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ยินดีให้บริการ



3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

พัฒนาเซนเซอรช้ันสูง MEMS Platform และพัฒนา 
ISFET Platform 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
National S&T Infrastructure (NSTI)

I

พัฒนาวิธีการตรวจสอบทางจีโนมิกส (Genomics) โปร-
ตีโอมิกส (Proteomics) ทราสคริปโตมิกส (Transcrip-
tomics) และเมแทโบโลมิกส (Metabolomics) ท่ีได
มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

เปนศูนยบริการเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีดานระบบ
ไซเบอร–กายภาพ ช้ันนำของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน

เปนศูนยบริการดานการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพื่อ
ตอบโจทยปญหาขนาดใหญของประเทศ ที่ตองการความ
รวดเร็วและความแมนยำสูง

ดำเนินการจัดเก็บและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ เชน พืช 
จุลนิทรีย ขอมูลจีโนมมนษุย ขอมลูท่ีเกีย่วของกบัประชาคม
วิจยัทีไ่ดรบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล เพือ่การอนรุกัษ
และใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนไปตามระเบียบที่
เกี่ยวของ

จัดทำขอมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุน เวียน (Circular Economy) การเติบโต
อยางยั่งยืน และการแขงขันในระดับ สากล   

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
(National Biobank of Thailand: NBT)

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(National Omics Center: NOC)

สวทช. สร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่
ประเทศ โดยให้บริการทางด้านเทคนิค/วิชาการท่ีมีมาตรฐานด้วย
เครือ่งมือทีทั่นสมัยและมีเครือข่ายการทํางานทัง้ในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย

ศูนย์ระบบไซเบอร์–กายภาพ
(Center for Cyber-Physical Systems: CPS) 
 

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการคํานวณข้ันสูง
(NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรกนิกส์
(Thai Microelectronics Center: TMEC)

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Technology and Informatics Institute for 
Sustainability: TIIS)
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โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคุณภาพ
National Quality Infrastructure (NQI)

II
สวทช. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ เพ่ือเปน็ศูนย์กลาง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรอง
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล ประกอบด้วย

ศูนย์ทดสอบ
ทางพิษวิทยาและ

ชีววิทยา
(TBES)

ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบ
และวิศวกรรม

ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟา้

และอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในบ้านและเซรามิก

อุตสาหกรรม

ศูนย์บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ

สวทช.

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องมือแพทยของไทย

หองปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
ตรงตามหลักมาตรฐานสากล 
(ISO/IEC 17025) และเครือ่งมอื
ที่ทันสมัย

พัฒนาตนแบบ เคร่ืองจกัร และ
ซอฟตแวรที่เก่ียวของกับงาน
วิศวกรรม ใหบริการทดสอบผลิตภัณฑ

เพื่อยกระดับคุณภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมในเวทีสากล

(Electrical and 
Electronic Product 

Testing Center: 
PTEC)

(Industrial Ceramic 
and Houseware 
Product Testing 
Center: CTEC)

 (NSTDA Characteri-
zation and Testing 

Service Center: 
NCTC)

(Design & Engineering 
Consulting Service 

Center: DECC)
(Toxicology and Bio 
Evaluation Service 

Center: TBES)
ใหบรกิารทดสอบประสทิธิภาพ
และความปลอดภยัของเครือ่งมอื
แพทย ประสทิธิผลของเครือ่ง-
สำอางและสารสกัดสมุนไพร 
พรอมกบัทดสอบดานพษิวทิยา
และชีววิทยา 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
Physical Infrastructure for Science, Technology, and Innovation 

III
1. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 (Thailand Science Park)

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

• โครงสร้างพ้ืนฐาน Translational Research และ 
 Industrial Research

• โครงสร้างพ้ืนฐาน NQI สําหรับการวิเคราะห์ทดสอบตาม  
 มาตรฐานสากล

• Hub of Networking เชื่อมโยงการพัฒนาและขยายผล
 สู่ภูมิภาค

นอกจากอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
ที่จงัหวดัปทมุธานแีลว้ สวทช. ยงัไดจ้ดัตัง้
ศูนย์วิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ทั้ง 3 แห่ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น 
และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา เพ่ือทํางาน
บู รณาการอง ค์ความรู้ ร่ วม กัน กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดโจทย์
วิจยัรว่มกนั ซึง่หวัขอ้ในการวจิยัเบ้ืองตน้
ได้แก่ เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาฝุ่นและ
มลพิษทางอากาศ โปรตนีจากแมลง และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํา้ 

4



2. เมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) 

Food Innopolis: เมอืงนวตักรรมอาหาร จดัตัง้
ขึน้เปน็แหง่แรกท่ีอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวดัปทมุธาน ีเพ่ือใหเ้กดิระบบนิเวศนก์ารวจิยั
ที่เหมาะสมต่อการทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหาร
ยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ชว่ยใหผู้ป้ระกอบ-
การสามารถเขา้ถงึแหลง่ทรพัยากรการวจิยั และ
บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

• One Stop Service ด้านนวัตกรรมอาหาร

• Future Food Lab พ้ืนที่ให้ SMEs และ Startups ทํา RDI   
 ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่

• Training & Workshop สร้างบุคลากรด้านการพัฒนา
 กลิ่นรสอาหาร 
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3. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
     (Software Park Thailand)

เป็นองค์กรสนับสนุนผู้ประกอบการและ
สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยให้
เทียบเท่าระดับโลก ทําให้ซอฟต์แวร์เป็น
ส่วนสําคัญที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของเศรษฐกิจไทย

• ระบบนิเวศเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมAI, 
 Robotics และ Automation

• การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือUpskill & Reskill 
 และสร้าง Communities 

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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4. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

เพ่ือให้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่สําหรับการคิดค้น
นวตักรรมอนัจะเสรมิสรา้งศักยภาพของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของประชาชน เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จึงได้
จัดตั้งภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา EECi ไปสู่
การเปน็ “ระบบนเิวศนวตักรรมชัน้นาํของภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืน”

• ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ 
 และระบบอัจฉริยะ

• ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตดกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
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5. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
 (Technology Management Center: TMC) 

สถิติการให้บริการ
• นวัตกรรมขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย: 
 100 ผลิตภัณฑ์/บริการ

• โครงการวิจัยได้รับรองภาษี 300%: 400 โครงการ 
 มูลค่า 1,400 ล้านบาท

• ผู้ประกอบการเทคโนโลยีได้รับการบ่มเพาะ: 40 ราย

• ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ CMMI: 12 ราย

• นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถ: 25 ราย

• พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs: 1,200 ราย

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคเอกชน
• ITAP พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ เพ่ิมโอกาส
 และผลตอบแทน ประหยัดค่าใช้จ่าย

• ครอบคลุม 19 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เกษตร 
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องสําอาง การแพทย์ ฯลฯ 
 และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ 

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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6. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
 (AGRITEC) 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับชุมชน
รวม 53 แห่ง (53 ชุมชนใน 42 อําเภอใน 29 จังหวัด) 
• สถานีเรียนรู้ส่วนกลาง (Training Center) 1 แห่ง
• สถานีเรียนรู้ส่วนภูมิภาค (Training Hub) 7 แห่ง
• สถานีเรียนรู้ในชุมชน (Learning Station) 45 แห่ง 

พัฒนาและยกระดับชุมชน (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) โดยใช้กลไกแบบ CTAP 
ที่เสริมสร้างโอกาส ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิม
มาตรฐานการผลติ เพ่ิมมลูคา่ผลติภณัฑ ์และเพ่ิมชอ่งทาง
การตลาด 

การสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
รูปแบบ Inclusive Innovation
• การยกระดับเกษตรกรให้ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ   
 “ใช้ตลาดนําการผลิต”
• การเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด
• สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ 
 การผลิต
• สร้างโมเดลการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และผลักดันให้เกิด
 การขยายผลไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
• สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
 การเงิน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐใน
 ท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
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7. การร่วมลงทุนของ สวทช. 
 (NSTDA Startups)

 ริเริ่มพัฒนากลไกล Spin-Off ผลงานของ สวทช.   
 เป็น NSTDA Startups ขึ้น

 โครงการ Researcher Spin-Off Acceleration   
 Program + Ecosystem 

 ผลักดันสู่ Deep–Tech Startups ร่วมกับ Strategic  
 Partners 

IP Licensing
NSTDA

Holdings
Startups/ 

Spin-Off/SMEs
Venture 
Capital

Foreign 
Investment

รูปแบบบริษัท 

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

74

8. การพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.  

สวทช. ร่วมสร้างบุคลากรวิจัย เพ่ือเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ สวทช. บูรณาการผลิตกําลังคนในระดับ
ปรญิญาตรีและโท รวมทัง้สนบัสนนุให้คนไทยทกุชว่งวยั 
มีสมรรถนะพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงของโลกด้วย
กลไกต่างๆ เช่น  
 ส่งเสริมการปฏิบัติงานจริงร่วมกันระหว่างสถาบัน 
 การศึกษากับผู้ประกอบการ

 สร้างกําลังคนวิจัยรุ่นใหม่ผ่านกลไก 
 Higher Education for Industry (HiFi) 

 ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการจาก SMEs ให้เป็น IDEs 

 ฝึกอบรม Upskill/ Reskill กลุ่มบุคลากร
 ภาคอุตสาหกรรม 
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