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พนัธกจิของสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชี ั�นสงู ตาม ม.29

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพฒันาบุคลากรด้านการวิจยัเพื�อเพิ�มนักวิจยัให้เพียงพอและ
ยกระดบัคณุภาพของการวิจยั

ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาหรือการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยสร้างกลุ่มสถาบนัเครือข่ายในการดาํเนินโครงการหรือหลกัสูตรร่วมกนั 
โดยเน้นโครงการหรือหลกัสูตรซึ�งมีการวิจยัและพฒันาที�เอื�ออาํนวยต่อการพฒันาประเทศ
อย่างเป็นรปูธรรมและการแก้ปัญหาในภาคผลิตและบริการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศนูยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางเพื�อนําสถาบนัเครือข่าย
ไปสู่การยอมรบัในระดบัสากล

ดาํเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิ ภาพระหว่างสถาบนัวิจยัหรือ
สถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

เผยแพร่ผลงานวิจยัหรือพฒันาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบนัเครือข่ายและส่งเสริมให้
มีการนําผลการศึกษานั�นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวตักรรมและในอตุสาหกรรมอย่าง
เหมาะสม

เสนอชื�อสถาบนัวิจยัหรือสถาบนัการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเข้าร่วมเป็น
สถาบนัเครือข่าย

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

           ให้มีสถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีชั �นสูงขึ�นในสาํนักงาน ทาํหน้าที�ในการประสานงานให้
สถาบนัวิจยัหรือสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทาํความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการ
วิจยัและพฒันาที�ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี และให้มีอาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี�



เครือขาย
เชี่ยวชาญ

กําลังคน 
วทน.

ศูนย
ความเปน

เลิศ

การ
ถายทอด
เทคโนโลยี

วิจัยและ
พัฒนา/องค

ความรู

3

 พัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญ
 พัฒนากําลังคน วทน.

• หลักสูตรศึกษา
• หลักสูตรฝกอบรมบุคลากรใน

ภาคอุตสาหกรรม
• หลักสูตรฝกอบรมผูสอน
• หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา
 พัฒนาองคความรูชั้นสูง

• รายวิชา
• สื่อการเรียนการสอน

 ถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจาก
ตางประเทศ 

 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
• ศูนยนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยเอกชน

กิจกรรม

          อํานาจหนาที่และแนวทางการดําเนินกจิกรรมของสถาบันฯ 
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สถาบันวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยชีั �นสงู

สถาบันการศกึษา หน่วยงานวจิัยภาครัฐ หน่วยงานวจิัยเอกชน สถาบันระดับโลก
สถาบนั

เครอืขา่ย

พนัธกจิ

สาขาทาง
เทคโนโลยี

ที�กําลงั
ดําเนนิการ

เป้าหมาย
ของประเทศ

ยทุธศาสตร์
ประเทศ

ชวีเภสชั
ภัณฑ์

การปรับปรงุ
พันธพ์ชื

เซ็นเซอร์
และไบโอ
เซ็นเซอร์

หุน่ยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัติ

การออกแบบ
และวศิวกรรม
เพื�อการผลติ

ระบบขนสง่
ทางราง

การพัฒนาผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม

สขุภาวะอนามัย
และสงัคม
ผูส้งูอายุ

ความมั�นคงทาง
อาหารและ
พลังงาน

การเกษตร
และฟารม์ิ�ง

อยา่งแมน่ตรง

โลจสิตกิสแ์ละ
การเชื�อมโยง

อตุสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละชิ�นสว่น

เพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขันของประเทศ

หลดุพน้จากประเทศ
รายไดป้านกลาง ลดความเลื�อมลํ�า

พนัธกจิและการดําเนนิงานของสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชี ั�นสงู

เครอืขา่ยและ
การประสาน
ความรว่มมอื

การพัฒนา
กําลังคนให ้
เพยีงพอ

การสรา้งและ
เผยแพรอ่งค์

ความรู ้

สนับสนุนใหเ้กดิ
ศนูยค์วามเป็น
เลศิเฉพาะทาง

ทําการ
ถา่ยทอด

เทคโนโลยี

นวตักรรมและ
การวจิัยเชงิ

พาณชิย์
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ดา้นเกษตรและอาหาร

Sensor 
Technology

ดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

ดา้นยานยนตแ์ละ
ระบบ Logistics

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และที�อยู่อาศยั



ปี พ.ศ. 2555
โครงการจัดทาํแผนที�นําทางและแผนปฏิบัติการเพื�อการพฒันาบุคลากรและ

เครือข่ายเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยชุีดตรวจและเซนเซอร์



สรุปกิจกรรมที�เกิดขึ� นในปี พ.ศ. 2556
2) การพฒันาความร่วมมือและเครือข่ายเชี�ยวชาญกบัสถาบนัชั�นนํา
ระดบัโลก – สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั)



การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณจ์ากผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้น 
Biomarker: Dr.Tzu-Ling Karen Tseng จาก ITRI ในเรื�อง Biomarker 
Development for Molecular Diagnostics เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2556 
ณ หอ้งประชุมหวา้กอ 2   สวทน. มีผูเ้ขา้ร่วม 56 คน



โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ)

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื�อสรา้งความสามารถต่อยอดเทคโนโลยีสู่
การใชป้ระโยชน ์“เทคโนโลยี LAMP เพื�อการตรวจวินจิฉยัและการต่อยอด
งานวิจยัสู่เชิงพาณิชย”์ เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2556

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิบตัรเพื�อการวิจยัเชิง
การคา้อย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย โดยมุ่งเนน้ที� LAMP Technology เมื�อวนัที� 13 
มีนาคม 2557 



โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ)
โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรื�อง เทคโนโลยีเพื�อการพฒันา Lab on Chip ให้
เป็นเครื�องมือตรวจวิเคราะหท์ดสอบในเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2557

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรื�อง โมเลกุลที�มีความสามารถในการจดจํา 
(Target Recognition Molecule)เพื�อประโยชนใ์นการพฒันาเครื�องมือตรวจวดัแบบ
รวดเร็วและเพื�อการรกัษา เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2557 



เครือข่ายพฒันาเทคโนโลยี ผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม
เซ็นเซอรชี์วการแพทย(์Biomedical Sensors)

-สถาบันวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีั �นสงู สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
-สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
-มลูนธิสิถาบันวทิยาศาสตรเ์พื�ออนาคตที�ยั�งยนื 
-บรษัิท แปซฟิิค ไบโอเทค จํากัด และ
-บรษัิท โมบลิสิ ออโตมาตา้ จํากัด

โดยนํารอ่งที�การพัฒนาเซ็นเซอรช์วีภาพสําหรับการตรวจวัดระดับนํ�าตาลเฉลี�ย
สะสมในเลอืด(HbA1c) ซึ�งเป็นเซ็นเซอรท์ี�สามารถบง่บอกความเป็นไปไดข้อง
การเกดิโรคเบาหวาน 



โครงการจดัการถา่ยเทคโนโลยีดา้น Radio 
Frequency Identification (RFID) 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
เมื�อวนัที� 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 



โครงการจดัทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และการพฒันา
เครือข่ายเชี�ยวชาญเฉพาะทางและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

เซ็นเซอร์และระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ (Sensor Technology) 
ของประเทศ



เมื�อคอมพวิเตอรม์ขีนาดเล็กลง อปุกรณ์/สิ�งของเป็น smart devices



Smartphone เป็นตวักลางการสื�อสารระหวา่ง คน สิ�งของ และ อนิเทอรเ์นต.







• ความสมัพันธข์อง IoT กบั Digital Economy

• IoT จะสามารถมสีว่นในการยกระดับความ 
สามารถการแขง่ขันของประเทศอยา่งไร

• ประเทศไทย นักวจัิยไทย ควรมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งไร

• สวทน. ที�เป็นหน่วยงานนโยบาย วทน.  สวทช.
มหาวทิยาลัย หน่วยงานของรัฐ ของประเทศควร
มสีว่นรว่มสนับสนุน IoT อยา่งไร

•

Internet of Thing (IoT)



Thank You


