




เป้าหมายแผนกลยุทธ์ในปี 2564
• สร้างผลงานด้าน วทน. ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า 5 เท่า ของค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีของ สวทช. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

• เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมคิดเปน็มูลค่า
ไม่ต่ํากว่า 2 เท่า ของการลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน คานิยม หลักการ และเปาหมาย
ของ สวทช. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย “พันธมิตร
ร่วมทางท่ีดี” คือ รับผิดชอบกับสัญญาท่ีมีกับพันธมิตร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส 
ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ เกิดความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง จนเกิดเปน็แนวร่วมและเครือข่ายระหว่างองค์กร 
และ “สังคมฐานความรู้” คือ การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเปน็อยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน รวมทัง้มีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเน่ืองไม่จํากัด
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สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เปน็ประจําทุกปี (Rolling Strategic Plan) ด้วยตระหนักว่า
สถานการณ์ภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ และนําผลการสํารวจความคาดหวังจากกลุ่มพันธมิตร ลูกค้าและ
ประชาชน มาประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี 6.4 ปี พ.ศ. 2564-2568 

โอกาสและความทาทาย
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่สงผลตอ สวทช.
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ความคาดหวังจากกลุ่ม
พันธมิตร ลูกค้า และ
กลุ่มประชาชนท่ัวไป

การประเมินการรับรู้
ภาพลักษณ์ของ สวทช.

ประจําปี 2562

จากการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ขนาดต่าง ๆ สถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และส่ือมวลชน มีความ
คาดหวังให้ สวทช.

1. มีบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน เกษตรกร 
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วย วทน.

2. สร้างบุคลากรวิจัยเพ่ือเพ่ิมกําลังนักวิจัยรุ่นใหม่
ให้ประเทศ

3. สนับสนุนนวัตกรรม และบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือต่อยอดในทางธุรกิจ
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แผนงานสําคัญ - แผนงาน BCG 

(Bio-Circular-Green Economy)

สวทช. พัฒนา วทน. เพ่ือตอบแผนงาน BCG ของประเทศ โดย อว. ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG โดยใช้ความเข้มแข็งของประเทศเช่ือมไทยสู่โลก ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG รายสาขา แบ่งออกเปน็ 7 กลุ่มย่อย ได้แก่

กลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ ผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า โดยจะยกระดับมาตรฐาน
การผลิตเคร่ืองมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ข้ึนเปน็อันดับ 1 ของอาเซียน

กลุ่มท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ ตอบสนองแต่ละกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ให้ไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวคุณภาพ กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
ย่ังยืน และเปน็ศูนย์กลางการรักษาและดูแลสุขภาพของเอเชีย

กลุ่มเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนไห้ไทยเปน็ครัวโลกท่ีมีความปลอดภัยและสะอาด 

กลุ่มอาหาร สร้างความม่ันคงทางอาหาร มีอาหารท่ีปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีความพอเพียงตลอดทัง้ปี ลด Food Loss/Food Waste การผลิต
อาหารท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต มี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity) (2) กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารใหม่ (Functional Food) เช่น อาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม (ผู้สูงอายุ 
นักกีฬา) กลุ่มสารท่ีให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ี (Functional Ingredients) และ 
(3) กลุ่มอาหารท้องถ่ิน ครอบคลุมอาหารพ้ืนบ้าน อาหารไทย และอาหาร
สตรีทฟู้ด โดยใช้อัตลักษณ์สร้างจุดขาย

กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการ
หมุนเวียนนํากลับมาใช้ การลดของเสียให้น้อยท่ีสุด การแก้ไขปัญหามลพิษ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน 

กลุ่มยาและวัคซีน ส่งเสริมธุรกิจท่ีดําเนินการโดยคนไทย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเองด้วยการวิจัย พัฒนาและผลิตเพ่ือลดการพ่ึงพา
การนําเข้า

กลุ่มพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ เพ่ิมการใช้ผลผลิตเกษตรและชีวมวลใน
การผลิตพลังงาน
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แผนงานสําคัญ - แผนงานยุทธศาสตร AI 

(National Artificial Intelligence Strategy) 

สวทช. พัฒนา วทน. เพ่ือตอบแผนงานยุทธศาสตร์ AI  โดย อว. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
(National AI Strategy) พ.ศ. 2564-2568 โดยมีเป้าประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) สร้างคน (Man & Brainpower) 
(2) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (3) สร้างผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มท่ีมีศักยภาพ/แนวโน้มการใช้งาน AI และสามารถสร้างผลกระทบสูงจากการนําไปใช้งานจํานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) เกษตรและอาหาร (2) การแพทย์และสุขภาวะ (3) พลังงานและส่ิงแวดล้อม (4) ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(5) การศึกษา (6) โลจิสติกส์และการขนส่ง (7) ความม่ันคง และ (8) อุตสาหกรรมการผลิต 

ยุทธศาสตร์หลัก  5 ข้อ ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคมและจริยธรรมสําหรับการประยุกต์
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(3) การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (4) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ (5) การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์
ในภาครัฐและภาคเอกชน

แผนยุทธศาสตร์น้ี จะนําไปใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน
ด้าน AI ของกระทรวง ทัง้การสนับสนุนงานวิจัยภายใต้
กองทุน ววน. และการวางหลักสูตรการเรียนการสอน
และการพัฒนากําลังคนของประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยี AI
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แผนงานสําคัญ

แผนงาน Inclusive Innovation

กระตุ้นให้เกษตรกรปรับตัวและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ โดยเน้นพัฒนาเกษตรกรให้เปน็ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม เช่ือมโยงการผลิตสู่การตลาด ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีประกอบด้วย 
สวทช., กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร, สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่ายวิจัย, ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และภาคเอกชน โดยมีแผนดําเนินการในพืชนําร่อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว 
มันสําปะหลัง และพืชเสริมหลังนา ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ 
และกาฬสินธ์ุ 

เป� าหมายเพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพเกษตรระยะยาว จากการบูรณาการองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนา
และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการพัฒนาเชิงสังคมชุมชน โดยนักวิจัย อาจารย์จากสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ท่ีมีส่วนสําคัญในการขับเคล่ือน เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีให้รองรับสถานการณ์นิวนอร์มัลในอนาคต โดยดําเนินงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต เกิดการเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและตลาด เพ่ือเปน็ต้นแบบ
สําหรับการขยายผลต่อไป
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แผนงานสําคัญ - แผนงานสงเสริม 

Deep-tech Startup ดวยกลไก 

NSTDA Startup และ Holding Company

NSTDA Startup เป็นกลไกแปรรูปผลงานวิจัยไปสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งาน
เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี โดยบุคลากร สวทช. และ สวทช. สามารถร่วมลงทุนใน NSTDA 
Startup ในรูปเงินสดหรือทรัพย์สินท่ีได้แปลงมูลค่า ทัง้ท่ีเปน็ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน เช่น มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือทรัพย์สินท่ีมีตัวตน การยืมตัวบุคลากร สวทช. ไปร่วมปฏิบัติงาน เพ่ือเปน็การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้จัดหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม หรือสร้างความคิดริเร่ิม สวทช. ยังได้จัดอบรมด้านธุรกิจ อันเปน็การสร้างวัฒนธรรม Entrepreneur
ใน สวทช. อีกด้วย 

บริษัท Holding เปน็กลไกการลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยี ในรูปแบบเอกชนท่ีมีความคล่องตัว การตัง้
บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 โดยจะนําผลงานของ สวทช. หน่วยงานรัฐ 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ แต่บริษัทฯ จะไม่ลงทุนหรือดําเนินการ
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ หรือ
กิจการอ่ืนท่ีเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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แผนงานสําคัญ - แผนงาน EECi

แผนงานสําคัญของ สวทช. ใน EECi ประกอบด้วยเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) และเมืองนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS)

  BIOPOLIS 
การผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางการผลิต

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน (Bio Hub of ASEAN) ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมีผลิตภัณฑ์

เป้าหมายคือพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ และอาหารเสริมสุขภาพ ถึงแม้ว่าประเทศไทย

จะมีความพร้อมของวัตถุดิบตั�งต้นสําหรับการพัฒนาเป�นผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรี แต่ยังขาดโรงงานต้นแบบ

ที�มีอุปกรณ์ที�ครบถ้วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้เชี�ยวชาญด้านการขยายขนาด 

สวทช. พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) โรงงานต้นแบบไบโอรี

ไฟเนอรีมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) รองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหาร ได้แก่ สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที� (Functional Ingredient) ในอาหารและอาหารสัตว์ อาหารฟังก์ชนั

และโภชนเภสัชภัณฑ์ (Functional Foods and Nutraceuticals) สารชีวภาพที�ให้คุณสมบัติพิเศษที�เป�น

ส่วนประกอบอาหาร (Biospecialty) และ 2) โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีที�เป�น non-GMP เพื�อรองรับ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื�น ๆ ได้แก่ พลาสติกย่อยสลายได้ วัสดุทางการแพทย์ ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาเพื�อใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมี เพื�อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ พลังงาน 

ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมฟอกย้อมและกระดาษ
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แผนงานสําคัญ - แผนงาน EECi

สวทช. ดําเนินการจัดตั�งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั�งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) 

เพื�อพัฒนา Platform สําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ (System Integrator: SI) 

นักนวัตกร นักวิจัย และนักศึกษา ในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติจริง รวมถึงกิจกรรม

วิจัยเพื�อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

การดําเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนาบุคลากร ทั�งทางด้านการวิจัยและ

พัฒนา การใช้งาน การซ่อมและบํารุงรักษา (2) บูรณาการ การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดให้มีทุนเริ�มต้นให้เกิดการใช้งานได้จริง 

(3) จัดทําสายการผลิตตัวอย่าง และ Testbed โดยมีเครื�องจักรและอุปกรณ์จากในและต่างประเทศ เพื�อเตรียม

เป�นแหล่งเรียนรู้และทดลองออกแบบสายการผลิตของผู้ประกอบการ มีการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ และระบบอัตโนมัติ (4) วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ที�มุ่งเน้น Translation Research ไปสู่การ

ขยายผลใช้งานจริง และ (5) จัดทํามาตรฐานและบริการตรวจประเมิน การทดสอบมาตรฐานฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ บริการทดสอบ ตรวจประเมินและให้การรับรอง และบริการด้านความรู้และเทคนิคอย่างครบวงจร 

  ARIPOLIS

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center: SMC
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลักการ สามารถสะท้อนเป� าหมายของ สวทช. ท่ีจะมุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือนํา วทน. มาพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการการทํางานใน 
7 กลุ่มภารกิจ 

ภารกิจ ของ สวทช.
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     กลุมบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง (Shared Services) 

กลุมสรางเสริม

ขีดความสามารถ

ภาคการเกษตร

กลุมสรางเสริม

ความสามารถ

ในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม

และบริการ

กลุมบริหาร

และสงเสริม

เขตนวัตกรรม

กลุมพัฒนา

และสรางเสริม

บุคลากรวิจัย

สว
ทช

. น
ำ 
วท

น.
 ต

อบ
โอ
กา
ส ความทาทายของประเทศไทย

กลุมวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

กลุมบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Management)

Bioscience

and

Biotechnology

Biotechnology

for

Agriculture

Biotechnology

for

Industry

Electronics &

Information

Technology

AI and Advanced

Electronic

                   Sensing                   

Intelligent

Systems and

Networks

Materials and

Manufacturing

Technology

Materials and

Processing

Technology

Design and

Engineering

Technology

Energy

Technology

Energy

Technology

Renewable

Energy

Nanoscience

and

Nanotechnology

Nanostructure

and System

Nanoprocess

Technology

Focus Center

Assistive

Technology and

Medical Devices

National Security

and Dual-Use

Rail and Modern

Transportation

โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National S&T Infrastructure: NSTI)

โครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)



กลุมบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

(Research Development Innovation: RDI) 
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กลุมเทคโนโลยีเปาหมาย
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5 Research Pillars

การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Technology Platform) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย 
(Capacity Building) ของ Pillar ทั�ง 5 คือ 
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6 Frontiers

3 Focus Centers

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์
(Assistive Technology and Medical Devices Research Center: A-MED)
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเคร่ืองมือแพทย์ เช่น เคร่ืองเอกซเรย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล
ทางทันตกรรมและทางกระดูกและข้อ แผ่นโลหะดามกระดูกและบริการพิมพ์วัสดุฝังใน ข้อเข่าเทียม
แบบฝังใน ระบบขดลวดค้ํายันผนังหลอดเลือดหัวใจ วัสดุทดแทนกระดูกสําหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ 
ผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ด้านนวัตกรรมสุขภาพ เช่น ระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แพลตฟอร์ม
การจัดการโรคไตเร้ือรัง ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น แพลตฟอร์มบริการ
ถ่ายทอดการส่ือสาร บริการถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลา ระบบช่วยการเรียนสําหรับบุคคล
ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ มือเทียมชนิดควบคุมด้วยสัญญาณกล้ามเน้ือ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่
(Rail and Modern Transport: RMT)
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบ ตรวจสอบและซ่อมบํารุงระบบราง การออกแบบและ
ผลิตช้ินส่วนทดแทนสําหรับรถไฟ และยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติไร้คนขับ

การพัฒนางานวิจัยขัน้แนวหน้า 
(Frontier Research) เป็นการ
สร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี
แนวหน้าของ สวทช. เพ่ือวาง
รากฐานความเ ช่ียวชาญ ท่ี
คาดการณ์และมองภาพความ
ต้องการเทคโนโลยีท่ีต้องการใน
อนาคต ใน 6 เร่ือง ประกอบด้วย 

หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนา วทน. เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
(Focus Center) ประกอบด้วย 

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมัน่คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
(National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรับมือภัยพิบัติโรคระบาดและชีวิตวิถีใหม่  พลังงานเพ่ือความม่ันคง 
ภัยพิบัติทางน้ําและอากาศ  และสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง เช่น นวัตกรรม
การส่ังทํางานแบบไร้สัมผัส  Sensors สําหรับรับมือภัยโรคระบาด  หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะสําหรับ
กําจัดเช้ือ ระบบเซลล์จ่ายพลังงานจากวัตถุดิบในประเทศ แบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม
แก้ปัญหามลพิษและภัยพิบัติทางอากาศ ไฟป่า และน้ํา ระบบการตรวจวัดสารเสพติด สารสนเทศ
เพ่ือความปลอดภัย และวัสดุขัน้สูง (Advance Material) สําหรับภารกิจด้านความม่ันคง
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NSTI 

โครงสร้างพื�นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T 
Infrastructure: NSTI) เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางด้าน วทน. ให้กับประเทศ โดยให้บริการ
ทางด้านเทคนิค/วิชาการ ท่ีมีมาตรฐาน ด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย  และมีเครือข่ายการทํางานทั�งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย

(1) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) อนุรักษ์และเก็บรักษาชีววัสดุ 
(Genetic and Material Resources) และ Living Materials’ Genetic เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประชาคมวิจัย ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือการอนุรักษ์และใช�ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนและเป�นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงต่อยอดการใช�ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

(2) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) วิจัย พัฒนา ให้บริการเทคโนโลยี Omics แบบครบวงจร
ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล เช่น DNA Fingerprinting/Barcoding, Seed Purity Test, Genotyping, Genome & 
Transcriptome Sequencing, Single-Cell Genomics, Proteomic and Peptide Analysis ท่ีมีมาตรฐานด้าน
วิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  

(3) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการคํานวณขั�นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) พัฒนา
และให้บริการทรัพยากรระบบคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพ่ือเป�นแพลตฟอร์มบริการระดับประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Technology and Informatics Institute for 
Sustainability: TIIS) พัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคเพ่ือให้บริการประเมินวัฏจักรชีวิตด้วยมาตรฐานระดับสากลเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างขีดความสามารถประเทศตามนโยบาย Thailand’s Green 
Growth Strategy เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงด้านการค้าโลก 

(5) Thai Microelectronics Center (TMEC) พัฒนาเซนเซอร์ขั�นสูง โดยดําเนินการใน 2 แพลตฟอร์ม คือ MEMS 
(Micro-Electro-Mechanical Systems) Platform ได้แก่ Piezoresistive Pressure Sensors, Silicon Microphone, 
Silicon Gyroscope และ ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor) Platform ได้แก่ Nitrate Sensor, 
Mycotoxin Sensors, Sodium Sensor
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NQI

โครงสร้างพื�นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) เพ่ือเป�น
ศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ประกอบด้วย

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา 
(Toxicology and Bio Evaluation 
Service Center: TBES) ให้บริการทดสอบ
ตามมาตรฐาน OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Develop-
ment) เช่น การทดสอบประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์ 
ประสิทธิผลของเคร่ืองสําอางและสารสกัด
สมุนไพร การทดสอบด้านพิษวิทยาและ
ชีววิทยา ท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับทดสอบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and 
Electronic Product Testing Center: 
PTEC) เปน็ศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจําหน่าย
ในประเทศ นําเข้า และส่งออกตาม
มาตรฐานสากล สําหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรางทัง้
ช้ินส่วนและขบวนรถ และเคร่ืองมือ
แพทย์ของไทย

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
(NSTDA Characterization and 
Testing Service Center: NCTC) 
สนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย เพ่ือเปน็ศูนย์กลาง
การพัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์
ทดสอบให้ตรงตามหลักมาตรฐาน
สากล (ISO/IEC 17025) ด้วยเคร่ืองมือ
ท่ีทันสมัย

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม (Design & Engineering 
Consulting Service Center: DECC) 
บริการให้คําปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ 
(Simulation) 

ศู น ย์ ท ด ส อ บผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เคร่ืองใช้ในบ้านและเซรามิก
อุตสาหกรรม (Industrial 
Ceramic and Houseware 
Product Testing Center: 
CTEC) บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
และรับรองผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ือง
ใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบ้ือง 
สุขภัณฑ์ เซรามิก อิฐมวลเบา 
ก๊อกน้ํา/ฝักบัว แก้ว ภาชนะและ
เคร่ืองใช้เมลามีนสําหรับอาหาร 
และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)
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สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัยและดําเนินงานทางด้านเทคนิค โดยมี
บุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จํานวน 2,172 คน คิดเปน็ร้อยละ 70 ต่อบุคลากรทัง้หมด 
และบุคลากร สวทช. มีความเช่ียวชาญ โดยเกือบทัง้หมดจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

คนและความสามารถ – อัตรากําลัง
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