชิงชุดสาธิตต้นแบบต่าง ๆ 
• เพ่ือนำไปขายในเชิงการค้า 

เทคโนโลยีการข้ึนรูปโครงสร้างระดับนาโน - ระบบผลิตแผ่นแปะไมโครนีดเดิลแบบอัตโนมัติ 
ระบบบูรณาการและการวิเคราะห์ข้อมูล - ชุดตรวจคัดกรอง/ติดตามภาวะเบาหวาน (ขยาย

กำลังการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเกิด 
Startup) 

- ชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ เพ่ือคัดกรองโรคไต 
(ขยายกำลังการผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

- ชุดตรวจอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดไหลในแนวราบ 
(Lateral Flow Immunochromatographic 
assay: LFA) วิเคราะห์อัลบูมินรั่วในปัสสาวะ เพื่อ
คัดกรองโรคไต (ขยายกำลังการผลิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 

- ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสที่
ก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

- ต้นแบบเซนเซอร์ไมโครนีดเดิลตรวจวัดสิ่งบ่งชี้โรคไต  
- เซนเซอร์ตรวจการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำ 
- เซนเซอร์ตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

ในน้ำนมดิบ  
- เซนเซอร์ความสุกของผลไม้ (ทุเรียน) 
- เซนเซอร์ตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของโรคในปัสสาวะ  
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ต่อยอดแพลตฟอร์มชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) 
สู่เชิงพาณิชย์ 
- ต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วทางการแพทย์ที่ผ่าน

การประเมินเทคโนโลยีและประสิทธิภาพจาก อย. 
และพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 5 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชุดตรวจโรคโควิด 19 ชุดตรวจโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชุดตรวจโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ B ชุดตรวจเบาหวาน และชุดตรวจโรคไต และ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 
• ชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจคัดกรองโรค

ติดเชื้อทางเดินหายใจ แบบ Home 
use/Professional Use โรคติดเชื้อโควิด-19 
โรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และโรคติด
เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B  

• ชุดตรวจหาไกลเคทเตดอัลบูมินในเลือดเพ่ือ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และชุดตรวจแบบ
รวดเร็วสำหรับตรวจหาโปรตนีอัลบูมินใน
ปัสสาวะเพ่ือติดตามอาการแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  

- ประชาชน หรือ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ โรคเบาหวาน และโรคไตเรื้อรังได้รับการ
ตรวจคัดกรองเชิงรุกสถานพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  

- เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ำยาและชุดตรวจทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย ร้อยละ 3.5 

 
3. ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (Nanocatalysis for 
Biorefinery) 
วัสุดนาโนฐานคาร์บอนเชิงฟังก์ชัน - การสังเคราะห์คาร์บอนโครงสร้างนาโนกลุ่ม

Graphyne และ Graphdiyne เพ่ือใช้เป็นขั้วไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง 

- กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพที่กำลังป้อนไม่น้อย
กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน  
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ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ - การผลิตเม็ดพลาสติกจากพอลิเอทิลีนฟูราโนเอท 

(PEF) โดยใช้ 2,5-Furandicarboxylic Acid  
(FDCA) หรือ อนุพันธ์ของ FDCA ที่ผลิตได้ เป็นสาร
ตั้งต้น 

- กระบวนการผลิตน้ำมันพ้ืนฐาน (Base Oil) ที่มี 
ดัชนีความหนืด (Viscosity Index หรือ VI) 
มากกว่า150 ด้วยโอลีโอเคมีภัณฑ์ท่ีได้จากปาล์ม 
สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น
ชีวภาพ (Biolubricant) เกรดสูง 

การวิเคราะห์ทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง - ฐานข้อมูล XAS (XAS AI Database)  
ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลสารมาตราฐานอย่างน้อย 
1,000 สเปกตรัม และเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
(Analytics Tools) ที่แบ่งหมวดหมู่ของฐานข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์แบบ Library XAS Spectra 

 

4. แพลตฟอร์มการเคลือบและนาโนไฮบริจด์ (Nanohybrids and Coating Platform) 
แผ่นกรองจากเมมเบรนเส้นใย - ต้นแบบ Functional Nanofibrous Mask เชิง

พาณิชย์ สำหรับป้องกันฝุ่น แบคทีเรีย ไวรัสและ 
วัณโรค (Anti PM2.5, Antibacterial, Anti-TB)  

- ต้นแบบ Microfibrous Membrane เชิงพาณิชย์ 
สำหรับกรองอนุภาคและละอองไอจามเพ่ือป้องกัน
เชื้อโรค  

- ต้นแบบ Multifilament หรือ Nonwoven 
Polypropylene Nanocomposite ระดับ
ภาคสนาม ที่มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึงขาด 
(ISO9073) ทนต่อไอสารเคมี ทนน้ำ ผ่านมาตรฐาน
ต้านเชื้อโรค เพื่อสิ่งทอเชิงเทคนิค 

สิ่งเเวดล้อมสะอาด 
- การตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการ

อุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- ต้นแบบวัสดุกรอง/วัสดุดูดซับ หรือระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ โดยน้ำที่
ผ่านระบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

- หมู่บ้านมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานผ่านระบบกรองสาร
ปนเปื้อน ใน 6 หมู่บ้าน ครอบคลุม 700 ครัวเรือน  

สารเคลือบผิว - ต้นแบบภาคสนามเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ 
ที่มีประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มากกว่า 
ร้อยละ18 มีอายุการใช้งานของแผงเซลล์



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

70 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
แสงอาทิตย์มากกว่า 2 ปี และการเสื่อม 
(Degradation) ของต้นแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

วัสดุผสมนาโนสำหรับอุตสาหกรรม - ต้นแบบวัสดุผสมนาโน เชิงพาณิชย์ สำหรับเคลือบ
กักเก็บสารสำคัญท่ีสามารถละลายในน้ำ เช่น 
วิตามินซีฮอร์โมนสำหรับเทคโนโลยีในระดับ
อุตสาหกรรม 
 

5. การวิเคราะห์ทดสอบด้านนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย (Advanced Nanocharacterization and 
Safety) 
มาตรฐานอ้างอิงวัสดุนาโนระดับประเทศ - วัสดุอ้างอิงมาตรฐานประเทศไทยอนุภาคซิลิกา 

- Tip Enhanced Raman Spectroscopy (TERS)  
- (ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนกักเก็บสาร

สกัดกวาวเครือ 
- (ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนกักเก็บสาร

สกัดมะขามป้อม 
แบบจำลองสำหรับทำนายความปลอดภัยและการ
ประเมินประสิทธิภาพ 

- แบบจำลองเนื้อเยื่อลำไส้บนชิปโดยเทคโนโลยีระบบ
ของไหลจุลภาค 

- วิธีทดสอบการสัมผัสทางการหายใจ (Inhalation 
Exposure) สำหรับการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

- วิธีพัฒนาแบบจำลองเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร
ของสุกรจากเซลล์เนื้อเยื่อลำไส้สุกรแบบปฐมภูมิ 

- Novel Plant-derived Anti-aging Active 
Ingredient 

ระบบการเลียนแบบประสาทสัมผัสมนุษย์สำหรับ
อุตสาหกรรม 

- วัสดุกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวัสดุดักจับ
สารหนู  

การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) 
- Artificial Photosynthesis 
- Nanorobotics  
 

Artificial Photosynthesis 
- บูรณาการระบบเคมีแสง (Photochemical) และ

ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) เข้าด้วยกัน ตั้งเป้า
ปฏิกิริยา (Reactivity) ได้ Reduced CO2C2 
Products ด้วย Solar-to-chemical Conversion 
ประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 1 

- ต้นแบบเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Conversion) ด้วย
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
เทคโนโลยี AP และระบบ CO2 Electrolyze 
สำหรับการใช้งานในสภาวะเสมือนจริง ระดับ
ห้องปฏิบัติการ  

- องค์ความรู้เชิงลึกในการสร้างแบบจำลองเชิง
อะตอมเพ่ือศึกษาการเร่งปฏิกิริยา CO2 Reduction 
ที่คำนึงถึงผลของอิเล็คโตรไลต์ไอออน และ pH 

- ขั้นตอนการทำงานของวิศวกรรมย้อนรอย ด้วย
ระเบียบวิธีคำนวณแบบเบย์ (Bayesian) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของระบบเซลล์ไฟฟ้าแบบ 
MEA  

Nanorobotics  
- หุ่นยนต์ระดับไมโคร/นาโน ที่ใส่อนุภาคแม่เหล็ก 

เพ่ือใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ 
- เครือข่ายทั้งด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และการ

ดำเนินงานวิจัยด้านหุ่นยนต์ระดับนาโน 
 

 

• เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) มุ ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้และ 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมบูรณาการเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทาง
พลังงานที่คำนึงถึงคุณภาพ ต้นทุน ความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพ
และความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง 
เทคโนโลยีด้านพลังงาน - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระดับ

ห้องปฏิบัติการ เช่น เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

2. เชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีมูลค่าสูงจากปาล์มน้ำมัน 
ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีมูลค่าสูงจากปาล์มน้ำมัน - ต้นแบบระบบการผลิตน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพ

ขนาด 10 ลิตรต่อวัน 
- ต้นแบบน้ำมันหล่อลื่นพ้ืนฐานชีวภาพ ISO VG  

10-22 
6.2.2 การวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งอย่างจำเพาะที่เร่งด่วน และต้องการความสามารถจำเพาะ
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ด้าน ใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้กับทั้ง
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ ซึ ่งเป็นเรื ่องเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู ่การเป็นสังคมผู ้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งมุมสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศหรือประยุกต์ใช้งานด้านอ่ืน ๆ เชิงพาณิชย์ 
(Dual-use technology) และ (3) การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ภายในประเทศ  โดยดำเนินงานผ่าน 3 Focus Center 
ประกอบด้วย 

• ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and 
Medical Devices Research Center: A-MED) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์และ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานสาล เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย  
ช่วยสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขในการพึ่งพาตนเอง และช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึง
บริการการแพทย์และสุขภาพของประชาชน สำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้  

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้านการวินิจฉัย การ
รักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Diagnosis, 
Treatment and Rehabilitation) เป็นการวิจัย
พัฒนาเครื่องมือแพทย์เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการ
แพทย์ในภาวะวิกฤตทางสุขภาพของประเทศ เช่น 
เครื่องมือแพทย์ด้านรังสีวิทยา ด้านทันตกรรม  
ด้านกระดูกและข้อ ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  
อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และด้านโรคไต รวมทั้ง
การต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทย
ด้านเครื่องมือแพทย์และชีววัตถุท่ีมีมูลค่าตลาดสูง
เพ่ือเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- ผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย์และพร้อม
เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ เครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ โลหะ
ดามกระดูก และฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 

- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล/
สัตว์ทดลอง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฟันเทียม
ถอดได้บางส่วน ชุดท่อนำสายสวน วัสดุห้ามเลือด
คอลลาเจน และข้อไหล่เทียม 

- สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติ 
ผู้ประกอบการไทย และนักวิจัยไทย จำนวน 2 ราย 

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการป้องกัน สร้าง
เสริมสุขภาวะ และบริการสุขภาพ (Prevention 
and Well-being) เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงระบบสุขภาพของ
ประชาชน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการป้องกัน
ดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค (Preventive Care) ไม่ให้
เกิดภาวะรุนแรงของโรคที่มีอยู่เดิม ขยายผล
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้
ครอบคลุมทั้งเขตเมือง ชุมชน ชนบท จนถึงการ
ดูแลตามบ้าน รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือ

- ต้นแบบระบบอำนวยการทางการแพทย์ดิจิทัล 
ระดับอุตสาหกรรม 

- ต้นแบบเต็นท์โครงสร้างและตู้สร้างแรงดันลบ ระดับ
สาธารณประโยชน์ 

- ต้นแบบระบบเซนเซอร์สำหรับควบคุมการผลิตทาง
เภสัชกรรม ระดับภาคสนาม 

- แพลตฟอร์มเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตราย ที่มีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ในการเฝ้าระวังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลที่เปิดเผยได้มา
ทำฐานข้อมูลแบบเปิด จำนวน 1 ระบบ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
โรคติดต่ออันตราย และขยายผลการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ ในสถาน
สงเคราะห์คนชราของชุมชนท้องถิ่น  

- ประชากรร้อยละ 3 ของประเทศที่ได้รับทราบข้อมูล
และใช้งานระบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวังสถานการณ์
ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตรายใน
ปี 2566 

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการสร้างความ
เสมอภาคทางสุขภาพ (Health Equity) เป็น 
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้างความเสมอภาค 
ที่เป็นปัจจัยทางด้านสังคมที่กำหนดสุขภาพของ
ประชาชน (Social Determinants of Health) ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลตั้งแต่เกิด อยู่อาศัย เรียนรู้ 
ทำงาน เล่น รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
ตลอดช่วงอายุ ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้ำของสุขภาพของประชากร นอกจากนี้ยังรวมถึง
หลักการการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า 
(Accessibility) ในด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึง
โดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุก
ประเภท 

- สถานสงเคราะห์คนชราได้รับการติดตั้งและใช้งาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านศรีตรัง สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน 
วัยทองนิเวศน์ และสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
มหาสารคาม 

- ผู้สูงอายุ (ผู้รับบริการ) ที่อยู่ในการดูแลของสถาน
สงเคราะห์คนชรา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม จำนวน 442 
คน 

- ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถาน
สงเคราะห์คนชราได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของไทยที่ติดตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- สื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับ
นักเรียนพิการทุกประเภท จำนวน 800 เรื่อง 

- นักเรียนพิการทางการได้ยินได้รับบริการล่ามภาษา
มือทางไกลและคำบรรยายแทนเสียงประกอบการ
เรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน 1,200 ชั่วโมง 

- ต้นแบบมือเทียมชนิดควบคุมด้วยสัญญาณ
กล้ามเนื้อ ระดับภาคสนาม 

 

 

• ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security 
and Dual-use Technology Center: NSD) ดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสองทาง (Dual-use) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงและภาคพลเรือน
โดยทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ และมีความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ S-Curve ตัวที่ 11 
ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การรับมือด้านความไม่สงบ อาชญากรรม และ
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคง ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
อาชญากรรมด้านสารสนเทศ ระบบรู้จำใบหน้า 
และระบบติดตามยานพาหนะด้วยอัตลักษณ์ของรถ 
และเทคโนโลยีเซนเซอร์ เช่น ระบบพัฒนาระบบ
การตรวจวัดสารเสพติด เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
การวิจัยพัฒนาวัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 
เช่น เสื้อเคลือบกราฟีนสำหรับภารกิจด้านความ
มั่นคง เพื่อการใช้งานและขับเคลื่อนให้เกิด
อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 

- ต้นแบบชุดตรวจวัดสารเสพติด (ยาบ้า ยาอี กัญชา) 
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า ระดับภาคสนาม 

- ขยายผลการใช้งานระบบรู้จำใบหน้าและป้าย
ทะเบียนรถไปยังสถานที่สาธารณะ 

- ขยายผลนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดสารเสพติดแบบ
พกพาเชิงพาณิชย์ 

การรับมือภัยพิบัติโรคระบาดและนวัตกรรมสำหรับ
ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สำหรับป้องกัน รับมือ หรือตรวจวัด เพื่อรับมือ
ปัญหาภัยพิบัติโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอ่ืน ๆ 
ที่เกิดขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ประกอบด้วย นวัตกรรมการสั่งทำงานแบบไร้สัมผัส 
นวัตกรรม เซนเซอร์สำหรับรับมือภัยโรคระบาด 
รวมไปถึงการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ
สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

- ต้นแบบเซนเซอร์สำหรับตรวจโควิด 19 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบอุปกรณ์การวัดไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNA) 
พร้อมขั้วไฟฟ้าวัสดุ 2 มิติแบบใช้แล้วทิ้ง เพ่ือใช้
ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ระดับห้องปฎิบัติการ 

- ต้นแบบระบบกำจัดเชื้อโรคในอาคาร ระดับ
ภาคสนาม 

- ต้นแบบหุ่นยนต์เพื่อการควบคุมสื่อสารระยะไกล  
ที่สามารถขยายผลได้ในเชิงป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค ระดับภาคสนาม 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ต้นแบบชุดตรวจ 
ATK สำหรับตรวจโควิด 19 ทางน้ำลาย ที่ผ่าน 
การตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

การรับมือภัยต่อระบบพลังงานและนวัตกรรมด้าน
พลังงานสำหรับกิจการความมั่นคง ครอบคลุม 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสร้างความ
มั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศทั้งในยาม
ปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาระบบเซลล์จ่าย
พลังงานและบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ

- ต้นแบบสูตรการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกท่ีสามารถ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ระดับอุตสาหกรรม 

- ต้นแบบเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบบเซลล์
เหรียญ CR2032 ระดับห้องปฏิบัติการ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
แบตเตอรี่ทางเลือกจากวัตถุดิบภายในประเทศเพ่ือ
ความม่ันคง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่
ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง 
การรับมือภัยพิบัติทางน้ำและอากาศเพ่ือความ
ยั่งยืน มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับรับมือกับปัญหาจากมลพิษ และ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมสำหรับ
แก้ปัญหามลพิษทางอากาศและไฟป่า และ
นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหามลพิษและภัยพิบัติทาง
น้ำ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสวนสันทนาการ
ปลอดฝุ่นเพ่ือเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่แบบกึ่งปิดกึ่ง
เปิด สำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรม
สันทนาการ หรือออกกำลังกาย 

- ต้นแบบระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื้อโรค
ในอาคาร ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ด้วยเทคนิค 
QCM และ Light Scattering ขนาดเล็กด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ IoT ระดับ
ภาคสนาม 

- ต้นแบบเทคโนโลยีกราฟีนและวัสดุขั้นสูง เพื่อการ
รับมือภัยพิบัตทางน้ำและอากาศ ระดับภาคสนาม 

- ต้นแบบการตรวจวัดค่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมแบบ
อัจฉริยะที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึน ระดับภาคสนาม 

- พ้ืนที่สวนสันทนาการปลอดฝุ่นเพื่อเมืองน่าอยู่ ที่มี
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
จำนวน 1 พ้ืนที่ 

 

 

• ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transports 
Research Center: RMT) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความพร้อมสำหรับใช้งาน และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อมเชิงคาดการณ์และ
อัตโนมัติ มุ่งเน้นการพัฒนาโปรไฟล์ของล้อและราง 
เทคนิคการซ่อมบำรุงราง เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการกัดกร่อนของชิ้นส่วนรถไฟ และ
ฐานข้อมูลด้านความเสียหายของล้อ เพลา และราง
รถไฟ เพ่ือนำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนทดแทน
การนำเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาวัสดุและ 

- ต้นแบบกระบวนการปรับสภาพผิววัสดุล้อและราง
ด้วยกรรมวิธีทางกล ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบเทคโนโลยีการพอกผิวด้วยเลเซอร์เพื่อซ่อม
บำรุงรางรถไฟ ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบการพัฒนาผิวเคลือบต้านทานการกัดกร่อน
ใต้ท้องรถไฟ ระดับภาคสนาม 

- ฐานข้อมูลการทดสอบการสึกหรอและการล้าจาก
การหมุนสัมผัส (Rolling Contact Fatigue: RCF) 
ของวัสดุล้อและราง 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การผลิตสมัยใหม่สำหรับการขนส่งในอนาคต เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

- ต้นแบบกระบวนการผลิตแท่งหล่อลื่นบังใบล้อกลุ่ม
แกรไฟต์ ที่มีสมบัติวัสดุเทียบเท่ามาตรฐาน EN 
16028 ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบตัวนำคาร์บอนที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ 
อัดรีดและซินเตอริง ระดับห้องปฏิบัติการ 

- ต้นแบบห้องพนักงานขับรถไฟที่ได้รับการติดตั้ง
เกราะกันกระสุนที่พัฒนาขึ้น และกระจกกันกระสุน 
ระดับภาคสนาม เพ่ือใช้งานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 หัวรถจักร 

- ดิจิทัลแพลตฟอร์มพร้อมฐานข้อมูลความเสียหาย
ของรางรถไฟในพ้ืนที่ลาดชัน จำนวน 1 ชุด 

- ร่างมาตรฐานด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟในพ้ืนที่
ลาดชัน พร้อมรายงานสนับสนุนเชิงเทคนิค จำนวน
1 รายงาน 

- การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและ
ความสะดวกของการขนส่งสาธารณะ มุ่งเน้น 
การพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการอัจฉริยะสำหรับ
ใช้งานในยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติ  

- ต้นแบบระบบควบคุมและสั่งการของยานพาหนะ
ขับข่ีอัตโนมัติขนาดบรรทุก 15 คน ระดับภาคสนาม 

 

6.2.3 การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National S & T 
Infrastructureเพ่ือสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการด้านเทคนิควิชาการด้วย
เทคโนโลยีขั ้นสูง พร้อมทั ้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 

• ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) เป็นโครงสร้าง
พื ้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ วัสดุชีวภาพและข้อมูลชีวภาพ 
ครอบคลุมทั้ง พืช จุลินทรีย์ และข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 

1. การอนุรักษ์ตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 
Plant Bank การจัดเก็บรักษาพืชระยะยาวใน
ธนาคารพืช 

- มาตรฐานด้านการจัดเก็บ อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จำนวน 1 มาตรฐาน 

- กระบวนการเก็บรักษาพืชที่มีมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure หรือ SOP) จำนวน 2 
กระบวนการ 

- ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดการพืช (Protocol) ที่มี
ความจำเพาะในแต่ละ ชนิดพืชที่แตกต่าง จำนวน 
10 ขั้นตอน 

- เมล็ดพืชผ่านเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรฐานเพ่ือ
การจัดเก็บเข้าคลัง จำนวน 200 พันธุ์ 

- ตัวอย่างแห้งพืชชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านการเก็บรักษา
ระยะยาว และจัดเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งพืช 
(Herbarium: BBH-P) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 150 
ตัวอย่าง 

- ตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา 
(Fungarium: BBH) ได้รับการเพิ่มคุณค่าของต้วอ
ย่างแห้งด้วยข้อมูลทางชีวโมเลกุล หรือ DNA Base 
จำนวน 600 ตัวอย่าง   

Microbe Bank การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวใน
ธนาคารจุลินทรีย์ 

- กระบวนการเก็บรักษาพันธุกรรมจุลินทรีย์ที่มี
มาตรฐาน  (Standard Operating Procedure 
:SOP) จำนวน 1 กระบวนการ  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดการ
จุลินทรีย์ (Work Instruction: WI) จำนวน 5 
ขั้นตอน  

- สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่จัดเก็บรักษาในคลัง
จุลินทรีย์ ที่ได้รับการยืนยันชนิดและจัดเก็บเข้าสู่
คลังเรียบร้อย จำนวน 1,000 สายพันธุ์ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015/ 
ISO20387 หรือ ISO ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้าน 
Biobanking ภายใน 1 ปี 

DNA Bank การเก็บรักษาสารพันธุกรรม - สารพันธุกรรมของพืชเพ่ือใช้ในการจัดจำแนก 
จำนวน 200 ตัวอย่าง  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- สารพันธุกรรมเพ่ือใช้ในการจำแนก ที่ได้จาก

ตัวอย่างพืชชนิดต่าง ๆ ที่จัดเก็บในรูปแบบ 
Genomic DNA จำนวน 150 ตัวอย่าง 

- สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการจัดจำแนก 
จำนวน 1,000 ตัวอย่าง  

- สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่จัดเก็บรักษาในคลัง
จุลินทรีย์ ที่ได้รับการยืนยันชนิดและจัดเก็บเข้าสู่
คลังเรียบร้อย จำนวน 1,000 สายพันธุ์ 

Data Bank การเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ และ
การพัฒนาระบบ 

- ข้อมูลสารพันธุกรรมพืช จำนวน 100 ตัวอย่าง  
- ข้อมูลพืชที่ได้รับการจัดทำเครื่องหมายพันธุกรรม

พืช ด้วยวิธีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 
ตัวอย่าง  

- ข้อมูลพืชที่ผ่านการยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์และจัดเก็บใน Data Warehouse  
จำนวน 100 ตัวอย่าง  

- ข้อมูลสารพันธุกรรมจุลินทรีย์ จำนวน 1,000 
ตัวอย่าง  

- ข้อมูลจุลินทรีย์ได้ผ่านการจัดทำเครื่องหมาย
พันธุกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 600 ตัวอย่าง  

- ข้อมูลจุลินทรีย์ที่ผ่านการยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และจัดเก็บใน Data Warehouse 
จำนวน 1,000 ตัวอย่าง 

- ข้อมูลจุลินทรีย์ที่ผ่านการยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และจัดเก็บใน Data Warehouse 
จำนวน 600 ตัวอย่าง  

- ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโน
ไทป์ที่มีการขอความยินยอม (Consent) กำกับ 
และผ่านการประเมินด้านคุณภาพของข้อมูลมนุษย์ 
จำนวน 5,000 ตัวอย่าง 

 

2. การให้บริการ Biomaterial และ Biodata 
ฐานข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และ
พันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์และ 

- ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ 
เพ่ือการสืบค้นและแสดงรายละเอียดของข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ หรือพันธุกรรมมนุษย์ 
จำนวน 2 ฐานข้อมูล 
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แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบ
องค์รวม 

- แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์และแสดงผล
ข้อมูลของทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ หรือมนุษย์ 
ที่ใช้งานผ่านเว็บอินเตอร์เฟส จำนวน 4 
แพลตฟอร์ม  

 

• ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) ศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการ
เทคโนโลยีโอมิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ประยุกต์เพื่อตอบโจทย์การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชและสัตว์ที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างมาตรฐานเมแทบอไลต์
หรือเปปไทด์ในพืชและอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ 
ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การศึกษาจีโนมิกส์และทรานสคริปโตมิกส์ (Genomics and transcriptomics) 
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (Reference 
Genomes, Genotypes)  
- การตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์

พืช สัตว์ เชื้อรา แบคทีเรีย 
- พัฒนา High-throughput Protocols เพ่ือ

การตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ 
- วิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและความสัมพันธ์ด้วย

แผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic Tree) 

- ตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ จำนวน 90,000 
ตัวอย่าง  

- จีโนมอ้างอิงของสิ่งมีชีวิต จำนวน 3 ชนิด 
- ตรวจวินิจฉัยโรคในเมล็ดพืช จำนวน 800 ตัวอย่าง

และสัตว์ จำนวน 800  ตัวอย่าง 
- ข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ระดับ DNA 

จำนวน 800 ตัวอย่าง  
- อนุสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีโอมิกส์ จำนวน 

1 เรื่อง 
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ (Genetic 
Improvement) 
- วิเคราะห์การแสดงออกของยีนภายใต้สภาวะ

ต่าง ๆ  
- วิเคราะห์หายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทาง

เศรษฐกิจ 
 

- เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 7 ตำแหน่ง 

2. การศึกษาโปรตีโอมิกส์และเมแทบอโลมิกส์ (Proteomics and Metabolomics) 
การศึกษาโปรตีโอมิกส์ (Proteomics) 
- ข้อมูลโปรติโอมิกส์ในระดับเซลล์ ภายหลังจาก

การกระตุ้นด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือ

- ข้อมูลโปรติโอมิกส์ในระดับเซลล์ ภายหลังจากการ
กระตุ้นด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสาร
สังเคราะห ์(Bioactive หรือ Synthetic 
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สารสังเคราะห์ (Bioactive หรือ Synthetic 
Compounds) ที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคที่
สำคัญในประเทศ 

- พัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) บ่งชี้
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช 

Compounds) ที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคที่
สำคัญในประเทศ จำนวน 2 โปรติโอมิกโพรไฟล์ 

- พัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) บ่งชี้
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 2 ตัว 

การศึกษาเมแทบอโลมิกส์ (Metabolomics) 
- เมแทบอไลต์ (Metabolite) ที่สัมพันธ์กับฟีโน

ไทป์ของสิ่งมีชีวิตและกากของเหลือ 
- การแยกหรือการระบุลักษณะสารสำคัญ 

- พัฒนาวิธีการวิเคราะห์เมแทบอไลต์ (Metabolite) 
ที่เก่ียวข้องกับฟีโนไทป์พืช จำนวน 5 ชนิด  

- การแยกหรือการระบุลักษณะสารสำคัญในตัวอย่าง  
จำนวน 5 ชนิด 

 

 

• ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 
ThaiSC) มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับโจทย์ปัญหาขนาด
ใหญ่ของประเทศ โดยเน้นงานด้าน Computational Science, DATA Analytic และ Artificial 
Intelligence (AI) รวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรเพื่อช่วยแก้โจทย์ปัญหาของประเทศที่ซับซ้อน 
หลากมิติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 

1. ขีดความสามารถในการให้บริการ 
มีปริมาณทรัพยากรที่สามารถรองรับการบริการทั่ว
ประเทศ 
 

- ชั่วโมงการคำนวณ จำนวน 70,000,000 ชั่วโมง 

2. ประสิทธิภาพของการให้บริการ 
เข้าถึงผู้ใช้งานในทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ   - หน่วยงานที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า 200 โครงการ 

- หน่วยงานที่ใช้บริการ (Participated) จำนวน 20 
หน่วยงาน 
 

 

• สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล พร้อมทั้งวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) การผลิต
และบริโภคที่ยั ่งยืนและการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมขับเคลื่อนสังคมเพ่ือ
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การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ สามารถสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ป้องกันการกีดกันทางค้าให้แก่ภาคเอกชน และสนับสนุนมาตรการด้าน
ความยั่งยืนของประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ 
ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล - รายงาน SDG ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 

กรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
- การเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 10 YFP เพ่ือให้

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างน้อย 2 กลุ่ม 
- ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศที่พัฒนา/

ปรับปรุง ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และ
เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ 1) ฐาน
ข้อมูลฯ ที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม่ ที่ผ่านการประชุม
และยอมรับให้เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ อย่าง
น้อย 5 ฐานข้อมูล 2) ฐานข้อมูลฯ ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัย และเหมาะสมในบริบทของไทย ไม่น้อย
กว่า 50 ฐานข้อมูล 

- การพัฒนาตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ (MF) ของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

- การพัฒนาตัวชี้วัดการบริโภควัสดุในประเทศ 
(Domestic Material Consumption: DMC) ปี 
พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

- การพัฒนาตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
มูลค่าเพ่ิม (GHG/Value Added) ปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด - วิธีการและตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 กลุ่มผลกระทบ 

2. การประยุกต์ด้าน วทน. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การบริการเทคนิค วิเคราะห์ และถ่ายทอด - การส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย/ให้
คำปรึกษา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม จำนวน 4 หน่วยงาน 

- การพัฒนา/ปรับปรุง คู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ดี/แนว
ทางการดำเนินงาน/รายงานเชิงเทคนิค เพ่ือส่งเสริม
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
และพัฒนาการให้ข้อมูลสู่ผู้บริโภคเพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน จำนวน 1 เรื่อง 

การประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ - การพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิง
บูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและบริโภค 
จำนวน 2 เรื่อง/หน่วยงาน 

 

• ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) มุ ่งพัฒนา
เซนเซอร ์ข ั ้ นส ู ง  Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพ ัฒนา Ion-
Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) Platform รวมท ั ้ งสน ับสน ุน ให ้ เก ิ ดระบบน ิ เวศ 
(Ecosystem) ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์จาก
อุปกรณ์เซนเซอร์อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ 
ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การสร้าง Sensor Ecosystem 
การสร้างรายได้จากไมโครแฟบริเคชั่นให้กับ
พันธมิตร เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบนิเวศ 
(Ecosystem) 

- สร้างรายได้ จำนวน 30 ล้านบาท  

การผลักดันให้เกิดระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค 
หรือ Small Volume MEMS 

- เกิด Small Volume MEMS จำนวน 1,000 แผ่น
ต่อปี (1.5 Shift)  

สามารถออกแบบ Advanced MEMS ใหม ่ - กระบวนการผลิตไมโครโฟนแบบ MEMS (MEMS 
Microphone) เชิงอุตสาหกรรม จำนวน 2 
กระบวนการ  

- กระบวนการผลิตไจโรสโคป แบบ MEMS (MEMS 
Gyroscope) เชิงอุตสาหกรรม จำนวน 1 
กระบวนการ 

 

2. การใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานของ TMEC 
การเพ่ิมเครือข่ายพันธมิตรใหม่ใช้งานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure) มากขึ้น 

- เครือข่ายพันธมิตรใหม่ จำนวน 2 หน่วยงาน  

คนในเครือข่ายเข้ามาออกแบบ ใน TMEC  - จำนวนนักออกแบบสะสม 3 คน  
การพัฒนาต้นแบบวงจรรวมที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
(IC Design Consortium) 
 

- ต้นแบบวงจรรวมในระดับวงจรไฟฟ้า (Schematic) 
จำนวน 1 ต้นแบบ 
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6.2.4 การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure) เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ 
ดำเนินการพัฒนาระบบบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง เป็นหน่วยงานสำคัญช่ วย
ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ 
ประกอบด้วย 

• ศูนย์ทดสอบผลิตภ ัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product 
Testing Center: PTEC) เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออกตามมาตรฐานระดับประเทศและ
มาตรฐานสากล ดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมไทย อาทิ ย านยนต์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื ่องมือแพทย์ และระบบราง ให้ได้ในระดับสากล ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมและยานยนต์
ไฟฟ้า ขยายขีดความสามารถการทดสอบ 
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับแบตเตอรี่
ลิเทียม และยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถการทดสอบระบบ
อัดประจุไฟฟ้ารองรับระบบขนส่งสาธารณะ
สมัยใหม่ 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับ
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging) ภายใต้ 
ข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) 

- มีห้องปฏิบัติการทดสอบ EV Charger สำหรับ 
รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า ที่มีขีดความสามารถ
ให้บริการทดสอบขนาด 250 กิโลวัตต์ 

- ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 
สถานประกอบการ ในปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า 
150 ล้านบาท 

การบริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การ
บิน ขยายขีดความสามารถการทดสอบ ตรวจสอบ 
และรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์การบินตามมาตรฐานสากล 

- เปิดให้บริการทดสอบเครื่องบินขนาดเล็ก 
(Ultralight aircraft) ตามมาตรฐาน RTCA DO-
160G 

- เปิดให้บริการทดสอบระบบสนับสนุนภาคพ้ืนดิน 
(Ground Support) ของสนามบินต่าง ๆ เช่น 
ระบบตั๋วโดยสาร ระบบติดตาม (Monitor) และรถ
ขนถ่ายผู้โดยสาร 

การบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ขยาย 
ขีดความสามารถการทดสอบ ตรวจสอบ และ
รับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องมือแพทย์ตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้ SMEs ที่ได้การ

- ขยายขีดความสามารถการทดสอบเครื่องมือแพทย์
เฉพาะทาง กลุ่ม Particular Standards หรือ
มาตรฐาน IEC 60601-2-X เพ่ิมเติม 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
รับรองเครื่องหมาย CE (European Conformity) 
สามารถส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปสู่ยุโรปได้ 

- ขอขยายขอบข่ายการรับรองเป็นหน่วยรับรอง 
(Certification Body) ISO/IEC 17025 สำหรับ 
การรับรองครื่องมือแพทย์ 

การบริการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronic) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things: IoT) ขยายขีดความสามารถ
การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ 
Smart Electronic และ IoT ตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งส่งเสริมให้ SMEs ที่ได้การรับรอง
เครื่องหมาย CE FCC UL CSA สามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ 

- ได้การรับรองเป็นหน่วยรับรอง (Certification 
Body) ISO/IEC 17065 สำหรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ IoT 

การบริการทดสอบระบบโลจิสติกส์ ขยาย 
ขีดความสามารถการทดสอบ ตรวจสอบ และ
รับรองผลิตภัณฑ์สำหรับระบบราง อาทิ การ
ทดสอบเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบแสง ตาม
มาตรฐานสากล 

- ขยายขอบข่ายรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025 ด้านการทดสอบเสียง แรงสั่นสะเทือน และ
ระบบแสง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) 

- เปิดให้บริการทดสอบด้านการทดสอบเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และระบบแสง 

การบริการทดสอบด้านความมั่นคง เพ่ิม
ความสามารถในการให้บริการทดสอบตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านความม่ันคงตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 

- มีห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน
ความมั่นคงตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 แห่ง 

- ขยายขีดความสามารถการทดสอบตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงด้วยราคาท่ีต่ำกว่า
ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ ร้อยละ 40 

 

 

• ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NSTDA Characterization and Testing Service Center: 
NCTC) เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ 
สนับสนุนการขับเคลื ่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบที่มี
มาตรฐานและครบวงจร ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ One Stop 
Service ที่พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน 
และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา กัญชง สารสกัด
กัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชา ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบ และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบกัญชา  
กัญชง สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชา  
ในการตรวจสอบเชิงคุณภาพ และความปลอดภัย 
รวมทั้งขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบ
ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จำนวน 3 ขอบข่าย อาทิ  
การทดสอบหาปริมาณสารแคนาบินอยด์ด้วย
เทคนิค Liquid Chromatography - Mass 
Spectrometry (LC-MS/MS) และเทคนิค High 
Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) และการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักใน
น้ำมันกัญชาและกัญชงด้วยเทคนิค Inductively 
Coupled Plasma - Mass Spectrometer (ICP-
MS) 

- วิธีการทดสอบใหม่/กระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ
ใหม่/มาตรฐานใหม่ด้านการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา
และผลิตภัณฑ์กัญชา จำนวน 6 วิธี อาทิ  
การทดสอบหาสารเทอร์ปีน การทดสอบหา 
ตัวทำละลายตกค้าง การทดสอบหาสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตกค้าง การทดสอบหาปริมาณสารพิษจาก
เชื้อรา การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน และ
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล
ของเส้นใยและสารประกอบกัญชง 

การบริการวิเคราะห์ทดสอบกระท่อมและผลิตภัณฑ์
กระท่อม ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนา
วิธีการวิเคราะห์ทดสอบพืชกระท่อม สารสกัด
กระท่อม และผลิตภัณฑ์กระท่อมภายใต้
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบทดสอบพืชกระท่อม สารสกัดกระท่อม และ
ผลิตภัณฑ์กระท่อม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
จำนวน 2 ขอบข่าย อาทิ การทดสอบหาปริมาณ
สารสำคัญไมทราไจนีน และอนุพันธ์ไมทราไจนีน 
(7-hydroxymitragynine) 

- วิธีการทดสอบใหม่/กระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ
ใหม่/มาตรฐานใหม่ด้านการวิเคราะห์ทดสอบพืช
กระท่อม สารสกัดกระท่อม และผลิตภัณฑ์กระท่อม 
จำนวน 20 วิธี เช่น การหาปรมิาณสารสำคัญ อาทิ 
ไมทราไจนีน สเปโอไจนีน และไพแนนทีน รวมทั้ง
การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เป็นต้น 

การบริการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในพืชและ
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ดำเนินการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบสารสำคัญในพืชและพืชสมุนไพร ตาม
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ทดสอบด้านสารออกฤทธิ์สำคัญในพืชและพืช
สมุนไพร รวมทั้งขยายขีดความสามารถ 
การวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 1 ขอบข่าย 
ได้แก่ การหาปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 

- วิธีการทดสอบใหม่/กระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ
ใหม่/มาตรฐานใหม่ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
สารสำคัญในพืชและพืชสมุนไพร จำนวน 15 วิธี 
เช่น การทดสอบสารสำคัญสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร การทดสอบสารตกค้างในสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร การวิเคราะห์ทดสอบโลหะหนักใน
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และการทดสอบด้าน
เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน  

การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชัน 
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์ทดสอบอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก 
(Alternative Proteins) เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อจาก
พืช (Plant Based Meat) ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน รองรับนวัตกรรม
อาหารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขยายขีด
ความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบอาหารฟังก์ชัน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 จำนวน 2 ขอบข่าย ได้แก่ การทดสอบการ
ปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช และ
การทดสอบด้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

- วิธีการทดสอบใหม่/กระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ
ใหม่/มาตรฐานใหม่ด้านอาหารฟังก์ชัน จำนวน 10 
วิธี เช่น การตรวจการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ การ
ตรวจสอบหาสารพิษตกค้าง การตรวจหาการ
ปนเปื้อนของโลหะหนัก การตรวจสอบหาจุลินทรีย์
ปนเปื้อน และการวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ 
เป็นต้น 
 

 

• ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ( Industrial Ceramic and 
Houseware Product Testing Center: CTEC) ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร เซรามิก วัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ฝักบัว ทั้งทางกายภาพและทางเคมี รวมไป
ถึงการหาปริมาณโลหะหนักต้องห้ามหรือสารอันตราย ตามมาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐสากล 
ให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ผลิตทั้งในและนอกประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ใช้บริการ และช่วยยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่ง
มอบ ดังนี้ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
และวัสดุที่สัมผัสอาหาร ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ภาชนะท่ีทำจากเซรามิก แก้ว เมลานีน และภาชนะ
ใส่เทียน รวมทั้งขยายขีดความสามารถสู่ผลิตภัณฑ์
ภาชนะพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหารสำหรับทารก 
ภาชนะหุงต้ม จุกคอร์ก ยาง และไม้ ครอบคลุม 
การทดสอบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารตาม
มาตรฐานสากล 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และวัสดุที่สัมผัส
อาหาร อาทิ การทดสอบทางเคมี ตามมาตรฐาน 
มอก. 655 และ มอก. 2493 

การบริการวิเคราะห์ทดสอบกระเบื้อง ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบกระเบื้องเซรามิก หินเทียม  
หินธรรมชาติ และยางปูพื้น รวมทั้งขยาย 
ขีดความสามารถสู่แผ่นตกแต่งผนัง ตาม
มาตรฐานสากล 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบกระเบื้อง อาทิ การทดสอบความทนต่อ 
การลื่น ตามมาตรฐาน EN 16165, DIN EN 16165 
และ BS EN 16165 เป็นต้น 

การบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 
อาทิ โถส้วมแบบนั่งราบ รวมถึงโถหรืออ่างสุขภัณฑ์
เซรามิกอ่ืน ๆ รวมทั้งขยายขีดความสามารถสู่ก๊อก
น้ำและฝักบัวอาบน้ำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก อาทิ ผลิตภัณฑ์ 
ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า-ล้างมือ 
ตามมาตรฐาน มอก. 1277-2555 มอก. 1278-
2555 และ มอก. 1377-2555 เป็นต้น 

การบริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมีในการหา
โลหะหนักต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ แบบ 
Determination Method เพ่ือยืนยันผล โดย 
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาโลหะหนักใน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติก 
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
พลาสติก อาทิ การหาโลหะหนักต้องห้าม 
ในผลิตภัณฑ์แบบ Determination Method เพ่ือ
ยืนยันผล ตามมาตรฐาน IEC 62321 

การบริการทดสอบทางด้านคุณลักษณะทางเคมี
และด้านการระบุคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่
ใช้ทำเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัย 
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบชีววัสดุ และวัสดุทางการ
แพทย์ ทั้งการทดสอบหาโลหะหนัก โลหะหนักเป็น
พิษ และการทดสอบทางกายภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ISO 10993 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

- ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุนวัตกรรมและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ โดยสามารถรองรับการบริการทดสอบวัสดุ 
ทั้งที่เป็นวัสดุนวัตกรรมที่ใช้ทางการแพทย์ ชีววัสดุ หรือ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 มาตรฐาน 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

88 

• ศูนย์บร ิการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Consulting 
Service Center: DECC) ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึง
การพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงาน
ส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริการโซลูชันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
ธุรกิจอาหารริมทาง ให้คำปรึกษาและสนับสนุน 
การผลิตและกระบวนการพัฒนาเครื่องจักร 
ที่เก่ียวข้องด้านการผลิตอาหาร เช่น เครื่องสกัด
สารสำคัญในรูปแบบใหม่ราคาไม่แพง เพ่ือให้
เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี และเพ่ือใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร และสารที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเพ่ืออนาคต รวมทั้งการ
พัฒนาเครื่องจักรผลิตและแปรรูปอาหาร เช่น 
เครื่องจักรสตรีทฟู้ดเคลื่อนที่ (Street Food 
Mobile) 

- ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เครื่องจักรผลิตและแปรรูปอาหาร จำนวน 1 คำขอ 

- โครงการให้คำปรึกษาและบริการโซลูชันด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอาหารริมทาง  
อย่างน้อย 1 โครงการ 

การบริการโซลูชันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
เกษตรแม่นยำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรอัจฉริยะ ผ่านการออกแบบและผลิตโรงเรือน
อัจฉริยะเพ่ือการค้า การพัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ และสร้างเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านเกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ 

- ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตร
แม่นยำ/เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 คำขอ 

- โครงการให้คำปรึกษาและบริการโซลูชันด้าน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเกษตรแม่นยำ/เกษตร
อัจฉริยะ อย่างน้อย 1 โครงการ 

การบริการโซลูชันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
งานด้านบริหารจัดการพลังงาน ให้บริการและ
สนับสนุนงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ 
Battery Energy Storage System (BESS) และ
การจัดการพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ เพ่ือ
สร้างแนวทางการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

- ทรพัย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหาร
จัดการพลังงาน จำนวน 1 คำขอ 

- โครงการให้คำปรึกษาและบริการโซลูชันด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานด้านบริหารจัด
การพลังงาน อย่างน้อย 1 โครงการ 

 

• ศูนย์บริการงานวิศวกรรม (NFEC) เป็นศูนย์บริหารจัดการงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ให้บริการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาต้นแบบจากการวิจัยและ
พัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตที่
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นำเสนอสู่สังคมให้แก่ทั้งทีมวิจัยและกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตและผู้ใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
แผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การออกแบบวิศวกรรม การให้คำปรึกษา การสร้างเครื่องมือและช้ินส่วนต้นแบบวิจัยเชิงวิศวกรรม 
รวมทั้งการยกระดับผลงานวิจัยสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาต้นแบบวิจัยสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ - ต้นแบบวิจัยสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2 ต้นแบบ 
มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและการพัฒนาต้นแบบ
เชิงวิศวกรรม  

- การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและการพัฒนา
ต้นแบบเชิงวิศวกรรม 10 โครงการ 

2. การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคารในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  
(NSTDA BEMS) เฟส 2 รวมทั้งพัฒนาชุดอุปกรณ์ IoT สำหรับจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 

พัฒนาระบบแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ละ
อาคารใน อวท. (NSTDA BEMS) เฟส 2 (Building 
Energy Management System : BEMS) 

พัฒนาชุดอุปกรณ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลแสดงผล ดังนี้ 
- แสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มเติมจากปี 

2565 จำนวน 6 อาคาร  
- แสดงผลข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์

ที่ติดตั้งใน อวท. อย่างน้อย 2 จุดติดตั้ง 
- แสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมใน อวท. เช่น 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝุ่น PM2.5 
 

3. การให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการของ NFEC 
- รายได้จริงจากการให้บริการภายในและ

ภายนอก จำนวน 4 ล้านบาท 
- มูลค่าของการให้บริการและการดำเนินงาน (ไม่

รวมรายได้จริงจากการให้บริการภายในและ
ภายนอก) จำนวน 2 ล้านบาท 

 

- รายได้จากการให้บริการภายในและภายนอก และ
มูลค่าของการให้บริการและการดำเนินงาน 6 ล้าน
บาท 

 

4. เครือข่ายการดำเนินงานด้านบริการวิศวกรรม 

เครือข่ายด้านบริการวิศวกรรม เพ่ือเพ่ิมขอบข่าย
การให้บริการเครื่องมือของ NFEC และหน่วยงาน
เครือข่าย ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดความคุ้มค่า 

- เครือข่ายด้านบริการวิศวกรรม 1 หน่วยงาน 

 

• ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: 
TBES) ให้บริการทดสอบทางด้านพิษวิทยา (Toxicology) และการประเมินทางชีวภาพ (Biological 
Evaluation) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และเคมีภัณฑ์ ด้วยระบบ
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คุณภาพและมาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการทดสอบด้านพิษวิทยา
และความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinical Study) ให้ได้ตามระบบคุณภาพ OECD GLP 
เน้นด้านการใช้วิธีทางเลือก (Alternative Methods) และในระบบหลอดทดลอง (In Vitro) ที่เป็นที่
ยอมรับระดับสากล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
ในการจดแจ้งหรือขึ ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ 
(Biocompatibility) ของเครื่องมือแพทย์ และ
ขยายขีดความสามารถการให้บริการด้วยมาตรฐาน
วิธีใหม่ ISO 10993 Series 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์กลุ่ม Surface Device ด้วยวิธี
มาตรฐาน ISO 10993 Series และ OECD Test 
Guidelines จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ ISO 
10993-5: การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ใน
หลอดทดลอง ISO 10993-12: กระบวนการเตรียม
ตัวอย่างทดสอบเครื่องมือแพทย์ ISO 10993-23: 
การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง ISO 10993-
10: การทดสอบความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้
ทางผิวหนัง โดยใช้วิธีตาม OECD 442E (h-CLAT) 
ISO 10993-3 และ ISO 10993-33: การทดสอบ
ความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม โดยใช้วิธีตาม 
OECD 471 (Ames Test) 

- การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
จำนวน 10 รายการ 

การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งอาหาร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้บริการทดสอบความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สารเติม
แต่งอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามระบบ
คุณภาพ OECD GLP และมาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมอาหารและยา 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ด้านความปลอดภัย ตามวิธีมาตรฐาน 
จำนวน 3 ขอบข่าย ได้แก่ ISO 10993-5:  
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดทดลอง 
OECD 471 (Ames Test): การทดสอบฤทธิ์ 
ก่อกลายพันธุ์ และ OECD 495: การทดสอบ 
อนุมูลอิสระเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง 

- การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งอาหาร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 3 รายการ 

การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและ
สมุนไพร ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ทางผิวหนังตามแนวทาง

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบด้าน
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล FDA, OECD 
Test Guidelines และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ปฏิบัติของ OECD พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนา
วิธีการทดสอบใหม่ ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้ง
พัฒนามาตรฐานพืชสมุนไพรและสารสกัดเพ่ือใช้
ทางการแพทย์ โดยเพ่ิมศักยภาพการทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพและความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก 

จำนวน 2 ขอบข่าย ได้แก่ ความเป็นพิษต่ออวัยวะ
ภายใน และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม 

- ขยายขีดความสามารถการให้บริการทดสอบด้าน
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นจุดเด่นสำคัญของพืชสมุนไพร
และสารสกัด จำนวน 3 ขอบข่าย ได้แก่ ฤทธิ์เสริม
ภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเซลล์เป้าหมาย และฤทธิ์
ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 

- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถให้
คำปรึกษาเฉพาะทางได้ จำนวน 5 คน 

- การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสาร
สกัด จำนวน 10 รายการ 

 

 

6.2.5 การพัฒนาความร่วมมือวิจัยภาครัฐและเอกชน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร รวมทั้งความร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและ
พัฒนาเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที ่ก ่อให ้เก ิด เคร ือข่ายความร ่วมมือจาก
ภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
อย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยให้สำเร็จและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการ
นำเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาวนำไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 

• ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหา สร้างผลกระทบ และสร้างกลุ่มนักวิจัยแกนนำเพื่อสร้าง
บุคลากรวิจัยภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา 

สร้างพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธของ สวทช. เพิ่มเติมไม่น้อย
กว่า 2 หน่วยงาน โดย  
- เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน

พันธมิตร 
- มีแผนการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร 
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• การวิจัยตามความต้องการของภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเข้ากับความต้องการ
นวัตกรรมของผู้ใช้ ส่งเสริมและเติมเต็มช่องว่างของบัญชีนวัตกรรมไทยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/และประชุมหารือกับ
หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ และผลักดันให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ 

- ขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ จำนวน          
15 หน่วยงาน 

- หน่วยงานรัฐได้รับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระเบียบเพ่ือให้สามารถดำเนินโครงการ
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ อย่างน้อย
จำนวน 20 หน่วยงาน  

- โจทย์วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 เรื่อง 
การบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของ สวทช. 

- ต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
จำนวน 2 ต้นแบบ 

- ข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของ สวทช. อย่างน้อย 3 โครงการ 

การบริหารโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ ของ สวทช. และหน่วยงานรัฐ
อ่ืน 

- แพลตฟอร์มกลไกการบริหารโครงการการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ  

 

 

• ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ประจักษ์
และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งเสริมความร่วมมือวิจัยกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การสร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศ - โครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ (International 

Co-funding Project) จำนวน 6 โครงการ (CAS-
NSTDA, NARLABS-NSTDA) 

- เครือข่ายพันธมิตรใหม่ (New Strategic 
Partners/Networks) จำนวน 1 เครือข่าย 

การบูรณาการภายในและยกระดับความเป็นสากล
ในเวทีนานาชาติ 

- ปรับปรุงข้อมูลทุนวิจัยต่างประเทศ (Grant 
Information) ให้ทันสมัย จำนวน 24 ครั้ง 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ สวทช. ภาษาอังกฤษให้

ทันสมัยทุกเดือน 
- จัดทำจดหมายข่าว สวทช. (NSTDA newsletter) 

เดือนละ 2 ครั้ง 
- จัดประชุมระดับนานาชาติ (International or 

Regional Conference) จำนวน 1 ครั้ง 
การสร้างแพลตฟอร์มสนับสนุนให้เข้าถึงทุนวิจัย
ต่างประเทศ 

- จัดสัมมนาให้ข้อมูลทุนวิจัยต่างประเทศแก่นักวิจัย
(Grant Info Day) จำนวน 6 ครั้ง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำ
ข้อเสนอโครงการขอทุนต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 

- ข้อเสนอโครงการขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
(International Funding Project Submitted) 
จำนวน 12 โครงการ 

การริเริ่มกลไกใหม่เพ่ือร่วมมือต่างประเทศและ
แหล่งทุน 

- ASEAN Talent Development Program 
(Funded by PMU-B) 
 

 

นอกจากนี้ มีการสร้างระบบการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพงานวิจัยและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริหารจัดการให้เกิดระบบควบคุมคุณภาพงานวิจัย เช่น 
การส่งเสริมการขอรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การส่งเสริมคุณภาพและความ
รับผิดชอบในผลงานตีพิมพ์ การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย รวมทั้ง การบริหารจริยธรรมทางการวิจัย จริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และ
ผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย (Research Data 
Management) 

- ส่งเสริมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook) ใน 
สวทช.  

- ส่งเสริมการวางแผนจัดการข้อมูลงานวิจัย 
- ประกาศนโยบายการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารสำคัญ

ของ สวทช. ในระยะยาว (Long term Archive) 
- ร่างประกาศนโยบาย Open Science 
- หารือพัฒนากลไกการส่งเสริม Open Science กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน/นอก สวทช. 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- ส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง Open Science 
- ส่งเสริมให้เกิดกลไก Preprint Review เช่น การ

เผยแพร่ผลงานวิจัยใน Open Repository 
- รักษาสถานะ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายผ่าน

การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) การบันทึกข้อมูลงานวิจัย 

การส่งเสริมคุณภาพและความรับผิดชอบในผลงาน
ตีพิมพ์ 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและความ
รับผิดชอบในผลงานตีพิมพ์ 

- ดำเนินการภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ 
(Professional Authorship Center: PAC)   

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของ
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI)  

- ทบทวนและติดตามความเหมาะสมของ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ
โครงการผ่านระบบบริหารและติดตามโครงการ 
สวทช. (myProject) และปรับปรุงให้เหมาะสม 

- พิจารณาแนวทางการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
ในโครงการ Non-research 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทางการวิจัย 

- นำแบบฟอร์ม COI ที่แบ่งตามบทบาทการทำงาน 
จำนวน 5 ฉบับ และคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้ง 
คำถามที่พบบ่อย (Q&A) ไปสื่อสาร ประยุกต์ใช้งาน 
และแบ่งปันให้กับเครือข่ายพันธมิตรภายนอก 
สวทช. โดยแบบฟอร์ม COI จำนวน 5 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
 สำหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ  
 สำหรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

จำนวน 2 ฉบับ (แบบลงนามครั้งเดียว และ
แบบลงนามทุกครั้งของการประชุม)  

 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
โครงการวิจัย  

 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เข้าร่วม
ประชุม  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การส่งเสริมการขอรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 

- จัดการประชุมเชิงนโยบายระหว่าง สวทช. และ อย. 
และ/หรือ การประชุมกลุ่มย่อยรายผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ปรึกษาหารือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

- ร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการขอ
รับรองผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนา 
(Regulation Compliance Training Program) 
ร่วมกับ อย. 

- ทบทวนและติดตามความเหมาะสมของของรายงาน
ความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด (Regulation) ผ่าน
ระบบ myProject และปรับปรุงให้เหมาะสม 

กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อการส่งมอบผลงาน
ที่มีคุณภาพ ทำซ้ำได้ในสภาวะการทำงานจริง 

- ส่งเสริมการประเมินระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology 
Readiness Levels: TRL) และการใช้บริหาร
งานวิจัย  

- มีกระบวนการยืนยันผลผลิตจากงานวิจัยมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามคุณสมบัติ (Verification) และกระบวน
ยืนยันความสามารถในการทำซ้ำ และสามารถนำไปใช้
งานได้ในสภาวะที่ส่งมอบจริง (Validation) 
ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ 

- ส่งเสริมการบูรณาการ (Integrate) หลักการ 
Verification และ Validation ตลอดกระบวนการ 
วิจัยเข้ากับการดำเนินงานของศูนย์แห่งชาติ/
ศูนยว์ิจัยเฉพาะทาง 

- ศึกษาแนวทางการตรวจสอบ (Verify) ข้อมูล
งานวิจัยก่อนการประชาสัมพันธ์ 

- สร้างการรับรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
Verification & Validation ผลงานวิจัย 

- ติดตามและส่งเสริมคุณภาพข้อเสนอโครงการ 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedures; SOP) ที่ชัดเจน และ
กระบวนการจัดการ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 
และรายงานผลอย่างเหมาะสม โดยกระบวน
ดังกล่าว ครอบคลุมทั้งกับงานวิจัยที่เกิดภายใน 
สวทช., เครือข่าย, อุทยานวิทยาศาสตร์ และ EECi 

- จัดทำ (ร่าง) Principles of Research Integrity: 
Application to Thailand 

- ผลักดันให้เกิดการประมวลผลข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ
การลอกเลียนวรรณกรรม ระหว่าง สวทช. – จุฬา - 
มจธ. 

- เปิดใช้ระบบด้านมาตรฐานและจริยธรรม ที่
เชื่อมโยงกับระบบ myProject Version 3 เพื่อ
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
รองรับการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
และป้องกันการหลุดรอดของโครงการวิจัยที่อาจไม่
ปฏิบัติตาม พรบ. และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัย ทุกไตรมาส ได้แก่ คณะกรรมการ 
Thailand Research Integrity Network (TH-
RIN) คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. (IRB) 
คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ของ สวทช. (IBC) คณะกรรมการจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ สวทช. คณะกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ ของ สวทช. (IACUC) ทุกไตร
มาส 

- จัดให้มีการเชื่อมโยงและประสานการทำงานกัน
ระหว่าง คณะกรรมการ IRB และคณะกรรมการ AI 
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้อง 

- ผลักดันการเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ระดับนานาชาติ  (SIDCER-NECAST) 

การสร้างความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ./กฎหมาย รวมถึง ความประพฤติรับผิดชอบ
ด้านการวิจัย (Responsible Conduct of 
Research: RCR) และจริยธรรมการวิจัย 
(Research Ethics) ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ให้แก่
นักวิจัย 
 

- เปิดใช้หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมทั้ง
แบบทดสอบ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย และจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 

- จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 “เครือข่าย
พันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” 

- จัดทำหลักสูตรภาคบังคับด้านจริยธรรมการวิจัย 
Basic & Advance สำหรับผู้ช่วยวิจัยและนักวิจัย 
อายุงาน 0-3 ปี  

- นักวิจัยใหม่ สวทช. อายุงาน 0-3 ปี ได้รับการ
อบรม/ผ่านการทดสอบ ตามเกณฑ์ที่วางไว้ใน
หลักสูตรภาคบังคับ (Basic) อย่างน้อย ร้อยละ 60 

- จัดอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย ให้แก่นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย 
ผู้ช่วยวิจัย บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัย เช่น ผู้ประสานงาน KM Auditor นักวิเคราะห์



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

97 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
โครงการ บุคลากรวิจัยที่ไม่ใช่พนักงานและบุคลากร
ภายนอกที่เข้ามาทำงานใน สวทช. (NCR) และ
นักศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตร 

- ร่วมพัฒนานักวิจัยใหม่ ภายใต้โครงการ “การ
พัฒนานักวิจัยใหม่เรียนรู้ฝังตัวการทำงาน” 
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6.3 กลุ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

มีเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ และขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรท้องถิ่น โดยยกระดับการผลิตและคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และสนับสนุนการทำสถานีสาธิต ทดสอบ เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร เพื่อเผยแพร่กระจายความรู้ในพื้นที่ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาคเกษตร เกษตรกรแกนนำ เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อเป็นตัวคูณให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ 
โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ชุมชนในท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
การขยายผล และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farm) 
- ตรวจสอบ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ตัวอย่างเทคโนโลยี 
เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบควบคุมการให้น้ำ
อัจฉริยะ สถานีตรวจวัดอากาศระดับชุมชน 
ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร เป็นต้น 

- คัดเลือกเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่เหมาะสม
และมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา
โครงการสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
ระบบ Smart Farm 

- มีกลไกการสร้างผู้ประกอบการด้านบริหาร
จัดการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอย่างครบ
วงจร Agriculture System Integrators (ASI) 
เพ่ือทำหน้าที่กระจายและให้บริการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรในพ้ืนที่  เช่น หน่วยงานท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

 

- เกษตรกรต้นแบบได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 210 ราย 

- ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 
10 ราย 

- เกษตรกรต้นแบบที่รับ ปรับใช้ และเผยแพร่ความรู้
ในวงกว้าง จำนวน 15 ราย 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานจากทรัพยากรชุมชน (Bioeconomy & Community Base Tourism) 
การยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เน้นการผลิต 
สิ่งทอพ้ืนเมือง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิต

- กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสิ่งทอ  
ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ 
การผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 กลุ่ม 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
เส้นใย ปรับปรุงพันธุ์หม่อนไหมหรือฝ้าย ลดขั้นตอน 
ลดทุนการผลิต เพ่ิมคุณสมบัติพิเศษตามบริบทและ
ความต้องการของชุมชน รวมถึงการพัฒนา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการมีทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์
ผลงานให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ และสร้าง

ความสามารถของชุมชนด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิต และแปรรูปทางการเกษตรที่
ปลอดภัย 

- สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรแกนนำ และ
ผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ 
ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เกิด 
การขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับ
การผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่ระดับ
สากล 

 

- ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 25 
ชุมชน  

- เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 
1,000 คน 

3. สถานีสาธิต ทดสอบ เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Training & Learning Station) 
การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทาง 
การเกษตร ทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนชุมชน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงาน
พันธมิตร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 

- สถานีเรียนรู้ระดับภาค (Training Hub) จำนวน 5  
แห่ง (ต่อเนื่อง) 
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6.4 กลุ่มแผนงานด้านสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายในการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม 
และ SMEs การกระตุ้นความต้องการด้านนวัตกรรม การพัฒนากลไกส่งเสริมภาคเอกชนและผู้ประกอบการ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 
ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ และสามารถเติบโตแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
แผนการดำเนินงานและผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
การสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและดำเนินการตาม
มาตรฐาน 
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้วยการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของ SMEs ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โดยมีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 สำรวจความต้องการและวินิจฉัยให้

คำปรึกษาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ 
ก่อนดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลย ี
เชิงลึก 

 พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกราย SMEs  

- SMEs ที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จำนวน 660 ราย 

- พัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการฟาร์มสามารถยกระดับ
การผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ มีพลังงานทดแทน
ใช้ และมีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน
การผลิต โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เพื่อ

ยกระดับผู้ประกอบการฟาร์ม และ
วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ  

- ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จำนวน 20 ราย 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
 วินิจฉัยปัญหาเชิงลึกและให้คำปรึกษา

เบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาระยะยาวเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก โดยมีการกำหนด
ขอบเขตโครงการตามลักษณะปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย 

 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการรวมทั้งประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

การยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม (IDE) 
- พัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่าง

มั่นคง ด้วยการสร้างผู้ประกอบการมูลค่าสูงด้าน 
BCG (BCG Startup) เป็นการเตรียมกำลังคน 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ BCG เพ่ือเป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถจัดตั้งธุรกิจและ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีระบบแบบแผน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ลดปริมาณของเสียจากระบบ เพ่ือรักษา
ฐานทรัพยากรของประเทศและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 บ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

ด้าน BCG ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็น
ฐานของผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างมูลค่า
สูง 

 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นให้สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมกับเทคโนโลยีและกลุ่มเป้าหมาย  

 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ที่เน้น 
นำเทคโนโลยีด้าน BCG ไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้มีการนำ
งานวิจัยไปสร้างเป็นธุรกิจนวัตกรรม 

- ผู้ประกอบการผ่านการบ่มเพาะเกิดผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ จำนวน 20 ราย 
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การบ่มเพาะธุรกิจและการเร่งการเติบโตธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการ 
- ยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย 

Maturity Model มีเป้าหมายเพ่ือให้การดำเนิน 
งานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเป็นระบบและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
 รวบรวมข้อมูลภาพรวมหน่วยบ่มเพาะ

ธุรกิจ เพื่อทราบสถานภาพปัจจุบันของ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ  

 จัดประชุมคณะทำงาน เพ่ือร่วมให้
ความเห็นและจัดทำ Maturity Model 
สำหรับการยกระดับการบริหารจัดการ
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ  

 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศใน
รูปแบบกรณีศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้ใน
ขั้นตอนการออกแบบโมเดล  

 ออกแบบและพัฒนาโมเดล ตลอดจน
กระบวนการในการประยุกต์ใช้โมเดลที่
ครอบคลุมถึงเกณฑ์และวิธีการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน เอกสารประกอบการประเมิน การ
พัฒนาบุคลากรตรวจประเมิน และขั้นตอนการ
รับรอง  

 วิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบ
ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการหน่วย
บ่มเพาะธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  

 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในระบบนิเวศการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
นำเสนอโมเดลที่ได้รับการพัฒนาขึ้น นำ
ความคิดเห็นมาใช้ปรับปรุงโมเดลต่อไป 

 ประยุกต์ใช้โมเดลกับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 

- หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเข้าร่วมโครงการในการพัฒนา 
จำนวน 5 หน่วย 

- บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ จำนวน  25 คน 
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- ยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารให้เป็น

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เรง่การเติบโตธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารให้มี
ความสามารถในการสร้างรายได้สูง  

- ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถ 
ในการสร้างรายได้สูง จำนวน 10 ราย 

การสนับสนุนด้านภาษีเพ่ือธุรกิจเทคโนโลยี รับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้
ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินการรับรอง
โครงการให้แก่ผู้ประกอบการที่มีการลงทุนทำ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ให้สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า
ของรายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ภาษี 200%) โดยมี
แผนการดำเนินงาน ดังนี้  
- การตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (ทั้งส่วนกลาง และ 
ส่วนภูมิภาค) 

- โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ได้รับการรับรอง เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ภาษี 200%)  จำนวน 450 
โครงการ มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท 

- ผู้ประกอบการยื่นขอรับการตรวจประเมินและ
รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จำนวน 5 ราย 

- ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 50 หน่วยงาน 
 

การสนับสนุนด้านตลาดเพ่ือธุรกิจเทคโนโลยี การ
ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรม โดยการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

- ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
นวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำนวน 65 รายการ 
 

การสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือธุรกิจเทคโนโลยี 
- ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยระบบการ
ประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีกลุ่ม

- ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จำนวน 50 ราย 
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ผู้ประกอบการไทย เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
ประมวลผล ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
นำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนทาง
การเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ 

- พัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME 
Scoring/Big DATA) เป็นการสร้างเครื่องมือที่
สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหรือประเมิน
ระดับศักยภาพของ SME ในมิติต่าง ๆ สามารถ
นำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการคัดเลือก SME เข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ดำเนินการโปรแกรมต่างๆ ภายใต้มาตรการ 
MSME 2020 เพื่อส่งเสริม SME ให้ตรงความ
ต้องการอย่างจำเพาะต่อกลุ่มเป้าหมาย มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการ
ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของ SME 
(SME Ecosystem) ที่ช่วยสนบัสนุนการเติบโต
และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME 
ไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้
และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับของประชาชน ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไป 

 

- พัฒนาให้เกิดระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME 
Scoring/Big DATA) ประกอบด้วยระบบใหญ่ จำนวน  
2 ระบบ ได้แก่ ระบบประเมินศักยภาพ MSME (SME 
Scoring) และระบบจัดการสิทธปิระโยชน์ (Reward 
System) 

 
 
 
 

2. การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 

- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
(Reskill/Upskill) จำนวน 15,000 คน-วัน 

- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับการสร้างอาชีพใน
อนาคต จำนวน 200 หลักสูตร 

 

3. การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
NSTDA Startup การนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
และนักวิจัย/พนักงาน ที่มีศักยภาพ มาสู่การใช้
ประโยชน์ โดยการผลักดัน พัฒนาต่อยอด เข้าสู่
กลไก NSTDA Startup ด้วยการพัฒนา Business 

- นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วย
กลไก NSTDA Startup จำนวน 5 ราย 
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Model และ Business Plan ตลอดจนบ่มเพาะ
ธุรกิจเชิงลึก เชื่อมโยงและเพ่ิมทางเลือกในการ
ระดมทุน ร่วมจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นธุรกิจ 
การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี การร่วมลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยีกับภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ใน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลไก
หนึ่งในการผลักดันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ในรูปแบบบริษัทร่วมลงทุน โดย สวทช. มีนโยบาย
ลงทุนในธุรกิจที่บุกเบิกด้านเทคโนโลยี หรือธุรกิจที่
รับการถ่ายทอดจากต่างประเทศ หรือธุรกิจวิจัย
และพัฒนา ซึ่งจะเป็นตัวเร่งในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลด 
การพ่ึงพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
โดยมีแผนการดำเนินงานในกิจการเป้าหมาย ได้แก่ 
กิจการด้านข้อเข่าเทียม และกิจการด้านการผลิต
และให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด  

- ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไกร่วมทุนของ 
สวทช. จำนวน 2 บริษัท 

- ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไกร่วมทุนของ 
NASTDA Holding หรือ PE Trust Fund จำนวน 
3 ราย 

การเพ่ิมจำนวน IP Utilization การบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดำเนินการยื่นขอรับ 
การคุ้มครองทรัพยสินทางปัญญาภายในประเทศ
และต่างประเทศ ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 
และคุ้มครองพันธุ์พืช อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่สามารถใช้งานได้
จริง เพ่ือผู้ประกอบการทางธุรกิจมีโอกาสใน 
การแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

- ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ (IP 
Utilization) จำนวน 450 รายการ 

- ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่ม  
ร้อยละ 5 

การเชื่อมโยงพันธมิตรเพ่ือทำงานร่วมกับ สวทช. - สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ขนาด M หรือ L 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ราย 
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6.5 กลุ่มแผนงานด้านพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรวิจัย 

มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัยเข้าสู่อาชีพนักวิจัย วิศวกรวิจัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันและ
อนาคต โดยอาศัยความพร้อมของทรัพยากรบุคคล (นักวิจัย) และโครงสร้างพื้นฐานที่ สวทช. มีอยู่ ผนวกกับกลไก
ต่าง ๆ อาทิ ทุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย ทุนการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำ และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยเปิดโอกาสให้
นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพนักวิจัยใน
อนาคต ผ่านการเข้าร่วมดำเนินการวิจัยในโครงการวิจัยของ สวทช. ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากนั กวิจัย 
สวทช. รวมทั้งพัฒนาเยาวชนผู้มีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการก้าวสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในอนาคตต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย  พัฒนา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาท่ี
ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะ
สาขาที่เก่ียวข้องกับ BCG  โดยใช้ประโยชน์จาก
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร 
(นักวิจัย) ของ สวทช. ในการบ่มเพาะ เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจัยให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง
บ่มเพาะความสามารถและทักษะวิจัยให้แก่นักวิจัย
หลังปริญญาเอก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงใน
การก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพและ
คุณภาพในอนาคตต่อไป และใช้กลไกการให้
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย เช่น  
- การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน (JSTP)  
- โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน 

(YSTP)  
- โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) 

- โครงการ Thailand Alliances of 
Institutions of Science and Technology-

- นักศึกษาและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็น
บุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ (ผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องและ
ทุนใหม่) ไม่ต่ำกว่า 800 คน 

- บุคลากรวิจัยที่สำเร็จการศึกษาและพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน จำนวน 142 คน (จากกลุ่มผู้ที่รับทุน
ต่อเนื่อง)  
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
Japan Advanced Institutes of Science 
and Technology (TAIST-JAIST)  

- โครงการทุนสถาบนับัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย (TGIST)  

- โครงการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง สวทช. 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัย 8 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยสิริ
เมธี  

- โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของ 
สวทช. (NSTDA Postdoc)  

การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สำหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบบูรณาการภายใต้แนวคิด STEM 
(Science Technology Engineering and 
Mathematics) แก่ทั้งเยาวชนทั่วไป   เยาวชน
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเยาวชนกลุ่ม
ด้อยโอกาส  ให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้าน STEM ให้เข้ากับบริบทต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
และเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมฝึกทักษะวิจัย โดยมี
นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์เป็นพ่ีเลี้ยง 

- พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของครู
วิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้เชิงปฏิบัติการให้ครูวิทยาศาสตร์ โดย

บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 10,000 คน 
ประกอบด้วย 
- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด STEM 
จำนวน 3,700 คน 

- พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 2,000 คน 

- พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อลดสภาวะถดถอยจาก
การเรียนรู้ (learning loss) จำนวน 4,300 คน 

- มีโครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
ผลงานของเยาวชนไม่น้อยกว่า 300 โครงงาน โดย
ในจำนวนนี้ มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของพ้ืนที่หรือ
ชุมชน สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ต่ำกว่า 20 ผลงาน 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
เน้นการพัฒนาครูแกนนำเพ่ือเป็นตัวคูณ 
สำหรับขยายผลไปสู่ครูวิทยาศาสตร์ในกลุ่มอ่ืน 
ๆ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ  

- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   
ฝึกทักษะสะเต็มจากห้อง FabLab (โรง
ประลองทักษะทางวิศวกรรม) ฝึกทักษะการ
เป็นนักคิด นักประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับ
เด็กและเยาวชน เพ่ือกระจายโอกาสให้นักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการเสื่อมถอยจาก
การเรียนรู้ (Learning Loss) ผ่านโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย และโครงการ
อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน เพ่ือลดสภาวะถดถอยจากการ
เรียนรู้   

พัฒนาและจัดทำหลักสูตร หรือชุดสื่อและกิจกรรม 
STEM 

- หลักสูตรหรือชุดสื่อและกิจกรรม STEM เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตร 

- หลักสูตรหรือชุดสื่อและกิจกรรม STEM สำหรับ
โรงเรียนชนบท จำนวน 10 หลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นโดยผู้ได้รับทุน สวทช. 
มีส่วนร่วมดำเนินการ 

- ผลงานทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนโดยผู้ได้รับทุน สวทช. 
มีส่วนร่วมดำเนินการ (ผลงานตีพิมพ์/สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร) จำนวนไม่ต่ำกว่า 180 ผลงาน/ฉบับ 
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6.6 กลุ่มแผนงานด้านบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

มีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตนวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคการศึกษา ให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน วทน. ร่วมกันบนฐานจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ 
และจุดเน้นด้านนโยบายระดับต่าง ๆ พื้นที่ในการดำเนินงานของ สวทช. ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์์ประเทศไทย 
(Thailand Science Park: TSP) เขตอุุตสาหกรรมซอฟต์์แวร์์ประเทศไทย (Software Park: SWP) เขตนวััตกรรม
ระเบีียงเศรษฐกิิจพิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) และเมืืองนวััตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) โดยเน้นการใช้ฐานองค์ความรู้ และเทคโนโลยีของ สวทช. และสถาบันการศึกษา
เครือข่าย การใช้กลไกการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเกษตรชุมชน เพื่อดึงดูด
ผู้ประกอบการ และบริษัทสตาร์ทอัพ ให้เข้ามาดำเนินงานในเขตนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 
ทำให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม (Ecosystem) ประกอบด้วย (1) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) และเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) (2) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และ 
(3) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) 
เชื่อมโยงการทำงานระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานอื่น ๆ และสร้างเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาของประเทศ รวมทั้งเป็น
พื้นที่การดำเนินงานของ EECi (ช่วงเริ ่มโครงการ) อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
(SWP) 
บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ด้าน
วิศวกรรมและบริการอาคาร เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ รวมถึงด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการทำงาน 
และระบบนิเวศนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม  

 

- ผู้ประกอบการ TSP ที่มาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม จำนวน 100 ราย 

- สัดส่วนร้อยละการใช้พ้ืนที่เช่าสะสม TSP และSWP 
ร้อยละ 85 

- สัดส่วนร้อยละการใช้พ้ืนที่ห้องประชุม 
สะสม TSP และ SWP ร้อยละ 30 
 

 

• เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  เป็นการดำเนินงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน 
ในพ้ืนที ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 
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1. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)  มีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจาก

วัตถุดิบมันสำปะหลังในระดับก่อนนำร่อง (Pre-
pilot Scale)  

- พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี  
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  
 โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร  

 โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีที่เป็น Non 
GMP เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ 
สารชีวภาพที่ให้คุณสมบัติพิเศษ 

- พัฒนาระบบสำหรับโรงงานผลิตพืช (Plant 
Factory) และโรงเรือนปลูกพืช (Green 
House) โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 พัฒนาระบบและอุปกรณ์พ้ืนฐานประกอบ

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ให้มี
ความพร้อมด้านระบบโครงสร้าง ระบบ
ควบคุมสภาพแวดล้อม และระบบ
สนับสนุนอื่นๆ เพื่อเป็นสถานที่รองรับการ
ให้บริการทดสอบระบบและอุปกรณ์
ประกอบที่พัฒนาขึ้นในประเทศ  

 พัฒนาโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) ที่
พร้อมให้บริการพัฒนาต้นแบบระบบผลิต
สมุนไพรมูลค่าสูง ที่มีขนาดการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม เพ่ือถ่ายทอดให้
ผู้ประกอบการ/เกษตรกรนำไปใช้งานผลิต
จำหน่ายพืชผลของตนเองได้ 

- ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลย ีของ
ชุมชนและเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ  

- EECi Phase 1A เปิดดำเนินการด้วยโครงสร้างด้าน
เกษตรสมัยใหม่และโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ร้อยละ 65 

- ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัตถุดิบมันสำปะหลังด้วย
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี ระดับก่อนนำร่อง (Pre-
pilot Scale) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

- ความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอ 
รีไฟเนอรี ร้อยละ 80.5 

- ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน
และเกษตรกร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 40 ชุมชน ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

111 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) มีแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี ้
- ดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 

(Sustainable Manufacturing Center: 
SMC) ได้มีการประเมินความพร้อมสถาน
ประกอบการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และติดตั้ง
อุปกรณ์เทคโนโลยี IIOT (Industrial Internet 
of Things) รวมทั้งมีโรงงานำรองเป็นเหล่ง
สาธิตการทำงาน เพ่ือส่งเสริมให้โรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการยกระดับสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้  
 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งภายในศูนย์ 

SMC ประกอบด้วย ระบบ Industrial 
Internet of Things (IIoT) ระบบ 5G 
และระบบ EV ประเมินโรงงาน/
ผู้ประกอบการใน EEC ที่ประสงค์ และ/
หรือได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
มาตรการ 6 (มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพ่ือยกระดับไปสู่ Industry 4.0)  

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
IIoT (Industrial Internet of Things) 
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กายภาพเพ่ือบริหารจัดการในโรงงาน  

 มีโรงงานนำร่องเป็นแหล่งสาธิตการทำงาน
การนำเทคโนโลยี 5G  และท่ีเกี่ยวข้องไป
ใช้งานจริงในโรงงาน  

- ขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่
ทางเลือกท่ีมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดฃ้อม เพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ EEC  
 ทดสอบสายการผลิตโรงงานต้นแบบวิจัย

แบตเตอรี่วัสดุทางเลือก ที่มีความปลอดภัย
สูง และทำการทดสอบมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

- ถ่ายทอดและยกระดับโรงงานให้ใช้เทคโนโลยี IIoT 
(Industrial Internet of Things) และความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์กายภาพเพ่ือบริหารจัดการใน
โรงงาน จำนวน 150 ราย 

- สาธิตและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ที่ผลิตได้ใน
สถานีอัดประจุ เพ่ือการท่องเที่ยวของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 2 แห่ง  

- โรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกที่มี
ความปลอดภัย มีผลผลิตที่สามารถใช้งานได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

112 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
 สาธิตและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ที่

ผลิตได้ในเรือโดยสารไฟฟ้าและสถานีอัด
ประจุ เพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงขยายผลความ
ร่วมมือไปยังบริษัทธุรกิจระบบกักเก็บ
พลังงานในพ้ืนที่ EEC 

 

2. การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในพื้นที่ EEC 

การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครู
และเยาวชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
- จัดทำเนื้อหาและคู่มือเรื่อง การเรียนรู้

ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI 
- ถ่ายทอดความรู้และส่งมอบอุปกรณ์ AI BOT 

ให้แก่ครู สังกัดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ EEC  
- จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หรือจัดการ

แข่งขัน 
- ขยายผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ครอบคลุมคุณครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่ EEC 

- ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding, AI) จำนวน  
1,000 คน 

 

การพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of 
Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
- ถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎี เพื่อปรับพื้นฐาน 

และสอนทักษะพ้ืนฐานจำเป็น เช่น  
 แนวคิดเรื่อง Lean Manufacturing  
 หลักการ Automation Pyramid  
 แนวทางการแก้ปัญหาแบบ Design 

Thinking เป็นต้น 
- ถ่ายทอดความรู้ภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น สอน

ด้วย IIoT Starter Kit & Testbed เช่น  

- ครูและนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาผ่านการฝึกฝน
ทักษะด้าน Internet of Things และ Industrial 
Internet of Things แบบเข้มข้น จำนวน  
100 ราย 
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 โปรแกรม IoT Gateway เพ่ือวัดค่าจาก

เซนเซอร์ หรือเพ่ือส่งคำสั่งควบคุมกลับไป
ยังเครื่องจักร 

 วิธีการติดตั้งเซนเซอร์อุตสาหกรรมชนิด
ต่างๆ 

 โปรแกรม IoT Gateway เพ่ือส่งข้อมูลไป
ยัง IoT Cloud Service  

 การเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงผลแบบ 
Dashboard  

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ 
บ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูและ
นักเรียนใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ดังนี้ 
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
- อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน/หุ่นยนต์เพ่ือ

อุตสาหกรรม  
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 

- ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน STEM Education จำนวน 700 ราย (ครู 250 
คน และ นักเรียน 450 คน) 

- ต้นแบบสื่อการเรียนรู้หรือต้นแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนด้าน STEM จำนวน  
1 หลักสูตร 
 

3. การขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนชื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

การขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโค
เนื้อเขตร้อนชื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยพัฒนา
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อเขตร้อน
ชื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถตรวจจับ
พฤติกรรมโค ประมวลผล และแสดงผลให้เกษตรกร
สามารถวางแผนการให้อาหาร การป้องกันโรค การ
ผสมพันธุ์ และระยะเวลาในการขุนได้อย่างแม่นยำ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ทำ
ให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้
ระบบ IoT ในการบริหารจัดการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิม

- แพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนชื้นด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 แพลตฟอร์ม 

- จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม 
จำนวน 50 คน 

- ฟาร์มโคเนื้อต้นแบบอัจฉริยะสามารถช่วยให้
เกษตรกรผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงได้ตามความ
ต้องการของตลาด ปลอดโรค และลดต้นทุนการ
ผลิต จำนวน 1 แห่ง 
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มูลค่าให้กับโคเนื้อ เพ่ิมรายได้และเพ่ิมกำไรจากการ
ผลิตโคเนื้อ 

 

• เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การลงทุนทำวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร อีกทั้ งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับ
บริษัทเอกชน โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการ
ดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food 
Warrior) 
เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation 
Ecosystem) สนับสนุนส่งเสรมิและอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างเป็น
รูปธรรม มีภารกิจหลักในการดำเนินงาน 4 
กิจกรรม ได้แก่ 
- จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหาร

ระดับประเทศที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหาร

ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน และพัฒนา
รูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
ในทุกระดับ 

- พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญให้สร้างสรรค์
สินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูง เพื่อเพ่ิม
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหาร 

- สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมอาหาร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับห่วงโซ่มูลค่าอาหารของโลก 

โดยการดำเนินงาน ดังนี้ 

- บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรม 
จำนวน 300 ราย 

- ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี จำนวน 10 โครงการ 

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการ
อำนวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาและ
เชื่อมโยงการบริการไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 
เมืองนวัตกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 130 ราย 

- มีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่น้อยกว่า 
50 ผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ประกอบการ Food Tech Startup / 
Innovative SMEs ได้รับคำแนะนำปรึกษาเชิงลึก
อย่างใกล้ชิด (coaching & mentoring) เพ่ือเร่ง
การเติบโตธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อย
กว่า 40 ราย 

- ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วม
โครงการ/ใช้บริการต่าง ๆ ของเมืองนวัตกรรม
อาหาร สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์โดย
มียอดขายหรือกำไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7  
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- ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service 

หรือ OSS) ซึ่งเป็นศูนย์การบริการแบบครบ
วงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้บริษัทอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการ
เชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของ
ผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ  

- แพลตฟอร์มบริการ (Service Platform)  
ต่าง ๆ ได้แก ่ 
 เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (FI 

Nationwide Network)  
 การวิจัยและพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ

ด้านอาหาร (Functional Food & 
Ingredients)  

 การวิจัยและพัฒนาด้านรสสัมผัส (Flavor 
Innovation & Sensory)  

 พ้ืนทีท่ดลองต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Maker Space)  

 ห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต 
(Future Food Lab) 

 โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร (Food 
Pilot Plant)  

 การพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
(FI Academy)  

 การประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหารสู่
สากล (Food Communications)  

 การสนับสนุนการขยายธุรกิจ/ตลาด 
(Food Market Access) 

 การเร่งเติบโตให้แก่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innovation Acceleration)  

 

- จับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยง SMEs เข้าตลาด 
ค้าปลีกสมัยใหม่ จำนวน 50 ราย 
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6.7 กลุ่มแผนงานด้านการบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 

สนับสนุนการขับเคลื ่อนงานของ สวทช. ในทุกภารกิจให้สามารถรับมือต่อการเปลี ่ยนแปลง รองรับ 
การทำงานแบบบูรณาการเป็น Agenda และเชื ่อมโยงทุกภารกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

• กลุ่มกลยุทธ์องค์กร วางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งสื่อสารผลงานความสำเร็จทั้ง
ภายใน และสู่ภายนอกองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ 
ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การบริหารกลยุทธ์และนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง 
- กำหนดและผลักดันการดำเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์ 
- บริหารความเสี่ยง 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 
- ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ 

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
- แผนกลยุทธ์ สวทช. (ปี 2567-2571)  
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สวทช. ตามหลักการ

ของ BSC (Balanced Scorecard) KPI และSI 
(Strategic Initiative) ของ สวทช. ปี 2566 และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

- รายงานการศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุน 
การกำหนดกลยุทธ์ 

การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแผนงาน

การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2566 
- การบริหารและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ติดตามผลการดำเนินงาน (NSTDA Monitoring 
Dashboard) 

การประเมินผลการดำเนินงาน 
- การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ

โครงการตามแผนการประเมินปี 2566 
การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ 
- การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการ

ดำเนินงานของ สวทช. ประจำปี 2566 
 

2. การบริการความรู้ทาง วทน. และการจัดการความรู้ของ สวทช. 
- ขยายแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แบบเปิด

(OER & MOOC) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การขยายแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (OER 
& MOOC) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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- จัดหาทรัพยากรด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัย 
- บริหารจัดการความรู้ของ สวทช. 

- สนับสนุนให้เกิดการสร้างบทเรียนออนไลน์เข้าสู่
ระบบ MOOC ไม่น้อยกว่า 28 บทเรียน 

- การใช้งานสื่อเรียนรู้แบบเปิดมากกว่า ร้อยละ 20 
ของปีที่ผ่านมา 

การจัดหาทรัพยากรด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การวิจัย 
- จัดหาและให้บริการ S&T Database เพ่ือสนับสนุน

การวิจัยและพัฒน 
- จำนวนสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม

การใช้บริการ S&T Database เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา 

- รายงานข้อมูลที่ได้จาก S&T Database เพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามคำขอและที่จัดทำ
เพ่ือนำเสนออย่างน้อย 20 รายการ และบท
วิเคราะห์ทางวิชาการ จำนวน 1 รายงาน 

- ระบบคลังบรรณานุกรมผลงานวิจัยและวิชาการของ 
สวทช. จำนวน 1 ระบบ 

การบริหารจัดการความรู้ของ สวทช. 
- องค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร จำนวน 2 เรื่อง 
 

3. การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 
- สร้างสรรค์เนื้อหา 
- ผลิตสื่อ  
- ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
- บริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กร 

การสร้างสรรค์เนื้อหา 
- เผยแพร่งานวิจัย ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

สวทช. ผ่านช่องทางสื่อหลักและโซเชียลมีเดีย 
จำนวน 200 ครั้งต่อปีขึ้นไป 

- จัดทำสคริปต์รายการโทรทัศน์สารคดีเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ สวทช. ต่อ
สาธารณชน จำนวน 104 เรื่อง 

- ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ สวทช. ได้รับการ
ผลิตและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 

- รายการพ็อดคาสท์ (Podcast) เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัยของ สวทช. ไม่
น้อยกว่า 40 ตอน 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
- วารสารวิทยาศาสตร์ออนไลน์จำนวน 12 ฉบับ โดย

มีการกระตุ้นเพ่ิมยอดผู้อ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของปี 2565  

- การจัดงาน/การประกวด/การแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

- บทความเผยแพร่ทางสิ่งตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 
รายการ  

การผลิตสื่อ 
- มูลค่าผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่จัดทำ

โดยฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่คำนวณจากราคาตลาด 
จำนวน 14 ล้านบาท 

- บริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ไม่ต่ำ
กว่า 1,000 ใบงาน, ความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ 
(Internal Customer Satisfaction) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

- จัดทำสื่อสนับสนุนนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ 
สวทช. จำนวน 65 ผลงาน 

- จัดทำรายการโทรทัศน์/สารคดี/คลิปสั้น/Podcast 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ สวทช. ต่อ
สาธารณชน และสื่อสารความเข้าใจต่อบุคลากร
ภายใน จำนวน 140 เรื่อง 

- สนับสนุนกิจกรรมประจำปี กิจกรรมกลยุทธ์องค์กร 
และเหตุการณ์สำคัญของ สวทช. จำนวน 20
กิจกรรม 

การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารผลงานตาม

นโยบาย/ทิศทางขององค์กร และวาระแห่งชาติ เช่น 
NSTI & NQI และ BCG Economy Model โดยมี
มูลค่า PR Values รวมไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท 

- บริหารจัดการแพลตฟอร์มและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ โดยมีมูลค่า 
PR Values รวมไม่น้อยกว่าปีละ 1,200 ล้านบาท 

- เป็นที่ปรึกษาและร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
อาทิ งานแถลงข่าว/MOU/การจัดแข่งขันหรือ
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
ประกวดต่าง ๆ/ สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour)/ 
สัมภาษณ์พิเศษ และนิทรรศการ รวมไม่น้อยกว่า 
100 ครั้ง 

การบริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กร 
- กิจกรรมสื่อสารนโยบายและกลยุทธ์องค์กร (เช่น

กิจกรรม NSTDA Day, NSTDA Direction,
กิจกรรม Open Forum) จำนวน 4 ครั้ง 

- การสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ ประเด็นสำคัญ แนว
ทางการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
อย่างน้อย 30 ครั้งต่อปี 

 
 

• กลุ่มบริหาร สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประสิทธิผล
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงาน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมี Digital Mindset ในการดำเนินงานให้กับองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีแผนการดำเนินงาน และผลงานส่งมอบ ดังนี้ 

แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
1. การรักษามาตรฐานการดำเนินงานโดยมีต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
การรักษามาตรฐานการดำเนินงานโดยมีต้นทุนการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

- ให้บริการเป็นไปตาม SLA (Service Level 
Agreement) แก่ผู้รับบริการ 

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่อคนทั้งองค์กร ไม่เกิน 
0.3 ล้านบาทต่อคน (ต่อปี) 

 

2. การพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทองค์กร 
การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล - พัฒนา Dashboard หรือปรับระบบที่เกี่ยวข้องกับ

การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
การพัฒนา และปรับปรุง ระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
- ระบบ e-HR  
- ระบบบริหารและติดตามโครงการ 
- ระบบบริการของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

คุณภาพของประเทศ (NQI) 
- ระบบ Open Source ERP ภาครัฐ 
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แผนการดำเนนิงาน ผลงานส่งมอบปี 2566 
การสร้างความเข้าใจแนวคิด Digital Mindset ของ 
สวทช. และยกระดับ พัฒนาศักยภาพ สร้างความ
ตระหนักด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร 

- พัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากร สวทช. ด้าน
แนวโน้มเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับ ICT และดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการทำงาน และ 
ผู้ได้รับการพัฒนาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามกำหนด 

การให้บริการงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล - ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มตำแหน่ง เพ่ือให้
มีความสามารถ และศักยภาพสอดคล้องและพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ที่ สวทช. ได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง และเกิดการยอมรับจาก
พันธมิตร 
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7. แผนทรัพยากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7.1 แผนบุคลากร   
 สวทช. มีแผนกรอบอัตรากำลังคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,380 คน เท่ากับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย อัตรากำลังคน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,192 คน อัตรากำลังรองรับ
นักเรียนทุนที่จะกลับมาในปี 2566 จำนวน 38 คน และอัตรากำลังใหม่ เพ่ือดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 
150 คน  

7.2 แผนงบประมาณ 

7.2.1 แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (ปี 2566 - 2570) 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปี 2566 - 2570 แยกตามแผนรายจ่าย 

รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (หน่วย : ล้านบาท) 

ลำดับ รายการ 
แผนค่าใช้จ่าย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 รายจ่ายเพื่อการดำเนนิงาน 5,500 5,890 6,313 6,769 7,266 

1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 2,668 2,775 2,886 3,000 3,120 

1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน 2,832 3,115 3,427 3,769 4,146 

2 รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑอุ์ดหนุนเฉพาะกิจ 2,500 3,000 2,000 2,000 2,000 

3 รายจ่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมทุน และเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120 120 120 120 120 

4 รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 180 187 195 202 211 

รวมงบประมาณรายจ่าย 8,300 9,197 8,628 9,091 9,597 
 
 

7.2.2 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายรวม ปี 2566 จำนวน 8,300 ล้านบาท แยกเป็นรายจ่าย 

ค่าบุคลากร 2,668 ล้านบาท รายจ่ายดำเนินงาน 2,832 ล้านบาท รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 2,500 ล้านบาท รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120 ล้านบาท และรายจ่าย
เงินเพ่ิมพิเศษ 180 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท) 

ลำดับ รายการ งบประมาณ 
1 รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน 5,500 

1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 2,668 
1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน 2,832 

 กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. 570 

 กลุ่มแผนงานวิจัย วทน. และบริหารวิจัย 1,000 

 กลุ่มแผนงานสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน 360 

 กลุ่มแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน 40 

 กลุ่มแผนงานพัฒนา สร้างเสริม และพัฒนาบุคลากรวิจัย 232 

 กลุ่มแผนงานบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 240 

 กลุ่มแผนงานบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 390 
2 รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 2,500 
3 รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 120 
4 รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 180 

รวมงบประมาณรายจ่าย 8,300 
 

โดยมีรายละเอียดแยกตามหมวดรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน จำนวน 5,500 ล้านบาท ดังตารางที่ 3 และ 
รายละเอียดรายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2,500 ล้านบาท ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 3 แผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานจำแนกตามหมวดรายจ่าย (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ 
เงินเดือนและค่าจ้าง 2,668 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,682 
ค่าสาธารณูปโภค 200 
เงินอุดหนุน 850 
รายจ่ายอื่น 100 

รวมทั้งหมด 5,500 
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ตารางท่ี 4 แผนรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการแผนรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 
การลงทุนเพ่ือขยายผลการวิจัยและพัฒนา รองรับเขตนวัตกรรม EECi 1,385 
การลงทุนเพ่ือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 593 
การลงทุนเพ่ือให้บริการ วิเคราะห์ และทดสอบ 290 
การลงทุนเพ่ือสร้างขีดความสามารถและการขยายผลการวิจัยพัฒนา 232 

รวมทั้งหมด 2,500 
 

7.2.3 แหล่งงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปี 2566 ประกอบด้วย 

• เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ผ่านการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,907 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน
ทั ่วไปจำนวน 3,879 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,028 ล้านบาท  
ดังตารางที่ 5 

• เงินงบประมาณที่ได้รับผ่านกองทุน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental 
Fund) ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 36 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเบื้องต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 421 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณได้รับตามงวดการ
จ่ายในปีงบประมาณ 2566 (90%) จำนวน 379 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งสิ้น 415 ล้านบาท 

• เงินรายได้จากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมี
รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1,900 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

• เงินจากกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณการเงินสดคงเหลือในกองทุน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,078 ล้านบาท  
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ตารางท่ี 5 ประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. อุดหนุนทั่วไป 3,463 2,723 3,197 3,879 

1.1 เงินเดือน และ
สวัสดิการ 

1,331 
(ฐาน 2,800 คน) 

1,390 
(ฐาน 2,806 คน) 

1,445 
(ฐาน 2,806 คน) 

1,515 
(ฐาน 3,006 คน) 

1.2 สาธารณูปโภค 51 56 127 227 
1.3 อุดหนุนส่วนที่เหลือ 2,081 1,277 1,625 2,137 

2. อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,501  2,459 1,728 1,028 
รวม 4,528 4,964 4,925 4,907 

 

ตารางท่ี 6  ประมาณการรายรับจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายรับแยกตามประเภท 
ผล ผล ผล ประมาณการ แผน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลปี 2565 ปี 2566 

1.      กิจกรรมพื้นฐาน 1,177 1,476 1,617 1,833 1,860  

อุดหนุนรับ 490 774 946 1,018 1,030  

รับจ้าง/ร่วมวิจยั 150 156 156 255 240  

ลิขสิทธิ์/สทิธิประโยชน ์ 40 48 30 40 50  

บริการเทคนิค/วิชาการ 213 250 242 264 260  

ฝึกอบรม/สัมมนา/นทิรรศการ 78 50 41 54 70  

ค่าเช่าและบริการสถานที ่ 206 198 202 202 210  

2.      นโยบายรัฐ / สวทช. 595 324 13 28 -  

เงินสนบัสนุนการพฒันา ว และ ท เพื่อการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

29 271 13 0.40 -  

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี 566 53 -    27.60 -  

รวมรายได้จากความสามารถ (1)+(2) 1,772 1,800 1,630 1,861 1,860  

3.      อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตลด็ 99 (23)* 66 (65)** 40  

รวมรายได้ทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) 1,871 1,777 1,696 1,796 1,900  
 * เงินเหลือจ่ายส่งคืน: นักเรียนทุนรัฐบาล 34 ล้านบาท และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 31 ล้านบาท 
** เงินเหลือจ่ายส่งคืน: โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี พลังงานทดแทน (Energy Storage) 99 ล้านบาท 
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8. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 8.1  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามหลัก Balanced Scorecard 
 สวทช. ได้กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามหลักการของ 
Balanced Scorecard โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สวทช. ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
องค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7   ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  
ปีงบประมาณ 2566 

เป้าหมาย น้ำหนัก 

ผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อมฯ 

10 เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2566 ของ สวทช. 20 

KS1-B มูลค่าการลงทุนดา้น ว และ ทฯ 2.2 เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนนิงานปี 2566 ของ สวทช. 20 

KS1-C การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน. จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรดา้น วทน. เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 13,000 คน 

10 

ความมั่นคง
องค์กร 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จา่ย ร้อยละ 25 
10 

กระบวนการ
ภายใน 

KS3 การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่าง
ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัวขึ้น 

สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน สวทช. เพิ่มมากขึ้น 

10 

ความสามารถ
ขององค์กร 

KS4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการ
นำไปใชป้ระโยชน์จริงในภาคเอกชน/ชุมชน 

สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกบัภาคการผลิต/ภาค
บริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

10 

จำนวนบริษัท/ชุมชนทีไ่ด้รับการยกระดับด้วย วทน. 
330 โครงการ/ชุมชน 

10 

จำนวนทรัพย์สนิทางปัญญาที่มกีารใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

126 

8.2   ค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 

สวทช. มีเป้าหมายตัวชี้ว ัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการต่อกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 8 
และการกำหนดตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประจำปีบัญชี 2566 ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 8  ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 2565 ผลการ

ดำเนินงาน 
9 เดือน 

ค่าเป้าหมายปี 2566 
อว. สงป. อว.* สงป.* 

แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวศิวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนากำลังคน และเสริมสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการและ 
ภาคเกษตรกรรม (เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลีย่ปี 2565 – 2570) 

- 2 1.25 - 2.2 

สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาตอ่บุคลากรวิจัย (คำขอ/100 คน/ปี) - 29 10.80 - 30 
จำนวนนกัศึกษาที ่สวทช. มีสว่นร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจยัใหก้ับ
ประเทศ (คน) 

- -  - 500 

การนำวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม 
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวจิัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ (เทา่ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ป ี2565 – 2570) 

- 5 4.62 - 10 

จำนวนผู้ที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยใีนภาคเกษตรกรรมและสังคม (คน) - 10,000 8,812 - 10,000 
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวจิัย และ
พัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

32,000 - 22,271.45 35,000 - 

จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที ่อววน. เข้าไปชว่ยพัฒนา (ชุมชน) 60 - 59 60 - 
ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ (คะแนน) 87 - 93.51 87 - 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความความสามารถในการแข่งขัน 
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ (รายการ) - 80,000 54,475 - 82,000 
  มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชป้ระโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ลา้นบาท) 1,420 1,450 รายงานผลไตรมาส 4 1,450 1,450 

จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ราย) 100 - รายงานผลไตรมาส 4 100 - 
การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี      

จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (รายการ) 

- 65 75 - 65 

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มกีารใช้ประโยชน์ (IP Utilization) (รายการ) - 360 462 - 450 
จำนวนบริษัทที่ลงทุนในธุรกจิเทคโนโลย ี(บริษัท) - 5 4 - 2 
ต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลย ีหรือ ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทภิาพขับเคลื่อน
ภารกิจหน่วยงาน (ต้นแบบ) 

- 5  รายงานผลไตรมาส 4 - 2 

การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG       
คลังข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพและคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
พื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน ์(ฐานข้อมูล) 

- - - - 3 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งที่มีการขยายผลในพื้นที่ (พื้นที)่ - - - - 6 
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตสำหรับอาหารกลุ่มใหม่ในระดับเชิงพาณิชย์ (ต้นแบบ) - - - - 4 
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ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี 2565 ผลการ

ดำเนินงาน 
9 เดือน 

ค่าเป้าหมายปี 2566 
อว. สงป. อว.* สงป.* 

ข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกระดับชุมชนและแนวทางการจัดการขยะในระดับพื้นที่ (การ
แยกขยะ ขยะตกค้าง การขนส่ง การกำจัด การนำขยะไปใช้ประโยชน์) (พื้นที่นำร่อง) 

- - - - 3 

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติวิถวีัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน ที่มกีารพัฒนาเร่ืองราว
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น (เส้นทาง) 

- - - - 2 

มูลค่าผลผลิตของฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น (รอ้ยละต่อปี) - - - - 5 
สร้างความเชื่อมั่นการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทยผ่านการทดลองใช้ในโรงพยาบาล 
(รายการ) 

- - - - 8 

ข้อมูลผลการทดสอบเบื้องต้นของวัคซีนโควิด-19 ในอาสาสมัคร (ฉบับ)  - - - - 1 
การขับเคลื่อนเทคโนโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐแ์ห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกบัการประมวลผลภาษาไทยในรูปแบบต้นไม้คู่ภาษา เสียง  
และภาพ (ชุดข้อมูล) 

- - - - 4 

ชุดข้อมูลระบบสร้างต้นไม้ไวยกรณ์อัตโนมัติ ระบบสร้างบทกำกับภาพ และระบบถอด
ความเสียงพูด ที่มีความถูกต้องไม่ต่ำกวา่ (ร้อยละ) 

- - - - 80 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การพัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรวิจัย 

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (คน) - 356 356 - 500 
จำนวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย) - 3,000 3,549 - 10,000 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรบัฟาร์มปศุสัตว์ 
  ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ราย) - 20 21 - 20 
โครงการนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  จำนวนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกจิชมุชนด้านสิ่งทอ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับ   
  การผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (กลุ่ม) 

- 30 30 - 30 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย 
  จำนวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี (ชุมชน)  - 20 40 - 20 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โครงการนวัตกรรมสวนสันทนาการปลอดฝุ่นเพื่อเมืองน่าอยู่ 
พื้นที่สวนสันทนาการปลอดฝุ่นเพื่อเมืองน่าอยู ่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน (พื้นที่) 

- - - - 1 

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่เข็มแขง็ แข่งขันได้ 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
จำนวน SME ที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ราย) - 270 198 - 660 
SME มีกำไรเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ  
(ล้านบาท) 

- -  - 1,350 

โครงการพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เร่ิมธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
  ผู้ประกอบการผ่านการบ่มเพาะเกิดผลิตภัณฑ์และรูปแบบการดำเนินธุรกจิ (ราย) - -  - 20 
  หนว่ยบ่มเพาะธุรกิจเข้ารว่มโครงการและมีข้อมูลชัดเจนในการพัฒนาหน่วย (หน่วย) - -  -  5 
แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้      
การพัฒนาแผ่นเกราะกันกระสุนสำหรับการใช้งานในหัวรถจกัร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหก้ับผู้ปฏบิัติงานและผู้โดยสารรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ 
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ค่าเป้าหมายปี 2566 
อว. สงป. อว.* สงป.* 

ต้นแบบห้องพนักงานขับรถไฟ ได้รับการติดตั้งเกราะกันกระสุนที่พัฒนาขึ้น และกระจก
กันกระสุน เพื่อใช้งานในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หวัรถจักร) 

- -  - 1 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต      
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน
นวัตกรรมอาหาร (ราย) 

- 300 437 - 300 

ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ) 

- - - - 10 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ/ใช้บริการตา่งๆ ของเมือง
นวัตกรรมอาหารในปี 2564-2565 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยมี
ยอดขายหรือกำไรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

- - - - 7 

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ด้านความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยกีารป้องกันประเทศ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ด้านความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (แห่ง) 

- - - - 1 

ขยายขีดความสามารถการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความมัน่คงด้วย
ราคาที่ต่ำกวา่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ (ร้อยละ) 

- - - - 40 

การต่อยอดแพลตฟอร์มชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) สู่เชิงพาณิชย์ 
ต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วทางการแพทย์ สำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 
โรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โรคเบาหวานและโรคไต (ชิ้น) 

- - - - 13,500 

เพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาและชุดตรวจทาง
การแพทย์ของประเทศไทย (ร้อยละ) 

- - - - 3.5 

การต่อยดผลงานวจิัยและพัฒนานวัตกรรมไทยด้านเครื่องมือแพทย์และชวีวัตถทุี่มีมูลค่าตลาดสูงเพื่อเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทยแ์ละพร้อมเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (ผลติภัณฑ์) - - - - 3 

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและการวิเคราะห์ทดสอบวงจรรวมและเซ็นเซอร์ 
ต้นแบบวงจรรวมในระดับวงจรไฟฟ้าตามข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและ
ภาคการศึกษา (ชุด) 

- - - - 1 

เครือข่ายผู้ออกแบบวงจรรวมทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และภาคการศึกษา เพื่อให้
ความเห็นในการดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (กลุม่) 

- - - - 1 

Materials Informatics & AI เพื่อวัสดุหมุนเวียนที่ปลอดภัยสูก่ารยกระดับความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน ระยะที ่1 
เครือข่ายความร่วมมอืเพื่อรู้ทันกฎหมายสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ช่วยยกระดบั
ความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมรับมือมาตรการ Circular Economy และ
สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (คน) 

- - - - 300 

ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน ที่เขา้ร่วมโครงการแสดงความประสงค์ใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่สกัดจากคลังข้อมูล ไม่น้อยกว่า (รอ้ยละ)  

- - - - 80 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้ารองรับระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ 

ห้องปฏบิัติการทดสอบ EV charger สำหรบัรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า ที่มีขีดความสามารถ
ให้บริการทดสอบขนาด 250 kW ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (แห่ง) 

- - - - 1 

ต้นทุนด้านโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมาย ในปี 2566 ลดลง ไม่น้อย
กวา่ (ลา้นบาท) 

- - - - 150 

โครงการจดัทำรา่งมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถไฟที่มีความลาดชันชว่งสายเหนือ 
ดิจิทัลแพลตฟอร์มพร้อมฐานข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน (ชุด) - - - - 1 
ร่างมาตรฐานดา้นการซ่อมบำรุงทางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน พรอ้มรายงานสนับสนุนเชิงเทคนิค 
(รายงาน)  

- - - - 1 
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ตัวชี้วดั 
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ค่าเป้าหมายปี 2566 
อว. สงป. อว.* สงป.* 

การจัดเก็บขอ้มูลความเสยีหายของรางรถไฟมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกวา่ (รอ้ยละ)  - - - - 50 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      
โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)      

EECi Phase 1A เปิดดำเนินการด้วยโครงสร้างด้านเกษตรสมัยใหม่และโครงสร้าง
พื้นฐาน สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 (ร้อยละ) 

- - - - 65 

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัตถุดิบมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีระดับก่อนนำ
ร่อง (Pre-pilot scale) (ผลิตภัณฑ์) 

- - - - 3 

ความก้าวหนา้ในการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (ร้อยละ) - 27.5 50 - 80.5 
ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชนและเกษตรกร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่และเกษตรอจัฉริยะ (ชุมชน) 

- 35 27 - 40 

ถ่ายทอดและยกระดับโรงงานให้ใช้เทคโนโลยี IIoT (Industrial Tnternet of Things) 
และความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์กายภาพเพื่อบริหารจัดการในโรงงาน (ราย) 

- - - - 150 

สาธิตและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทีผ่ลิตได้ในสถานีอัดประจุ เพื่อการท่องเท่ียวของ
วิสาหกจิชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (แห่ง) 

- - - - 2 

โรงงานต้นแบบวิจยัแบตเตอรี่วัสดุทางเลอืกที่มีความปลอดภยั มีผลผลิตที่สามารถใช้งาน
ได้ ไม่น้อยกวา่ (ร้อยละ)  

- - - - 70 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความตอ้งการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที ่EEC 
ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ราย) - 1,200 1,197  1,000 
จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา(ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ที่ผ่านการฝึกฝนทกัษะด้าน Industrial Internet of Things แบบเขม้ข้น 
(ราย) 

- 100 78 - 100 

ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education (ราย) - 800 840 - 700 
หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้กับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนได้ (หลักสูตร) 

- - - - 1 

โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอรม์การจัดการโคเนื้อเขตร้อนชื้นด้วยปัญญาประดิษฐ ์
แพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนชืน้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (แพลตฟอร์ม) - - - - 1 
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการฟาร์ม (คน) 

- - - - 50 

  ฟาร์มโคเนื้อต้นแบบอัจฉริยะสามารถช่วยให้เกษตรกรผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงได้ตามความ 
  ต้องการอของตลาด ปลอดโรคและลดต้นทุนการผลิต (แห่ง) 

- - - - 1 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย      
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

สถานสงเคราะห์คนชราได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม เทคโนโลยี (แห่ง) -  - - - 4 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก      
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)      

เกษตรกรต้นแบบได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ (ราย) - 210 184 - 300 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (ราย) - 12 10 - 10 
เกษตรกรต้นแบบที่รับ ปรับใช้และเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง อย่างน้อย (ราย) - - - - 15 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

หมู่บ้านมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานผ่านระบบกรองสารปนเปื้อนครอบคลุม (ครัวเรือน) - - - - 700 
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ฐานข้อมูลน้ำที่มีสารปนเปื้อนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (ฐานข้อมูล)  

- - - - 2 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั      
โครงการแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อบุัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ 

แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ฆรือโรคติดต่ออันตรายที่
มีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และสามารถใช้ในการเฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธภิาพ และสามารถ
นำข้อมูลที่เปิดเผยได้มาทำฐานขอ้มูลแบบเปิด (ระบบ) 

- - - - 1 

จำนวนประชากรของประเทศที่ได้รับทราบข้อมูลและใช้งานระบบในปี 2566 (รอ้ยละ) - - - - 3 
โครงการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถว้นหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท 

มีสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถว้นหน้าสำหรับนักเรียนพกิารทุกประเภท (เรื่อง) - 800 รายงานผล ณ ไตรมาส 4 - 800 
  นักเรียนที่พกิารทางการได้ยินได้รับบริการล่ามภาษามอืทางไกลและคำบรรยายแทนเสียง 
  ประกอบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน (ชั่วโมง) 

- - -  1,200 

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับหน่วยงาน เพื่อสนบัสนุนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ชาติ 
จำนวนหนว่ยงานภาครัฐที่นำแพลตฟอรม์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานตาม
กรอบธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ (หนว่ยงาน) 

- - - - 10 

หมายเหตุ :  * ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด อว. และ สงป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวชี้วัดขั้น ร่าง พรบ. งบประมาณประจำปี โดยเมื่อเสร็จสิ้น    
กระบวนการชี้แจงงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมาธิการแล้วเสร็จ จะสรุปค่าเป้าหมาย ร่วมกับกระทรวง และ สงป. ต่อไป 

ตารางท่ี 9  ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประจำปีบัญชี 2566 

ตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2566 เป้าหมาย (ระดับ 5)* 
ด้านที่ 1  การเงิน 
1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่อค่าใช้จ่ายรวม 0.137 เท่า 
ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

บรรลุตามเป้าหมายแผน ร้อยละ 100 

2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในคลังผลงานวิจัย (Open 
Repository) 

3 ฐานข้อมูลได้ร้อยละ 100 และ 
พัฒนาระบบเชื่อมโยง 1 ระบบ 

2.3 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
ปี 2566 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
3.1 ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์  
(IP Utilization) 

477 รายการ 

3.2 ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้แก่ SMEs 

ร้อยละ 85 และ 
จัดทำรายงานเข้าสู่ KM 

3.3 จำนวนหน่วยงานที่มาใช้ประโยชน์จากบริการของ EECi 60 หน่วยงาน 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



แผนการดำเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

131 

ตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2566 เป้าหมาย (ระดับ 5)* 
4.2 การตรวจสอบภายใน ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล

ประจำปี 2566 ที่กำหนด 
โดยกรมบัญชีกลาง 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
ประจำปี 2566 ที่กำหนด 

โดยกรมบัญชีกลาง 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล

ประจำปี 2566 ที่กำหนด 
โดยกรมบัญชีกลาง 

5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล

ประจำปี 2566 ที่กำหนด 
โดยกรมบัญชีกลาง 

6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับ
เงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

* หมายเหตุ :  เป้าหมายปี 2566 อยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง 


