
ฉบับย�อ

แผนกลยุทธ� ฉบับทบทวน 6.3
(พ.ศ. 2563-2567)

สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ





สวทช. กับการเปลี่ยนแปลง

4 Platforms ในการสรางและพัฒนาองคความรู

1. การพัฒนากำลังคนและ

   สถาบันองคความรู

2. การวิจัยและสรางนวัตกรรม

   เพ�อความสามารถในการแขงขัน

   11 S-Curves

3. การวิจัยและสรางนวัตกรรม

   เพ�อลดความเหล�อมล้ำและ

   ยกระดับคุณภาพชีวิต

4. การวิจัยและสรางนวัตกรรม

   เพ�อตอบโจทยทาทายของสังคม

   (Grand Challenges)

     สวทช. ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธเปนประจำทุกป (Rolling Strategic Plan) เพื่อปรับเปลี่ยน
กลยุทธใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี การเมือง รวมทั้ง
กฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งในชวงป 2562 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อปฏิรูปโครงสรางระบบบริหารจัดการนโยบาย
และดานงบประมาณ  โดยควบรวมหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
และสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีเปาหมายเพื่อ
สรางและพัฒนาคนไทยไปสูการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และเช่ือมโยงกำลังคนท่ีพัฒนาไปสูการสราง
และพัฒนาองคความรู ที่จะเปนฐานสำหรับการสรางและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจที่เนนคุณคา 
(Value-Based) ตอบโจทยการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ขับเคลื่อนองคความรู วทน. ผาน 4 Platforms 
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ทิศทาง สวทช.

ที่จะตอบสนองตอโจทยของประเทศ

    การทบทวนกลยุทธจำเปนอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมและทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. ใน
ชวง 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให สวทช. สามารถสนับสนุนแนวคิด 
Power to Lead ของการจัดตั้งกระทรวง อว. ในการใช วทน. เปนฐานในการสรางคนไทยในศตวรรษที่ 
21 และนำพาประเทศไทยกาวเขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 
โดยกำหนดเปาหมายส่ิงสงมอบท่ีชัดเจนของแตละภารกิจท่ีดำเนินการ  พรอมกำหนดกลไกการดำเนินงาน
และดำเนินการรวมกับพันธมิตรอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของเปาหมาย ที่
สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ รวมถึงความเส่ียงในการดำเนินงานของ สวทช. ควบคู
กันไป โดยกำหนดภารกิจทั้งสิ้น  7 กลุมภารกิจ

1. กลุมวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

   และนวัตกรรม (วทน.)  

2. กลุมบริหารการวิจัย พัฒนา และ

   นวัตกรรม (Research Development

   Innovation : RDI) 

 

   

6. กลุมพัฒนาและสรางเสริม

   บุคลากรวิจัย

7. กลุมบริหาร สนับสนุน และบริการ

   กลาง (Shared Services)

3. กลุมสรางขีดความสามารถ 

   ในการแขงขัน

5. กลุมบริหารและสงเสริม

   เขตนวัตกรรม

4. กลุมสรางเสริมขีดความสามารถ

   เกษตรชุมชน

7 กลุมภารกิจ ประกอบดวย



วิสัยทัศน เปาหมาย หลักคิด

และคานิยม

หลัก (Principles) 4 เร�อง
ที่เปนกรอบการดำเนินในทุกกิจกรรมของ สวทช.

     “วิสัยทัศน” (Vision) ของ สวทช. เนนการ“เปนพันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เนื่องจากยังคงสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายและวัฒนธรรมการทำงานของ 
สวทช. ตอหนวยงานภายนอก โดยคำวา “พันธมิตรรวมทางท่ีดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับคำม่ันสัญญา
ท่ีมีรวมกันกับพันธมิตร ในการดำเนินการอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย โปรงใส และเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
กอใหเกิดความนาเช่ือถือ นาไววางใจ และพึงพอใจ ท่ีจะทำงานรวมกันอยางตอเน่ือง จนเกิดเปนแนวรวม
และเครือขายระหวางองคกร และ “สังคมฐานความรู” หมายถึง การอยูรวมกันโดยใช ความรู สติปญญา 
และเหตุผล เปนเคร่ืองมือในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูรวมกันอยางย่ังยืน รวมท้ังมีการจัด
เก็บความรู และเรียนรูตอยอดรวมกันอยางตอเนื่องไมจำกัด  

     ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายแผนกลยุทธในป 2564 ที่จะสรางผลกระทบคิดเปนมูลคาไมต่ำกวา 
5 เทาของคาใชจายเฉลี่ยของ สวทช. และเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเปนมูลคาไมต่ำกวา 2 เทา
ของการลงทุนฯ ในป 2559

1. Excellence

สวทช. มุงสรางความเชี่ยวชาญและความสามารถ ที่จะตอยอด

ขยายผลงานไปสูการใชประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

และทันตอการเปลี่ยนแปลง

 

   

3. Visibility

นำเสนอผลงานใหเกิดการรับรู ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

   

2. Relevance

เช�อมโยงกับยุทธศาสตรประเทศ ผลักดันประเทศไปสูเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรม และสรางคนไทยในศตวรรษที่ 21

 

   

4. Impact

เกิดผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขงขัน 

สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
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กลยุทธ สวทช. และ 10 TDGs
          แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับทบทวน 6.3 มีกลยุทธท่ีจะมุงเนน 4 เร่ือง คือ

 
1. วิจัยและสรางนวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความเช่ียวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี      
   ของ สวทช. ในสาขาท่ีตอบสนองตอโจทยประเทศ และรองรับแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
   ในอนาคต
2. ผลักดันใหภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสรางนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน
3. เชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการนำ วทน. ไปขยายผลในภูมิภาค 
   สราง Showcase ของประเทศในพ้ืนท่ี EECi, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต 
4. เพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององคกรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  
  
     สวทช. ยังไดกำหนดกลุมเทคโนโลยีเปาหมายเพ่ือตอบโจทยสำคัญของประเทศในลักษณะของ Application 
หรือเรียกวา Technology Development Groups (TDGs) 10 เรื่อง เพื่อเนนการนำความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสำคัญตาง ๆ ของ สวทช. มาบูรณาการรวมกัน ใหสามารถนำผลงานไปตอบโจทยสำคัญ
ของประเทศ  ซ่ึงประกอบดวย
  

1. Precision Agriculture: พัฒนาการผลิต

   ทางการเกษตรของไทยทั้งดานปริมาณและ

   คุณภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   สูงขึ้น 

3. Biochemicals: พัฒนาเทคโนโลยีในการ

   คนหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ การสังเคราะห 

   และการดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพ�อเพิ่ม

   ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์

5. Biopharmaceutical: พัฒนาเทคโนโลยี

   ผลิตภัณฑ และบริการทางการแพทยเพ�อ

   ดูแลสุขภาพประชาชน

7. Medical Devices & Implants: พัฒนา

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานเคร�องมือแพทย

   นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณประมวลผล

   สัญญาณชีวการแพทย เทคโนโลยีฟ นฟู

   สมรรถภาพ

9. Energy: พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เชน 

   ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานทดแทนหรือ

   พลังงานทางเลือก เชน เทคโนโลยีเพิ ่ม

   คุณภาพไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย

   รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล

2. Food  &  Feed: พัฒนาและใชสารที่ ให

   ประโยชนเชิงหนาท่ี (Functional Ingredient)

   สำหรับอาหารและอาหารสัตว  

4. Cosmeceutical:  มุ งพัฒนาผลิตภัณฑ

   เวชสำอางและสารออกฤทธิ ์ช ีวภาพจาก

   ธรรมชาติ ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

6. Precision  Medicine: ใชข อมูลระดับ

   พันธุกรรมรวมกับขอมูลทางสุขภาพอ�น ๆ 

   เพ�อสรางเทคโนโลยีหรือองคความรู สำหรับ

   การวินิจฉัยพยากรณ โรคในระยะแรก การ

   ปองกัน และการรักษาแบบแมนยำ

8. Mobility & Logistics: สรางความเขมแข็ง

   ใหกับอุตสาหกรรมยานพาหนะสมัยใหม โดย

   ตอยอดจากอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

   และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย

   สนับสนุนใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง

10. Dual-use  Defense:  สงเสริมสนับสนุน

    ใหเกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีการ

    ใชงานทั้งในภาคพลเรือนเชิงพาณิชยและ

    ในดานความมั่นคงของประเทศ 

40mg



Research Pillars

     การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Technology Platform)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย 
(Capacity Building) ของ Pillar ทั้ง 5 คือ 

2. Materials and 

   Manufacturing 

   Technology  

พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ การขึ้น

รูปชิ้นงาน กระบวนการผลิต 

เพ�อให ไดวัสดุที ่มีสมบัติตาม

ความตองการ และการออกแบบ 

วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห

ทดสอบสมบัติของวัสดุและ

ผลิตภัณฑ
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1. Bioscience and

   Biotechnology  

เพ�อสรางความเขาใจในระบบ

การทำงานของส่ิงมีชีวิต ควบคุม

ใหสิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติตามที่

ออกแบบไว และพัฒนาใหเปน

ตนแบบในการขยายขนาด

   

3. Electronics 

   and 

   Information 

   Technology 

    พัฒนาเทคโนโลยี

    อิเล็กทรอนิกสและ

    สารสนเทศขั้นสูง

   

4. Nanoscience and 

   Nanotechnology  

พัฒนาเทคโนโลย ีฐานใน 3 

Platforms ดานการเคลือบ การ

หอหุม และโครงสรางเชิงฟงกชัน
5. Energy Technology   

เพ�อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการ

กักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง สราง

อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ พลังงาน

หมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชพลังงานจากตนสูปลายทาง
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6 Frontiers และ 3 Focus Centers

    การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) เพ่ือวางรากฐานความเช่ียวชาญดานงานวิจัย
ในอนาคต ใน 6 เร่ือง ประกอบดวย

    หนวยงานวิจัยเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนา วทน. เพ่ือการนำไปใชประโยชน (Focus Center) 
ประกอบดวย 

1. Quantum Engineering 

   สำหรับการจัดเก็บและ

   ประมวลผลขอมูล

3. Artificial Photosynthesis  

   สรางพลังงานไฟฟาโดยการ

   เลียนแบบการสังเคราะหแสง

   ของพืช

2. Terahertz ความถี่ที่อยู

   ระหวางไมโครเวฟกับ

   อินฟราเรด ท่ีสามารถสง

   ขอมูลไดเร็วกวา WIFI

4. DNA Data Storage 

   แปลงขอมูลดิจิทัลเพ�อ

   จัดเก็บในรูปแบบของ 

   DNA 

6. Nanorobotics จักรกลหรือ

   หุนยนตขนาด Nanoscale 

   ท่ีทำงานไดตามภารกิจ

5. Exoskeleton โครงสราง

   พื้นผิวเพ�อหอหุมที่เทียบ

   เคียงไดกับสิ่งมีชีวิต 

1. ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวย

   ความสะดวกและเคร�องมือแพทย 

   (Assistive Technology and 

   Medical Devices Research 

   Center: A-MED) สงมอบผลงาน 

   ไดแก เคร�องมือแพทย นวัตกรรม

   สุขภาพ อุปกรณประมวลผล

   สัญญาณ ชีวการแพทย เทคโนโลยี

   ฟนฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยี

   เพ�อตอบการแพทยครบวงจร

2. ศูนยเทคโนโลยีเพ�อความมั่นคงของ

   ประเทศและการประยุกตเชิงพาณิชย 

   (National Security and Dual-Use 

   Technology Center: NSD) สงมอบ

   ผลงาน ไดแก ระบบสารสนเทศเพ�อ

   ตรวจสอบขอมูลอัตลักษณ ระบบ

   ปองกันภัยจากอากาศยานไรคนขับ

   และเทคโนโลยีไรสาย ระบบเซลลจาย

   พลังงานจากวัตถุดิบในประเทศ ระบบ

   ควบคุมเสถียรภาพแหลงจายพลังงาน 

   ระบบกรองและบำบัดมลพิษทางอากาศ 

   และระบบเซนเซอรตรวจวิเคราะหมลพิษ

   ทางอากาศ

3. ศูนยวิจัยระบบรางและการขนสง

   สมัยใหม (Rail and Modern 

   Transports Research Center: 

   RMT) สงมอบผลงานไดแกเทคโนโลยี

   สำหรับทดสอบ ตรวจสอบ และ

   ซอมบำรุงระบบราง งานออกแบบ

   และพัฒนาช้ินสวนและการประกอบ

   รถรางไดเองในประเทศ การพัฒนา

   บุคลากรและความร วมม ือก ับ

   ตางประเทศ



NSTI

     โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National S&T Infrastructure: 
NSTI) เพื่อสรางขีดความสามารถทางดาน ว และ ท ใหกับประเทศ โดยใหบริการทางดานเทคนิค/
วิชาการ ท่ีมีมาตรฐาน ดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมีเครือขายการทำงานท้ังในและตางประเทศ ประกอบ
ดวย
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5. สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ�อ

   การพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Technology

   and Informatics Institute for 

   Sustainability: TIIS) จัดทำขอมูล

   และการประเมินวัฏจักรชีวิต  เพ�อ

   สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

   Economy) การเติบโตอยางย่ังยืน และ

   การแขงขันในระดับสากล 

1. ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National 

   Biobank of Thailand: NBT) ดำเนินการจัดเก็บ 

   อนุรักษ ทรัพยากรชีวภาพ เชน พืช จุลินทรีย ขอมูล

   จีโนมของมนุษย ขอมูลท่ีเก่ียวของกับประชาคมวิจัย 

   ที่ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  เพ�อการ

   อนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนไปตาม

   ระเบียบที่เกี่ยวของ

2. ศูนย โอมิกสแหงชาติ (National 

   Omics Center: NOC) พัฒนา

   วิธีการตรวจสอบทาง Genomics, 

   Transcriptomics, Proteomics 

   และ Metabolomics ท่ีไดมาตรฐาน

   วิชาการ มีประสิทธิภาพ และ

   ทันสมัย

3. ศูนยระบบไซเบอร-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS) 

   เปนศูนยบริการเพ�อประยุกต ใชเทคโนโลยีดานระบบไซเบอร-กายภาพชั้นนำ

   ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

4. ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพ�อ

   การคำนวณขั้นสูง  (NSTDA 

   Supercomputer  Center: 

   ThaiSC)  เปนศูนยบริการดาน

   การคำนวณประสิทธิภาพสูง 

   เพ�อตอบโจทยปญหาขนาดใหญ

   ของประเทศที ่ต องการความ

   รวดเร็วและความแมนยำสูง  
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     สวทช. ต้ังเปาหมายการสงมอบผลงานอยางชัดเจน ในชวง 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) เปาหมาย
ส่ิงสงมอบของ สวทช. มีความเช่ือมโยงกับความสามารถดานเทคโนโลยี (Core Competency) ของ สวทช. 
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และโจทยสำคัญของประเทศ 

     กระทรวง อว. มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เนนตอบโจทยประเทศใน
เรื่อง 

การพัฒนา วทน. ป 63-65 เพ�อตอบโจทยประเทศ

1. การพัฒนา Bio – Circular – Green 

   (BCG) Economy 

   โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม ที่เรง

   เศรษฐกิจเติบโตแบบกาวกระโดดอยาง

   ทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ลดความเหล�อมล้ำ 

   ยกระดับชุมชนดวย Digital 

   Transformation และยกระดับ

   ผูประกอบการดวย AI

4. การขยายโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ 

   (National Quality Infrastructure: 

   NQI) ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล   

   เพ�อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหเปน

   ศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ ทดสอบ 

   สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ

3. การพัฒนา Ecosystem 

   ในอุตสาหกรรมผลิตและอ�น ๆ เชน วทน. ข้ัน

   สูงสำหรับพลังงาน อุตสาหกรรมระบบราง

   และการขนสงสมัยใหม และอุตสาหกรรม

   ความม่ันคงของประเทศและการใชงานท่ัวไป

   ในภาคพลเรือน  
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BCG Economy 

    BCG โมเดล ประกอบดวย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุงเนนการ
ใชทรัพยากรชีวภาพอยางคุมคา เชื่อมโยงกับ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึง
การนำวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ ดำเนินการควบคูไปกับ Green 
Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุงแกไขปญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบตอโลกอยางยั่งยืน

    สวทช. พัฒนา วทน. ไปสนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคา
และบริการในดานเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สวทช. ยังเนน วทน. 
เพื่อตอบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประเทศมีโจทยดานพลังงาน ปญหาดานมลพิษจาก
หมอกควัน ฝุนละออง และ วทน. ที่เนนการยกระดับอุตสาหกรรมยา ชีวเภสัชภัณฑ และเวชสำอางจาก
สารสกัดสมุนไพรไทย

Collagen

40mg

Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ

 
   

Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

 
   

Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
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วทน. เพ�อสนับสนุน BCG Economy

    เนนการพัฒนาตลอดหวงโซ ต้ังแตการเกษตรแมนยำ เพ่ือผลิตพืช สัตว สมุนไพร การใช วทน. สงเสริม 
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ  การแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  อาหารสัตว  อุตสาหกรรมการผลิตสาร
ชีวเคมีภัณฑ  พลังงานทางเลือก  และระบบกักเก็บพลังงาน  อุตสาหกรรมการผลิตเวชสำอาง  และ
อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนสุขภาพและการแพทย
    หวงโซการดำเนินงานเริ่มจากการพัฒนาพันธุพืช/สัตว การพัฒนาเมล็ดพันธุ เทคโนโลยีการปลูกและ
การจัดการพืช/สัตวสมัยใหม  ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  การเตือนการณ  คาดการณผลผลิต 
การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ไปจนถึงการขยายผลเกษตรอัจฉริยะและเกษตรกรรุนใหม จากนั้น
เปนการแปรรูปเพ่ือการใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การพัฒนา Functional Ingredient จาก
พืช  สัตว  หรือจุลินทรีย  เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร  อาหารสัตว  ผลิตภัณฑเวชสำอาง  กระบวนการ
ประเมินความปลอดภัย/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยี Biorefinery เพื่อผลิตสารชีวเคมีภัณฑกลุมตาง ๆ และพลังงาน
ทางเลือก ตลอดจนใชผลิตยาชีววัตถุ และอุปกรณเพื่อใชในดานสุขภาพและการแพทย

การเกษตรแม�นยำ
เกษตรอัจฉร�ยะ 

และเกษตรกรรุ�นใหม�

การบร�หารจัดการ
กระบวนการผลิต 

กระบวนการประเมิน
ความปลอดภัย/
ประสิทธ�ภาพ/
ประสิทธ�ผล

ของผลิตภัณฑ� 

การแปรรูป
เพื่อการใช�ประโยชน�

ในอุตสาหกรรมต�าง ๆ 

การใช�ประโยชน�
จากวัสดุเหลือทิ้ง

หร�อผลิตผล
ทางการเกษตร

การพัฒนาพันธุ�พืช
/สัตว� การพัฒนา

เมล็ดพันธุ� 

พลังงานทางเลือก
และระบบกักเก็บ

พลังงาน

การผลิตยาช�ววัตถุ
และอุปกรณ�ทางด�าน
สุขภาพและการแพทย�

อุตสาหกรรม
การผลิต

สารช�วเคมีภัณฑ� 

อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ�เวชสำอาง 
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การพัฒนาเทคโนโลยี/
แนวทางการว�นิจฉัย 

พยากรณ� และรักษาโรค
ท่ีเป�นป�ญหาอย�างแม�นยำ

การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตวัคซ�นใหม�  
และยาช�ววัตถุชนิดใหม�

เน�นวัคซ�นมนุษย�และสัตว� 

การพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ�และบร�การ
ทางการแพทย�เพื่อดูแล

สุขภาพประชาชน

การพัฒนา วทน. 
ด�านเคร�่องมือแพทย�
นวัตกรรมสุขภาพ

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ส�งเสร�มสุขภาพ
และคุณภาพช�ว�ต

วทน. เพ�อสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

    สวทช. มุงพัฒนา วทน. เพ่ือสงเสริมสุขภาพ การแพทย และคุณภาพชีวิต ใหประชาชน ต้ังแตการปองกัน 
การวินิจฉัย การรักษา และการฟนฟู โดยถือเปนการดำเนินงานสวนหน่ึงภายใต BCG Economy ประกอบ
ดวย 4 เรื่องหลัก ไดแก
(1) การพัฒนาเทคโนโลยี/แนวทางการวินิจฉัย พยากรณ และรักษาโรคท่ีเปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุข
     ของประเทศอยางแมนยำ 
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม  และยาชีววัตถุชนิดใหม  สำหรับรักษาโรคที่พบมากใน  
     ภูมิภาคอาเซียน เนนการพัฒนาวัคซีนมนุษยและสัตว 
(3) การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑและบริการทางการแพทยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน สรางเครือขาย 
     ที่มีความพรอมดานการตรวจวินิจฉัย/เทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาด/Unknown Pathogen 
(4) การพัฒนา วทน. ดานเครื่องมือแพทย นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย
     เทคโนโลยีฟนฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมเครื่องมือ
     แพทยและบริการทางการแพทยเพื่อรองรับสถานการณสังคมสูงวัย

  1 2

3 4
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จัดทำระบบบัญช�
ต�นทุนทรัพยากร
และส่ิงแวดล�อม
ในเขตพัฒนา
การท�องเท่ียว

ท่ีสำคัญ 

พัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวใหม� โดย

อาศัยความหลากหลาย
ทางช�วภาพและวัฒนธรรม

ซ�ง่เป�นอัตลักษณ�ของ
ท�องถ่ิน 

จัดทำระบบรับรอง
มาตรฐานท�องเท่ียว
ท่ีย่ังยืน ท่ีสอดคล�อง
กับมาตรฐานสากล

ช�วยกระตุ�น GDP
และเพิ่มรายได�จาก

การท�องเที่ยว

วทน. เพ�อ

การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค

     เนนการนำ วทน. ไปชวยกระตุน GDP และเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหมโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งเปนอัตลักษณของทองถิ่น 
การจัดทำระบบรับรองมาตรฐานทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล  และจัดทำระบบ
บัญชีตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่สำคัญ
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    การนำ วทน. ไปยกระดับคุณภาพชุมชนใน 5 มิติ ไดแก อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม  โดยอาศัย  Smart  Tambon   Model,  Community  Map  และ  Thai Health 
Monitoring Platform นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนางานวิจัยและพัฒนาดาน Digital Platform เพื่อนำ
งานวิจัยไปขยายผลใหบริการกับประชาชน และจะเปดบริการระบบ AI for Thai เพ่ือเรงสรางอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัลและปญญาประดิษฐในประเทศไทย

Digital Transformation

ลดความเหล�อมล้ำ

อาช�พ สุขภาพ การศึกษา

AI for Thai

Digital Platform

Thai Health
Monitoring Platform

Community  Map
Smart Tambon

Model

สิ่งแวดล�อม
สังคม

วัฒนธรรม

IoT & Big Data
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     เนนการสราง Ecosystem และพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองตออุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 3 เรื่องหลัก ไดแก 
(1) การพัฒนา วทน. ข้ันสูงสำหรับพลังงาน พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง การเพ่ิมคุณภาพ
     น้ำมันดีเซล ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุม  
     และบริหารจัดการแหลงจายพลังงาน เซลลจายพลังงานใหมีความมั่นคง/เสถียรภาพ  
(2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีความพรอมสำหรับใชงานในภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนสง
     สมัยใหม (Rail and Modern Transports)  โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน       
     ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมีความสำคัญและจำเปนสำหรับงานดานความม่ันคงของประเทศและ   
     การใชงานทั่วไปในภาคพลเรือน  เชน  ระบบปองกันภัยจากอากาศยานไรคนขับ,  ระบบตรวจสอบ
     อัตลักษณของคนและยานยนต, ระบบปองกันภัยพิบัติ
  

การพัฒนา วทน. ข้ันสูง
สำหรับพลังงาน 

การว�จัยและพัฒนา
นวัตกรรมด�านความม่ันคง
ของประเทศและการใช�งาน

ทั่วไปในภาคพลเร�อน 

การว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีมีความพร�อมสำหรับใช�งาน
ในภาคอุตสาหกรรมระบบราง

และการขนส�งสมัยใหม�
(Mobility and Logistics)

อุตสาหกรรมการผลิต
และความมั่นคง
ของประเทศ

วทน. เพ�ออุตสาหกรรมการผลิต

และความมั่นคงของประเทศ

1 2

3
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     โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อเปนศูนยกลาง
การออกแบบผลิตภัณฑ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
ไทยใหไดมาตรฐานในระดับสากล ประกอบดวย

1. ศูนยทดสอบผลิตภัณฑ ไฟฟาและ

   อิเล็กทรอนิกส (Electrical and 

   Electronic Product Testing 

   Center: PTEC) เพ�อสนับสนุน

   อุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

   และเคร�องมือแพทยของไทย

2. ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. 

   (NSTDA Characterization and 

   Testing Service Center: NCTC) 

   หองปฏิบัติการที่มีคุณภาพตรงตาม

   หลักมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) 

   และเคร�องมือที่ทันสมัย

3. ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและ

   วิศวกรรม (Design & Engineering 

   Consulting Service Center: 

   DECC) พัฒนาตนแบบ เคร�องจักร 

   และซอฟตแวร ที่เกี่ยวของกับงาน

   วิศวกรรม

4. ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเคร�องใช ในบาน

   และเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial 

   Ceramic and Houseware Product 

   Testing Center: CTEC) ใหบริการ

   ทดสอบผลิตภัณฑเพ�อยกระดับคุณภาพ

   และขีดความสามารถในการแขงขัน

   ของอุตสาหกรรมในเวทีสากล

NQI

เคร�อ่งมือแพทย�

แบตเตอร�่ ยานยนต�ไฟฟ�า
ขนาดเล็ก

สถานีประจ�ไฟฟ�า
ยานยนต�ไฟฟ�า

สาร
ออกฤทธ�์

ยาช�ววัตถุท่ีว�จัยและ
พัฒนาในประเทศ

อาหาร
สุขภาพไทย

เซนเซอร�
อัจฉร�ยะ

สมุนไพรไทย

อิเล็กทรอนิกส�
อัจฉร�ยะ

บร�การสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
และงานว�จัย

ผลิตภัณฑ�
เคร�อ่งใช�
ในครัวเร�อน
และเซรามิก

BEST
PRODUCT

2563-2565

NQI ตอบโจทยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

     NQI  เปนสวนที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู
การสรางแบรนดที่ประสบความสำเร็จทั้งในและตางประเทศ จากการที่ สวทช. มีสวนรวมอยางใกลชิด
เพ่ือสนับสนุนใหเกิด NQI ในชวง 3 ปท่ีผานมา 
     ในป 63-65 สวทช. จะเนนดำเนินการดาน NQI ท่ีจำเปนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานของประเทศไทยท่ีเทียบ
เทาหรือเหนือกวามาตรฐานสากล ผลิตภัณฑและบริการท่ีจะเกิดข้ึน เชน อาหารสุขภาพไทย สมุนไพรไทย 
สารออกฤทธิ์ ยาชีววัตถุที่วิจัยและพัฒนาในประเทศ เซนเซอรอัจฉริยะ เครื่องมือแพทย  อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ  แบตเตอรี่  ยานยนตไฟฟาขนาดเล็ก  สถานีประจุไฟฟายานยนตไฟฟา
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     ประกอบดวยกลไกท่ีสำคัญคือ การสรางขีดความสามารถดานธุรกิจนวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม
และบริการ  เปนการตอบโจทยการตอยอดจากอุตสาหกรรมพื้นฐานไปสูอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม
มูลคาสูง
  

การนำผลงานวิจัย สูการใชประโยชน

Value for Country

การสรางเสริมความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

Delivery Mechanism

สงเสริมสนับสนุน

ผูประกอบการผาน

กลไก Technology 

Financing บัญชี

นวัตกรรมไทย การ

รับรองโครงการเพ�อ

ยกเวนภาษี   และ 

Startup Voucher

พัฒนาบุคลากรเพ�อ

อุตสาหกรรมแหง

อนาคต Careers 

for the Future

Spin-off ผลงาน

สวทช. สู ธ ุรกิจ 

NSTDA Deep 

Tech Startup

พัฒนาเทคโนโลยีให

ผูประกอบการ SME 

และอุตสาหกรรมไทย

ผลักดันผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมเปาหมาย

สู IDEs (Innovation 

Driven Enterprises) 

และกลไกประเมินธุรกิจ

นวัตกรรม

Business Matching 

กับพันธมิตรทั้งในและ

ตางประเทศ รวมลงทุน

ในธุรกิจเทคโนโลยี
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     กลไกในการสรางเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน โดยถายทอดความรู เทคโนโลยี พัฒนาเกษตรกร
ใหมีความสามารถ เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน อาศัยการทำงานรวมกับเครือขาย
พันธมิตร ท้ังจังหวัด ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชน ตลาด และผูประกอบการแปรรูป เพ่ือขยายผล
ในวงกวาง 

รวมกับ  ระบบ  Big  Data 
ชวยช้ีเปาปญหาความยากจน

โมเดล
การทำงาน

การนำผลงานวิจัย สูการใชประโยชน

Value for Country

Delivery Mechanism

การสรางเสริมความสามารถในการแขงขัน

ภาคการเกษตรชุมชน

กลไกการทำงาน

รวมกับทองถิ่น
Ecosystem

สวทช.

ชุมชน

อบจ. เทศบาล

อบต.

สถาบันการศึกษา ผูวาราชการ

จังหวัด

เอกชน

สรางการมีสวนรวม และ

รับผิดชอบ

ติดตามความกาวหนา 

ขยายผลใหครอบคลุม

อบรมถายทอดเทคโนโลยี

พัฒนาชุมชน

เตรียมความพรอมของ

ชุมชน ทำความเขาใจ

กลไกพื้นที่

การระดมความเห็นจัดทำ

แผนการสงเสริมการใช 

วทน.
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NRLs

    National Research Laboratory (NRL) ศูนยวิจัยในระดับภูมิภาค สวทช. เปนศูนยวิจัยท่ีต้ังข้ึน
เพ่ือทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคท้ัง 3 แหง คือ ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแกน และภาคใตท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือนำองคความรูหรือความเช่ียวชาญ
ไปเสริมการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรืออุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ซ่ึงหัวขอการวิจัยท่ีไดมีการ
หารือในเบ้ืองตนกับเครือขายในพ้ืนท่ี ไดแก เทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาฝุนและมลพิษทางอากาศ โปรตีนจาก
แมลง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

สวทช. ภูมิภาค
(National Research Lab)

อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต
 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ



การพัฒนาบุคลากรวิจัย

     ดวย สวทช. ตระหนักดีวากำลังคนมีความสำคัญในการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สวทช. จึงมีสวนรวมในการสรางบุคลากรวิจัยใหกับประเทศจากฐานบุคลากรวิจัยและโครงสราง
พื้นฐานของ สวทช. 

      สวทช. บูรณาการการผลิตกำลังคน ป.โท และ ป.ตรี ดวยการปฏิบัติงานจริงรวมกันระหวาง
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และ สวทช. สรางกำลังคนวิจัยรุนใหมผานกลไก Higher Education 
for Industry (HiFi) นอกจากน้ียังใชบริการตาง ๆ ไปปรับเปล่ียนผูประกอบการจาก SMEs ใหเปน IDEs
นอกจากน้ี จะใชกลไกการฝกอบรม ในการ Upskill/Reskill กลุมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน
ใหคนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสูอาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลงอีกดวย
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อัตรากำลังคน และความสามารถ

     สวทช.  ไดเตรียมความพรอมของบุคลากร  เพื่อสรางงานวิจัยและดำเนินงานทางดานเทคนิค 
โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จำนวน 2,084 คน คิดเปนรอยละ 70 ตอบุคลากรทั้งหมด และ
บุคลากร สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยเกือบทั้งหมดจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

 สัดส�วนบุคลากร สวทช.

ข�อมูลระดับการศึกษาและข�อมูลสาขา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Energy and 
Devices 
6.2%

Information, 
Computing and
Communication

Sciences 
9.7%

Chemical Science 
13.1%

Biological
 Sciences 
28.5%

Physical Sciences 
5.1%

Environmental
Sciences
3.9%

Engineering and 
Technology

32.7%Mathematical
Science 
0.2%

Commerce,
Management
and Services

0.4%





สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

111 อุทยานว�ทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธ�น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120




