


3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

N S

Nation First

มุ่งเน้นประโยชน์ของ
ประเทศเป็นที่ตั้ง

Science and 
Technology Excellence 

ความเป็นเลิศใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Teamwork

T D A

Accountability 
and Integrity

การทํางานเป็นทีม 

Deliverability
ความสามารถในการส่ง
มอบผลงานที่มีคุณภาพ
สร้าง ผลกระทบได้จริง

มีความสํานึกในหน้าที่รับผิดชอบและ
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สวทช. 
 เป็น “พันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. (NSTDA Visions)

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

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ 7 (พ.ศ. 2565–2570) 
NSTDA Strategic Plan 7 (A.D. 2022–2027) 

     ที่มาและการก่อตั้ง สวทช. ตาม พ.ร.บ. 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดย
มีวัตถุประสงคและภารกิจนับแตกอตั้งและปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับ
บริบทประเทศตามลำดับจนถึงปจจุบัน ดังนี้คือ

[1] การวิจัย พัฒนา วิศวกรรม และการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

[2] การสงเสริมความรวมมือดานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เพื่อพัฒนา
ประโยชนเชิงพาณิชยระหวางภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการ
ศึกษา ตลอดจนนานาประเทศ 

[3] การสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ 

[4] การจดัการโครงการลงทนุและโครงการพฒันาทีเ่กีย่วของกบัการรับถายทอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศ 

[5] การดำเนนิการและสงเสรมิการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ 

[6] การพฒันากำลงัคนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีัง้ในภาครฐับาลและ
ภาคเอกชน

[7] ใหบริการขอมูลและใหคำปรึกษาทางเทคโนโลยี

[8] ใหบริการวิเคราะหทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ สอบเทียบมาตรฐาน และ
ความถูกตองของอุปกรณ 

      ตัวอย่างส่ิงส่งมอบ เช่น 
 การเกษตรในกลุ่มที่ 1 สิ่งสงมอบสำคัญไดแก พันธุที่มีคุณสมบัติ    
ตรงตามความตองการของผูบริโภคและอุตสาหกรรม มีระบบคลังขอมูล ระบบที่
ติดตามผลผลิต ระบบเฝาระวังเตือนภัย ระบบการผลิตพืชประสิทธิภาพสูง โดยใช
เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ระบบบริหาร
จัดการผลิตสัตวน้ำแบบแมนยำที่มีประสิทธิภาพสูง และ ลดความเสียหายจากโรค
ระบาด  

 อาหารในกลุ่มที่ 1 สิ่งสงมอบสำคัญไดแก แพลตฟอรมการพัฒนาสาร 
ประกอบออกฤทธิ์ (Functional Ingredients) จากเทคโนโลยีการผลิตตางๆ 
เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ นวัตกรรมการผลิตโปรตีนทางเลือก
แพลตฟอรมการพัฒนาอาหารออกฤทธิ์หรืออาหารฟงกชัน  (Functional Food) 
อาหารเฉพาะกลุมเทคโนโลยใีนการปรับปรงุประสทิธภิาพการผลิตอาหารสงเสรมิ
การผลิตสีเขียว เปนตน  

 ทั้งนี้ สวทช. ไดผลักดันโมเดลเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular-Green  
Economy หรือ BCG Economy จนไดรับการอนุมั ติจากรัฐบาลใหเปนโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหมของประเทศ ที่จะชวยเรงใหเกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบกาวกระโดดและทัว่ถงึ โดยตัง้อยูบนฐานของการพัฒนาอยางยัง่ยนื 
สอดคลองกบัเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(United Nations 
Sustainable Development Goals: UN SDGs) 

สําคัญของป 

 ในแผนกลยุทธฉบับที่ 7 ของ สวทช. ไดตั้งเปาการทำงานแบบบูรณาการ
ความสามารถทั้งภายในและภายนอก สวทช. ดวยการสรางกรอบการดำเนินแบบ 
Agenda-based  โดยจัดกระบวนทัพตามหลักการขับเคลื่อนประเทศภายใตกลุม 
การทำงานหลักใหญๆ ซึ่งเปนความเชี่ยวชาญที่เปนแกนหลัก (Core Competencies) 
ของ สวทช. และพันธมิตร ที่รวมวางแผนการดำเนินงานดวยกัน พรอมระบุเปาหมาย
และสิ่งสงมอบ ซึ่งนำไปสูการบรรลุเปาหมายใหญของประเทศในที่สุด

 โดยแบงออกเปน 4 กลุมใหญ และมีเปาหมายดังนี้ 

             เกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) 
              ยกระดับกระบวนการผลิตทางการเกษตรและอาหารของประเทศ
                       ทั้งระบบ ตั้งแตตนน้ำไปจนถึงการใชประโยชน แปรรูป และนำกลับ     
                       มาใชใหม ที่เปนปลายน้ำ 

              สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness)
    พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการ 
                       ทางดานสุขภาพการแพทย โดยเนนเครื่องมือ อุปกรณการแพทย 
              ผลิตภัณฑยา และวัคซีน

                 พลังงาน วัสดุ และสารชีวเคมี 
    (Energy, Materials and Biochemicals) 
             พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพลังงาน วัสดุ และ 
   สารชีวเคมีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนอุตสาหกรรมชีวเคมีที่เปน
              มิตรกับสิ่งแวดลอม เนนอุตสาหกรรมชีวเคมีและพลังงานสะอาด

            ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
               ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจวิถีใหม 
     (New Normal Economy) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสำคัญ

7 กลุ่ม
ภารกิจ

ของ สวทช.

กลุ่มวิจัย
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

กลุม่บรหิารการ
วจิยั พัฒนา และ

นวัตกรรม 

กลุ่มสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กลุ่มสร้างเสริม
ขดีความสามารถ
เกษตรชุมชน

กลุ่มพัฒนาและ
สร้างเสริม

บุคลากรวิจัย

กลุ่มบริหารและ
ส่งเสริมเขต
นวัตกรรม 

กลุ่มบริหาร 
สนับสนุน และ
บริการกลาง 

   กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายของ สวทช.
    (NSTDA Technology Development Groups) 

 

 สวทช. นําความสามารด้านเทคโนโลยีอันหลากหลายมาบูรณาการและกําหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เพ่ือตอบโจทย์

 

 

กลุ่มภารกิจของ สวทช. เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ 
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            ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
               ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจวิถีใหม 
     (New Normal Economy) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสำคัญ

   กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายของ สวทช.
    (NSTDA Technology Development Groups) 

 

 สวทช. นําความสามารด้านเทคโนโลยีอันหลากหลายมาบูรณาการและกําหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เพ่ือตอบโจทย์

 

 สวทช. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการนําไปใช้

ประโยชน์ (Focus Center) ประกอบด้วย

ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยี
สิ่งอํานวย

ความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ 

(Assistive 
Technology 
and Medical 

Devices 
Research 
Center: 
A-MED)

ศูนย์วิจัยระบบราง
และการขนส่ง

สมัยใหม่ 
(Rail and 
Modern 

Transportation: 
RMT) 

ศูนย์เทคโนโลยี
เพ่ือความมั่นคง
ประเทศและการ
ประยุกต์เชิง

พาณิชย์ 
(National 

Security and 
Dual-Use 

Technology 
Center: NSD)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง

สวทช. พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research) เพ่ือวางรากฐาน ความเชี่ยวชาญ
ด้านงานวิจัยในอนาคตใน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

วิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering) 
สําหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

การสังเคราะห์ด้วยแสงเทียม 
(Artificial Photosynthesis) 
สร้างพลังงานไฟฟา้โดยการเลียนแบบการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช

โครงภายนอกร่างกาย (Exoskeleton)
โครงสร้างพ้ืนผิวเพ่ือห่อหุ้มที่เทียบเคียงได้กับโครง
กระดูกของสิ่งมีชีวิต 

เทระเฮิรตซ์ (Terahertz)  
ความถี่ที่อยู่ระหว่างไมโครเวฟกับอินฟราเรดที่สามารถ
ส่งข้อมูลได้เร็วกว่า Wi-Fi

การจัดเก็บข้อมูลในดีเอ็นเอ 
(DNA Data Storage)
แปลงข้อมูลดิจิทัลเพ่ือจัดเก็บในรูปของ DNA

วิทยาการหุ่นยนต์นาโน (Nanorobotics)
จักรกลหรือหุ่นยนต์ขนาดนาโนที่ทํางานได้ตามภารกิจ
ที่ตั้งเป้าหมายไว้

งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
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