
การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
(๒๕๕๙-๒๕๖๓)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิงหาคม ๒๕๕๘



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
(๒๕๕๙-๒๕๖๓)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิงหาคม ๒๕๕๘



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

4

ค�าน�า ..............................................................................................................................................................................๕

๑. กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�าป.ี............................................................................................................๖

๒. การทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ........................................................................................................๗

๓. การทบทวนทิศทางของ สวทช. ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ .........................................................................................๑๐

๔. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักของ สวทช. ......................................................................................๑๑

๕. การทบทวนผลการด�าเนินงานของ สวทช. ปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ........................................................................๑๒

๖. กลยุทธ์ของ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๕๙ ......................................๒๖

สารบัญ



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

5

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ�า     

ทกุปี (rolling strategic plan) เพือ่ปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป เนือ่งจาก

บริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ สวทช. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

จงึมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการท�าให้องค์กรปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ และแผนการด�าเนนิงาน เพือ่ให้องค์กรสามารถบรรลทิุศทาง 

เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. 

มีเอกสารแผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสมบูรณ์ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานทุกระดับได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

 สวทช. จึงจัดท�าเอกสาร “การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๙-๒๕๖๓)” เพื่อเชื่อมโยงกับแผน                       

การด�าเนนิงานและงบประมาณประจ�าปี เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสรุปสาระส�าคญัทีไ่ด้จากกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์ 

โดยจะน�าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ิมเติมจากแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ               

๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งนอกเหนือจากการทบทวนผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว      

ในกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์ประจ�าปีนีข้อง สวทช. ยงัมกีารทบทวนทศิทางการด�าเนนิงานขององค์กรภายใต้บรบิท

ทีเ่ปลีย่นไป และระบกุลยทุธ์เพิม่เตมิ อนัจะส่งผลให้ สวทช. สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ สวทช. 

ฉบับที่ ๕

ค�าน�า
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๑. กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�าปี
 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�าปี ๒๕๕๘ ของ สวทช. เริ่มต้ังแต่การทบทวนผลการด�าเนินงาน                  

ที่ผ่านมา บริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ทิศทาง เป้าหมาย และผลการด�าเนินงาน เพื่อระดมสมองผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก�าหนดทิศทาง

การด�าเนนิงานของ สวทช. ท่ีควรมุง่เน้นในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แผนภาพที ่๑ แสดงภาพรวมกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์ 

สวทช. ประจ�าปี ๒๕๕๘

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินกำร ช่วงเวลำ

๑. ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ความ

ท้าทายและโอกาสของ สวทช. จุดแข็ง จุดอ่อน  

ของ สวทช. และทบทวน SWOT

ผู้บริหารระดับสูง สวทช. 

และฝ่ายกลยุทธ์

มกราคม - กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘

๒. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม สวทช. ผู้บริหารระดับสูง สวทช. มีนาคม ๒๕๕๘

๓. ระดมความเห็นในการก�าหนดเป้าหมาย ทิศทาง 

สวทช. และทิศทางงาน RDDE ในปี ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔

ผู้บริหาร สวทช. และที่ปรึกษา 

ประธานคลัสเตอร์

และประธานบอร์ดคลัสเตอร์ 

ผู้แทน CPMO และ platform 

รวม ๘๖ คน

๗ เมษายน ๒๕๕๘

๔. ทบทวนผลการด�าเนินงานของ สวทช. ตาม       

ตวัช้ีวดัแผนกลยุทธ์ฉบับที ่๕ และกจิกรรมทีต้่อง   

มุ่งเน้นในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

ผู้บริหารระดับสูง สวทช. 

และคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม - มิถุนายน 

๒๕๕๘ 

๕. สรปุกลยทุธ์ปี ๒๕๕๙  และจดัท�าเอกสารทบทวน

แผนกลยุทธ์ สวทช. เพื่อเสนอผู้บริหาร และ 

กวทช.

ฝ่ายกลยุทธ์ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แผนภำพที่ ๑ กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์
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๒. การทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
 สวทช. มกีารทบทวนบรบิทต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน ได้แก่ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก

ของ สวทช. ที่เปลี่ยนไป เพื่อสังเคราะห์ประเด็นที่ สวทช. สามารถเข้าไปมีบทบาทตอบสนองความต้องการให้แก่ประเทศ

 ผลการทบทวนพบว่า สภาวะแวดล้อมระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี

ผนัผวน การรวมกลุม่ในภมูภิาคต่างๆ ของโลกทีเ่พิม่มากขึน้ ได้แก่ การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

(AEC2015) การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกท�าให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันมากขึ้น การเข้าสู่สังคม        

ผูส้งูอาย ุข้อจ�ากดัด้านทรพัยากร การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และเกิด

โรคอบุตัใิหม่/อบุตัซิ�า้ สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในระดับโลกต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลให้ประเทศให้ความส�าคญักบังานวจิยั

และพัฒนามากขึ้นในการน�าไปเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้       

ปานกลาง (middle-income trap) และน�าไปตอบยุทธศาสตร์ของประเทศด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ความ

คาดหวังมีเพิ่มขึ้นต่อ สวทช. ในเรื่องที่จะน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) ไปสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานของประเทศ การสนับสนุน SMEs การน�าโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ ไป

สนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้น และวางบทบาทที่แตกต่าง แต่ทว่าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น

แผนภำพที่ ๒ ความท้าทายและโอกาสของ สวทช. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า

ต้องท�างานที่ตอบโจทย์ประเทศเห็น     
ผลกระทบตามยุทธศาสตร์ประเทศ        

ที่มีเป้าหมายชัดเจน

แนวโน้มงบประมาณจากระบบเดิม    
ไม่เพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมของประเทศ  
ให้ความส�าคัญกับงานวิจัยและ

พัฒนามากขึ้น

ความคาดหวังให้น�าโครงสร้าง
พื้นฐาน (Lab ต่างๆ อาคาร 
INC2) ไปใช้ประโยชน์ในภาค

เอกชนให้มากขึ้น

สร้างผลงาน/บริการที่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่น

โครงการ Mega projects ที่      
ประเทศลงทุนมหาศาล เช่น           

ระบบราง Digital Economy

ความคาดหวังในบทบาทช่วย SMEs
• การสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าและ

บริการด้วยนวัตกรรม
• การให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน 

กลไกสนับสนุนต่างๆ
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อย่างไรก็ตาม สวทช. ยังคงมีจุดแข็งเรื่องงานวิจัยเนื่องจากมีบุคลากรวิจัยที่ท�างานแบบเต็มเวลา มีโครงสร้างพื้น

ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ (INC2) ท�าให้รองรับจ�านวนบริษัทภาคเอกชนมาร่วมท�างาน และร่วมมือ

ด้านวิจัยและพฒันากบั สวทช. เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม พบว่างบประมาณแผ่นดนิซึง่เป็นแหล่งรายได้หลกัของ สวทช. มีแนว

โน้มไม่เตบิโต ดงันัน้ สวทช. จงึต้องปรบัปรงุกระบวนการภายในเพ่ือให้ตอบสนองต่อเอกชน และโจทย์ของประเทศ บรหิาร

จัดการโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของบุคลากรให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด อันจะน�าไปสู่การสร้างผลกระทบและเพิ่ม

ความมั่นคงทางการเงินของ สวทช. ในระยะยาว สวทช. ยังต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านงานออกแบบ วิศวกรรม และ

พฒันาผลติภัณฑ์ ทีจ่ะเป็นสะพานเชือ่มโยงงานวจิยัและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถงึการปรับปรุงกระบวนการภายใน 

เพื่อให้พันธกิจต่างๆ ด�าเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันมากขึ้น

 ผลจากการทบทวนสภาพแวดล้อมข้างต้น สามารถสรุปเป็น SWOT ของ สวทช. ดังตารางที่ ๑

ตำรำงที่ ๑  ผลการทบทวน SWOT

S1. มีบุคลากรวิจัยปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางจ�านวนมาก 

S2. เป็นองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ที่มี

พันธมิตร และเครือข่ายในการท�าวิจัยและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ *

S3. มรีะบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน วทน. ได้แก่ อาคารสถานที ่เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ และ

บรกิารต่างๆ ทีส่ามารถส่งเสรมิพนัธกจิหลกัของ สวทช. อกีทัง้สามารถสนบัสนนุภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับ วทน. ของทุกหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้ *

S4. เป็นฐานการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงระดับนานาชาติ เช่น DNA, พลาสติก

ชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร/ยานยนต์ และมีฐานข้อมูล+ความรู้

ส�าคัญของประเทศ เช่น LCA, คลังจุลินทรีย์, คลังค�าศัพท์และประโยคหลากภาษา *

W1. งานวิจัยและพัฒนาที่ท�ายังมีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ      

ภาคการผลิตไม่เร็วเท่าที่ควร *

W2. การน�าพนัธกจิอืน่ๆ มาสนบัสนนุพันธกจิวจิยัและพัฒนา ยงัไม่เกดิประสิทธผิลในทาง

ปฏิบัติ 

W3. กลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย/กลยุทธ์องค์กร ไปสู่ระดับปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจนและมี

ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

W4. ขาดปัจจัยเสริมในการแปลงต้นแบบห้องปฏิบัติการหรือต้นแบบภาคสนามไปสู่         

เชิงพาณิชย์จนได้ผล *

W5. ขาดกระบวนการน�าแผนที่น�าทางเทคโนโลยี (technology roadmap) มาใช้ในการ

วางแผนบริหารจัดการ และลงทุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง *

S

W
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* SWOT ที่เพิ่มเติมและปรับปรุง จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ในปีที่ผ่านมา

O1. ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) ให้ความส�าคัญในการน�า วทน. ไปใช้งาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การจัดการใช้ที่ดินประเทศ (zoning) การแปรรูปสินค้า

เกษตรเพิ่มมูลค่า ภาคบริการ การท่องเที่ยว เป็นต้น *

O2. การรวมกลุม่เศรษฐกจิอาเซียน มุง่ให้ความส�าคญัต่อมาตรฐานผลิตภณัฑ์ และให้การ

ยอมรบัผลการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์จากห้องปฏบิตักิารทดสอบท่ี

ได้รับมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) *

O3. ASEAN, ASEAN+6 และ EU มีความร่วมมือในการวิจัยนานาชาติเพ่ิมข้ึน มีการ      

แลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญและนกัวจิยัจากประเทศในกลุม่ AEC มาท�าวจิยัร่วมกบั สวทช. 

มากขึ้น *

O4. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย ท�าให้ต้องการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับ

สิ่งอ�านวยความสะดวกรวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

มากขึ้น *

O5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อนท�าให้ห้องปฏิบัติการ            

การประเมนิวฏัจักรชวีติ (Life Cycle Assessment : LCA) เพ่ือด�าเนนิการวจัิยและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้าน LCA มีความส�าคัญมากขึ้น*

O6. ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัว อุปทานล้นตลาดจากสินค้าจีน ส่งผลกระทบต่อ

การส่งออก ท�าให้เกิดความต้องการ วทน. เพื่อยกระดับการผลิต ลดต้นทุน สร้าง

มูลค่าเพิ่ม พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์สินค้าและบริการ *

T1. ความมั่นคงทางการเงินลดลง จากการถูกปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล *

T2. งานวิจัยพร้อมใช้เป็นท่ีต้องการมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วและ

วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (life cycle) สั้นลง *

T3. ผูใ้ช้งานท้ังภาครฐัและเอกชนไม่เชือ่มัน่เทคโนโลยทีีพ่ฒันาจากงานวจิยัของไทย เอกชน

ไทยนิยมน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้เทคโนโลยีที่

พัฒนาจาก สวทช. ลดลงไปด้วย 

O

T
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๓. การทบทวนทิศทางของ สวทช. ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
 การทบทวนสถานการณ์ภายนอกและภายใน สวทช. แสดงให้เหน็ถึงความส�าคญัต่อการวาง position ของ สวทช. 

เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับบริบทสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถด�าเนินการตอบสนองเป้าหมายแผนกลยุทธ์         

ฉบบัที ่๕ ผลจากการประชมุทบทวนทศิทาง สวทช. เมือ่วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยผู้บรหิารระดบัสงูของ สวทช. สรปุว่า 

สวทช. ยงัคงต้องมุง่เน้นส่งมอบผลงานในเรือ่งวชิาการ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการบริหารจดัการทีด่ ี โดยวสิยัทศัน์

ของ สวทช. ที่เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วย ว และ ท มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่รัฐบาล

ต้องการให้ สวทช. ใช้ความเป็นพนัธมติรน�า และใช้ วทน. ไปท�างานร่วมกบัภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ 

ควรพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร สวทช. เป็นพันธมิตรที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นผลการทบทวนเป้าหมาย

ของ สวทช. แสดงให้เห็นว่าควรคงแนวคิดการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบ

ทีเ่ป็นมลูค่าเพิม่ต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และผลกัดันให้เกดิการลงทนุด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองภาค

การผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้ต่อไป เนือ่งจากเป็นการสะท้อนสิง่ส่งมอบให้ประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

และเป็นตวัชีว้ดัที ่สวทช. สมควรพฒันาเพือ่ให้เป็นมาตรฐานสบืเนือ่งไป ในการนี ้สวทช. ต้องมุง่เน้นการด�าเนนิงานในเรือ่ง

ดังต่อไปนี้

·	 สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคสงัคมตัง้แต่การตัง้โจทย์ รวมถงึหน่วยงานภาครัฐท่ีจะวางนโยบาย

และน�าผลงานไปขยายผล เพื่อวางแผนงานสู่การใช้ประโยชน์ และมีการค�านึงถึงกลไกส่งมอบต้ังแต่ต้น ทั้งนี้      

การเชื่อมโยงกับพันธมิตร ควรรวมถึงผู้ผลิต และสภาพการแข่งขันในตลาดระดับโลกด้วย

·	 ควรก�าหนดเป้าหมายในเรื่องประเด็นที่จะพัฒนาให้ชัดเจน ควรเน้นจุดแข็งท่ีประเทศมีความได้เปรียบ เช่น 

เกษตรกรรม อาหาร สังคม ICT การแพทย์ และการบริการ หัวข้อหลัก เช่น Bioeconomy และ Digital  

Economy เป็นต้น ซึง่โจทย์ RDDE ของ สวทช. ในระยะต่อไป ควรพจิารณาอย่างเป็นระบบรอบด้าน ทัง้ขีดความ

สามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นเทคโนโลยี ด้านอื่นๆ ที่จะไปช่วยผลักดันงาน และศักยภาพในการน�าไปสู่

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ นอกจากนี ้สวทช. ควรสร้างฐานงานวจัิยพ้ืนฐานมุง่เป้าทีจ่ะ

ไปแก้ปัญหาให้กับประเทศ เพื่อแสดงบทบาทที่มีความแตกต่างในการสร้างผลกระทบในอนาคต

·	 สวทช. ควรการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในให้สนับสนุนแนวทางข้างต้นให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง

กลไกการให้รางวลัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิส�าหรบัผูท้�าโครงการขนาดใหญ่ในส่วนต่างๆ ควรวางเป้าหมาย

โจทย์ที่จะสร้างผลกระทบให้สอดคล้องกัน

ผลการทบทวนทิศทางข้างต้น พบว่ายังคงมีความสอดคล้องกับการทบทวน position สวทช. ในปี ๒๕๕๗    

นอกจากนี้ ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาความส�าคัญในการท่ี สวทช.          

จะเป็นผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง (influencer) ที่มีบทบาทต่อทิศทางการพัฒนา ว และ ท ให้ประเทศ และให้         

ความส�าคัญกับการบริหารบุคลากรให้ด�าเนินงานสนับสนุนทิศทางของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้น ดังนั้น ทิศทางการด�าเนินงาน

ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๕๙ และในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ จึงมุ่งเน้นประเด็นหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ 
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๑. กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ในงำนวิจัยให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ ให้ความส�าคัญกับงานวิจัย        

เชิงประยุกต์เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในลักษณะ translational research และสร้างความเข้มแข็งของงาน

ออกแบบและวิศวกรรมรวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนท�าวิจัยมากขึ้น

๒. สร้ำงฐำนงำนวิจัยที่มีคุณภำพ รวมถึงงำนวิจัยพื้นฐำนมุ่งเป้ำ (goal-oriented basic research) เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้วยการชักชวนพันธมิตรมาร่วมท�างานให้

มากขึ้น เป็นผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง (influencer) ที่มีบทบาทต่อทิศทางการพัฒนา ว และ ท ให้ประเทศ 

๓. สร้ำงเส้นทำงอำชีพ เพิ่มพูนควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร ปรับปรุงวัฒนธรรม แรงจูงใจ และควำม

เช่ือมโยงประสำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ให้เอื้อต่อการท�าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงขึ้น         

ร่วมกัน

๔. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักของ สวทช.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ของ สวทช. ยังคงสะท้อนสิ่งที่ สวทช. ต้องการมุ่งเน้น ดังนั้น สวทช. จึงคงวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และค่านิยมหลัก คือ 

วิสัยทัศน์
“สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดีสู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”

พันธกิจ 
“สวทช. มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, Design 
and Engineering - RDDE) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (Technology Transfer - TT) 
พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน (Human Resource Development - HRD) และโครงสร้ำงพื้น
ฐำน (Infrastructure - Infra) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่จ�ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำยใน (Internal Management - 
Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน”  

ค่านิยมหลัก 
“Nation First, Science and Technology Excellence, Team Work,
Deliverability, Accountability and Integrity”
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SO1 : ส่งเสรมิให้เกดิมลูค่าเพิม่จากการลงทนุด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนภาคการผลติ 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม

ตัวชี้วดั : การลงทุนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ซึง่ สวทช.        

มีส่วนร่วม เพิ่มขึ้น ๒ เท่าของปี ๒๕๕๔

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒557

- สวทช. จดักจิกรรมต่างๆ เพือ่สร้างเครอืข่ายบรษิทัเอกชนให้มโีอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงธุรกิจและวิชาการ อาทิ 
NSTDA Investors’ Day งาน First Glance @INC2 งาน  Meet 
& Match และกิจกรรม Cluster Visit @TSP เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจ
เยี่ยมชมพื้นท่ีและท�าความรู้จักกับอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ให้แก่ 
กลุ ่มผู ้ประกอบการจากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ ยา       
การแพทย์ อาหารเสริมและเวชส�าอางซึ่งท�าให้เกิดการลงทุนของ      
ผูเ้ช่าพืน้ที ่นอกจากนี ้สวทช. มกีารด�าเนนิโครงการร่วม/รับจ้างวจัิย 
โครงการสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ 
Industrial Technology Assistance Program (iTAP) ทีก่่อให้เกดิ
การลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS1 

- มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต 
ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม ซึง่ สวทช. มส่ีวนร่วม ในปี ๒๕๕๕ 
๒๕๕๖  และ ๒๕๕๗ เท่ากบั ๑.๔ ๑.๗ และ ๑.๗๔ เท่าของปี ๒๕๕๔ 
โดยมีมูลค่า ๖,๔๐๐  ๗,๘๐๐ และ  ๘,๐๐๐ ล้านบาท ตามล�าดับ

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. สนั บสนุ นก า รด� า เ นิ น ง าน       
ของกลไกเพื่อพัฒนาระบบ
นวั ตก ร รมและ เป ิ ดตลาด       
ภาครัฐ เช่น การให้ค�ารับรอง
งาน วิ จัย  การ ข้ึนทะเ บียน
นวั ตกรรมและ สนับสนุน          
ผู ้ประกอบการ/หน ่วยงาน     
ภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อบริการ ให ้ผ ่ าน เกณฑ ์
มาตรฐาน

๒. ผลักดันและเชื่อมโยงงานวิจัย
ส�าคัญให้เป็นวาระแห่งชาติ

๓. พัฒนากลไกชักจูงพันธมิตรมา
ร ่วมด�า เนินงานในลักษณะ
นวัตกรรมแบบเปิด (open 
innovation) เช่น การสร้าง
เครือข่ายภาคี (consortium) 
กิจกรรมส่งเสริมการร่วมวิจัย
ระหว ่าง สวทช. กับบริษัท         
ใ น อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
ประเทศไทย

๕. การทบทวนผลการด�าเนนิงานของ สวทช. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
 การทบทวน position ของ สวทช. ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป ชี้ให้เห็นว่า สวทช. ต้องปรับปรุง

กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๕  ผลการทบทวนฯ พบว่า

แผนที่กลยุทธ์ป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ยังคงมคีวามสอดคล้องกบัผลการทบทวนบทบาทและเปา้หมายของ สวทช. ซึง่สรุปผล

การด�าเนินงานของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง ๑๐ เรื่อง และข้อเสนอแนะ

กจิกรรมทีต้่องมุง่เน้นในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เป็นดังน้ี



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑๓

SO2 : ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตวัช้ีวดั : จ�านวนผลงานที ่สวทช. ท�างานร่วมกบัพนัธมติร และส่งผลกระทบต่อชมุชนหรอืกลุม่คนในการเพิม่คณุภาพ

ชีวิต โดยเน้นเรื่อง เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ทั้งนี้ ผลงาน   

ดงักล่าวต้องได้รบัการยอมรบัและรับรูใ้นสงัคมวงกว้าง (talk of the town) ในเชงิบวก ไม่ต�า่กว่า ๑๐ เร่ือง

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สวทช. มีการผลักดันผลงานจากงานวิจัยและ
พฒันาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาให้ประเทศ เช่น ในช่วงวกิฤตน�า้ท่วม 
มีการน�าผลงาน nCA nZACK งานวิจัยด้านข้าวสู่ชุมชน และงาน
วจัิยด้านสิง่ทอและปุ๋ยลงพืน้ท่ี  ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มกีารคดัเลอืก
ผลงานเด่นจากศูนย์แห่งชาติ น�าไปร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวสารคดี
เพื่อเผยแพร่ออกสื่อ ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ข้าวไทยพ้นวิกฤต (๒) 
Biodiversity (๓) สิง่ทอ (๔) ยางพารา (๕) มันส�าปะหลัง (๖) เกษตร
อินทรีย์หนองมัง จ.อุบลราชธานี

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS2 

- สวทช. มี talk of the town ๖ เรื่อง 

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. ก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกของงาน
ด้านชุมชน เพ่ือให ้ทุกฝ ่ายที่
เกี่ยวข้องท�างานโดยมีเป้าหมาย
ร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร 
ทัง้งบประมาณและบคุลากรตอบ
สนองเป้าหมายของ สวทช.

๒. พัฒนาวิธีการประเมินผลลัพธ์
ผลกระทบโครงการเชิงสังคมให้
เป็นมาตรฐาน



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑4

SO3 : สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : จ�านวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ และสามารถรักษาจ�านวนลูกค้าเดิมได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. ด�าเนินกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ ได้แก่ CEO Talk การ
ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงของลูกค้าในภูมิภาคด้วย NSTDA 
Business Center (NBC) ในภมูภิาคต่างๆ  และกจิกรรมเดนิสาย
พบปะกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (PCSO) เพิ่มช่องทาง
สือ่สารสูภ่ายนอกในรปูแบบต่างๆ เช่น  NSTDA channel (สถานี
โทรทัศน์ออนไลน์ของ สวทช.) NSTDA App. SMART Call 
Center และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการลูกค้าของ สวทช. เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ลูกค้าด�าเนินการร่วมกับ สวทช. และวิเคราะห์เพื่อน�า
เสนอบริการของ สวทช. ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 
อันจะเป็นการน�าผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้
ปัญหาให้แก่ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมของ สวทช. 

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS3 และ KS4

    ณ ปี ๒๕๕๗ สวทช. มีลูกค้าใหม่เท่ากับ ๓,๙๑๒ ราย หรือคิดเป็น

ร้อยละ ๑๓๐.๔  และ ณ ไตรมาส ๓/๒๕๕๘ ลูกค้าเดิมท่ีกลับมาใช้

บรกิารแล้วจ�านวน ๑,๗๑๒ ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗ ของลกูค้า

เดิมที่เคยมาใช้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๓,๐๐๐ ราย)

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการน�าผลงานไปใช้
ประโยชน์ และขยายผล

๒. สรา้งความพร้อมในการให้บรกิาร
วิ เคราะห ์ทดสอบ และให ้ค�า
ปรึกษากับเอกชน น�าไปสู่โอกาส
ในการรับจ้าง/ร่วมวิจัยมากขึ้น



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑5

SO4 : สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน

ตัวชี้วัด : สัดส่วนจ�านวนรายได้ไม่น้อยกว่าจ�านวนค่าใช้จ่าย

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการหารายได้ของ สวทช. 
น�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีกลยุทธ์การหารายได้ ๕ ข้อ แบ่งได้เป็น ๒ 
กลุ่ม ได้แก่ การเสริมประโยชน์คุณค่าผลงานวิจัยและบริการตรง
ตามความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย (๑) การมุ่งเน้นตอบโจทย์
ประเทศที่มีการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยอื่นและสอดคล้องกับ
คลัสเตอร์เป้าหมาย (๒) การพัฒนาบริการเทคนิควิชาการ 
โครงสร้างพื้นฐาน และการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อประเด็นที่
ท้าทาย (๓) การมุ่งตอบสนองลูกค้าและพันธมิตรแบบ partner/
solution provider และการขยายฐานลูกค้าและพันธมิตร        
(๔) การมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากพนัธมิตรรายใหญ่ท้ังเอกชน รฐั และรฐัวสิาหกจิ (๕) การขยาย
ฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคจากความร่วมมือของพันธมิตรและเครือ
ข่าย

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. เพิ่มรายได้จากความสามารถโดย
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒. จั ดระบบภายใน เพื่ อบริหาร         
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

- นอกจากนี้ สวทช. ได้ปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การ
บรหิารงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ ได้แก่ การปรบัปรงุระบบ
บริหารสัญญา และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและการยุติ
โครงการที่ไม่มีผลผลิต โดยในส่วนของการปรับปรุงระบบบริหาร
สัญญาให้มีประสิทธิภาพ จนสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก�าหนด
และลดการผิดสัญญาที่อาจน�าไปสู่การฟ้องร้อง โดยได้ตรวจสอบ
แหล่งทีม่าหลกัของสญัญาต่างๆ จดักลุม่/ประเภทสญัญาออกแนว
ปฏิบัติในการควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาจน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการติดตามสัญญาเต็มรูปแบบได้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาสัญญามาตรฐานส�าหรับบางกิจกรรม เพื่อ
ความคล่องตัวและลดข้อผิดพลาดในการด�าเนินงาน ในส่วนของ
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและการยุติโครงการที่ไม่มีผลผลิต 
ประกอบด้วย การลดการใช้จ่ายงบลงทุนทุกประเภทที่อยู่นอก
เหนือการแผนประจ�าปี การลดค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งในและ        
ต่างประเทศ การหลีกเลี่ยงการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา           
นอกสถานที ่และการลดค่าใช้จ่ายวสัดสุ�านกังาน ส่วนการยตุโิครงการ
ทีไ่ม่มผีลผลติมุง่เน้นการตรวจสอบโครงการทีด่�าเนนิงานเกนิ ๕ ปี 
และโครงการท่ีเลยก�าหนดระยะเวลาโครงการและยังด�าเนนิการอยู่ 
เพื่อยุติโครงการหากไม่มีผลผลิต



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑6

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS5

- สดัส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทัง้หมดของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ (๙ เดือน) เท่ากับ ๑.๑๗, ๑.๑๐ ๐.๗๕ และ 
๐.๙๙ ตามล�าดับ

SO5 : พัฒนาทรัพย์สินใหม่และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : สัดส่วนรายได้รวมต่อทรัพย์สินรวม ณ สิ้นปี แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๕ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อ 

เทียบกับ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. มกีารปรบัปรงุระบบการบรหิารครภุณัฑ์วทิยาศาสตร์ของ 
สวทช. โดยได้จัดท�าและเผยแพร่คู ่มือจัดหมวดหมู ่ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภายใน สวทช. พัฒนาระบบบ�ารุง
รกัษากลาง ปรบัปรงุฐานข้อมลูระบบบรหิารครภุณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
จัดท�า master list วัสดุและวัตถุดิบ และพัฒนากระบวนการ
จดัการสินค้าหลกั เป็นต้น มกีารจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารกลาง สวทช. 
เตรียมการรองรับ ISO17025 และเปิดให้บริการพื้นที่ของอาคาร 
INC2 ในปี ๒๕๕๗ ในปี ๒๕๕๘ สวทช. มีการสื่อสารแก่กลุ่มเป้า
หมายท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีเพื่อความเข้าใจบริบทของ 
อวท. โดยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่กลุ่ม     
เป้าหมาย ผ่านสือ่ต่างๆ การจดันทิรรศการงานวจิยั และกจิกรรม
การประชมุวชิาการ สวทช. (NAC2015) ซึง่มกีารส่งเสริมเครอืข่าย
นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเอกชน หน่วยงาน
พันธมิตร และ สวทช. ในคลัสเตอร์นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
(Auto Parts Innovation Cluster) และคลัสเตอร์นวัตกรรม
อาหาร (Food Innovation Cluster) โดย อวท. จดักจิกรรมเชือ่ม
โยงธุรกิจกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ    
อาทิ การหารือและน�าเสนอกิจกรรมของ APIC ที่สนับสนุน           
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วนต่อทีป่ระชมุ 

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
๑. เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทั้งที่มี    

ตัวตน และไม่มตัีวตน และบริหาร
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร 
เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด 

๒. ผลักดันคลัสเตอร์นวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Focused 
Innovation Clusters) อย่าง    
ต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการ
บริการด้าน ว และ ท ของ สวทช. 
และเชื่อมโยงขีดความสามารถ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง
สวทช. เอกชนในพื้นที่ พันธมิตร 
และหน่วยงานในอุตสาหกรรม  
เป้าหมาย
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 คณะกรรมการบรหิารสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย และการ
จัดงาน Auto Parts Technology Day 2015 เป็นต้น ในส่วน
ของคลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Cluster: 
FIC) ได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง อวท. และศูนย์
นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-
FIRST) ในการพฒันานวตักรรม และการสร้างเครอืข่ายทัง้ในและ
ต่างประเทศ

- นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินใหม่ ด้วยการ
ผลกัดนัให้เกดิการยืน่จดทรพัย์สนิทางปัญญาทีส่�าคญั ๕ ประเภท
ประกอบด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผังภูมิวงจรรวม คุ้มครอง
พันธุ์พืช และความลับทางการค้า ซึ่งผลการผลิตทรัพย์สินทาง
ปัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ บรรลุเป้าหมายโดยค่าเฉลี่ย      
อยู่ที่ ๒๔.๙ ๒๗.๓ และ ๒๔.๑ ค�าขอ ต่อบุคลากรวิจัย สวทช. 
๑๐๐ คน 

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS6

- ณ สิน้ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ สวทช. มสีดัส่วน
รายได้รวมต่อทรัพย์สินรวม เท่ากับ ๐.๔๖ ๐.๔๒ และ ๐.๓๖     
ตามล�าดับ

SO6 : ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมจนถึงผู้ใช้

ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการระบบการบริหารงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมผลงานไปสู่ผู้ใช้ กลไกการส่งมอบผลงาน 

ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการส่ือสารภายในและภายนอก มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดได้       

ร้อยละ ๑๐๐  และด�าเนินงานได้สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

6.๑ มีโครงสร้ำงต้นทุนของงำนบริกำร (cost structure) และให้
ควำมสนใจกับกำรบริหำรกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

- สวทช. มกีารพฒันาโครงสร้างต้นทุนของหน่วยงานแล้วเสรจ็ 
มกีารน�าหลกัการการคดิต้นทนุและจดัท�าเป็นรายงานการคดิ
ต้นทุนทางบัญชี เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ โดยในปี ๒๕๕๘ 
มีการสื่อสารและร่วมกันท�าโครงสร้างต้นทุนกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยทุกหน่วยธุรกิจหลักท่ีให้บริการเป็นรายการ/ราย
ผลิตภัณฑ์มีการจัดท�า cost sheet และผ่านการ audit ใน
กระบวนการ internal audit ประจ�าปีแล้ว

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
๑. เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทั้งที่มี  

ตัวตน และไม่มีตัวตน และบริหาร
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด
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6.๒ ประยุกต์ใช้กระบวนกำร stage gate และกำรประเมิน 
Technology Readiness Level (TRL) มำช่วยในกำร
วำงแผนและบริหำรงบประมำณ เพื่อกำรขยำยผล กำรลงทุน
เพิม่ กำรใช้ประโยชน์เชงิพำณชิย์ (commercialization) รวม
ทั้งกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก 

- สวทช. ได้แต่งตั้งคณะท�างาน TRL เพื่อศึกษาแนวทางการ
ประเมินที่เหมาะสมกับสาขางานวิจัยของ สวทช. และก�าลัง
อยูร่ะหว่างพฒันาคูม่อืการประยกุต์ใช้ TRL ซึง่ก�าหนดให้ต้อง
มีการระบุ TRL ทุกข้อเสนอโครงการในระบบ myProject 
นอกจากนี้คณะท�างานฯ ได้พัฒนาคู่มือ Stage-Gate ขึ้น
ส�าหรบัประยกุต์ใช้กบัการบรหิารจัดการโครงการ GII รวมถงึ 
ได้พัฒนาคู่มือ Pre-impact assessment และแนวทางการ
ประเมิน cost-benefit แล้วเสร็จ ได้มีการใช้ประเมินกับ ๕ 
โครงการของ GII รุ่น ๑

๒. ผลักดันคลัสเตอร์นวัตกรรมของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Focused 
Innovation Clusters) อย่าง    
ต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการ
บริการด้าน ว และ ท ของ สวทช. 
และเชื่อมโยงขีดความสามารถ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง
สวทช. เอกชนในพื้นที่ พันธมิตร 
และหน่วยงานในอตุสาหกรรมเป้า
หมาย 

๓. ปรับปรุงกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์ เช่น วิศวกรรม ฝึก
อบรม ทดสอบ ให้ค�าปรึกษา 
รับจ ้ า งวิ จั ย  และ จัดสรรงบ
ประมาณส�าหรับการขยายระดับ
การผลิต (scaling up) และงาน
วิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบ 
(testing and validation) โดย
ต้องมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์

๔. สนบัสนนุการผลตินกัศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ภายใต้โปรแกรม
วจิยั (focused/research theme) 
ท่ีเป็นจุดเน้นของ สวทช. จัด
กจิกรรมเปิดบ้านเพ่ือให้นกัศกึษา
เข้ามาเรียนรู้ เปิดมมุมองด้านงาน
วจิยักบันกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะทาง และน�าไปวางแผน
พัฒนาหัวข้อวิจัยร่วมกันต่อไป    
ในอนาคต 

๕. ทบทวนกลไกการท�างาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือสอดประสาน
ระหว่างหน่วยงานภายใน

6.๓ จดัระบบบรหิำรงำนวจิยัตัง้แต่ห้องปฏบิตักิำร หน่วยปฏบิตักิำร
วจิยั เพือ่สำมำรถมุง่เน้นผลงำนทีม่คีวำมหมำยและตอบสนอง
โครงกำรขนำดใหญ่ทีม่ลีกัษณะสหวทิยำกำร (multidisciplinary) 
และสำมำรถน�ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้ำงระบบพี่เลี้ยง
บคุลำกรวจิยั (mentor) ไม่ปิดกัน้กำรสร้ำงผลงำนนวตักรรมใหม่ 
และมบีคุลำกรร่วมงำนวจิยั (NSTDA co-researchers) เพ่ิมขึน้

- สวทช. ด�าเนินการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ขนาดใหญ่ซึ่งมีการน�ามาใช้กับโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มุ่ง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท (GII รุ่นที่ ๑) ให้
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโจทย์
ความต้องการด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศที ่สวทช. 
สามารถผลกัดนัให้เกดิการน�าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือก�าหนดเป็น
หัวข้อวิจัยส�าหรับโครงการ GII รุ่นที่ ๒ ซึ่งจะด�าเนินการใน
ช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการ GII ได้
มีการแต่งตั้งกลุ่มพนักงานที่เรียกว่า PSDM (Product and 
Service Development Managers) ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านธรุกจิของโครงการ จดัท�าแบบจ�าลองทางและแผนธรุกจิ
ในการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในแต่ละโครงการ สวทช. ยงั
ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเส้นทางอาชพีสายวศิวกรรมเพือ่
เพิ่มความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคญัในการถ่ายทอดผลงานวจิยัไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 
และผลักดันการเพิ่มบุคลากรร่วมงานวิจัย โดยจัดท�าระบบ
สนับสนุนและบริการด้าน IT
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6.4 กำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรวำงแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิำร
โดยค�ำนึงถึงกำรบริหำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุก
ระดับ

- สวทช. ได้สร้างวัฒนธรรมให้พนักงาน สวทช. มีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัตกิารของหน่วยงาน โดยมกีาร
ทบทวนกลยทุธ์ สวทช. เป็นประจ�าทุกปีเพือ่ให้ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เปลี่ยนไป และมีการจัดท�า
แผนงาน แผนงบประมาณ และเป้าหมายประจ�าปีของหน่วย
งาน โครงการ และโปรแกรมท่ีสอดคล้องแผนการด�าเนนิงาน 
งบประมาณ และตวัชีว้ดัประจ�าปีของ สวทช. ในกระบวนการ
จดัท�าข้อเสนอประจ�าปีด้านงานวิจยัของ สวทช. ได้จดัให้ทกุ
โปรแกรมงานของ สวทช. ได้มีการประเมินทบทวนตนเอง 
(self-assessment) ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ปฏบิตักิาร ด้านผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และด้านความสามารถใน
การบรหิารงานพร้อมกบัพจิารณาทบทวนการด�าเนนิงานของ
โปรแกรมท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวทช. นอกจาก
นี้ สวทช. ได้ด�าเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและการยุติ
โครงการที่ไม่มีผลผลิต เพื่อน�าไปสู่การบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

6.5  พัฒนำและใช้ประโยชน์คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สวทช. มีการพัฒนาคลังช้อมูลอุตสาหกรรมจ�านวน ๖ 
อตุสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมมันส�าปะหลงั อตุสาหกรรม 
ICT อุตสาหกรรมแม ่พิมพ ์ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต ์และชิ้นส ่ วนยานยนต ์  และ
อุตสาหกรรมเวชส�าอาง  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลคลัง
อุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้
ส�ารวจความต้องการข้อมลูอตุสาหกรรมในหน่วยงาน สวทช. 
จดัประชมุร่วมกบัภาคเอกชนในการก�าหนดรปูแบบ ประเภท
ของข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม และได้คัด
เลือกหัวข้อคลังข้อมูลใหม่เรื่อง “ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงาน”
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6.6 ปรับ สวทช. ให้เป็นท่ีรู้จักผ่ำนช่องทำงสื่อที่สอดคล้องกับ
ทิศทำงแผนกลยทุธ์กำรประชำสมัพนัธ์ รวมทัง้มโีครงสร้ำงพืน้
ฐำนเพือ่กำรส่ือสำรและเนือ้ควำมเดยีว เพือ่ใช้ในกำรสือ่สำรใน
ทิศทำงเดียวกันได้

- สวทช. แต ่งตั้ งคณะกรรมการด ้านการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์องค์กรของ สวทช. (NSTDA Communication 
Group: NCG) ซึ่งมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย แนวทางส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์สูภ่ายนอกให้เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพและคุม้
ค่า ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีการคัดเลือกผลงานเด่นจากศูนย์
แห่งชาต ิน�าไปร้อยเรยีงเป็นเรือ่งราวสารคดเีพือ่เผยแพร่ออก
สื่อ ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ข้าวไทยพ้นวิกฤต (๒) Biodiversity 
(๓) สิง่ทอ (๔) ยางพารา (๕) มนัส�าปะหลัง (๖) เกษตรอนิทรย์ี
หนองมัง จ.อุบลราชธานี และได้ปรับปรุงกลไกด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยก�าลังอยู ่
ระหว่างจดัท�ากลยทุธ์ (brand strategy) ซึง่ประกอบด้วยผงั
แสดงโครงสร้างของ brand (brand architecture) ท้ังหมด
ของ สวทช. เพื่อวางต�าแหน่งของ brand สวทช. และ sub-
brand ที่เป็นชื่อองค์กรต่างๆใน สวทช. และจัดท�าแผน
งานการสื่อสารการสร้าง brand (brand action) ให้
สอดคล้องกัน



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒๑

SO7 : บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการหลัก

ตัวชี้วัด : สวทช. มีระบบจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่สอดคล้องกับ ISO 31000

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. มีการจดัท�าความเสีย่งใน ๓ ระดบั ได้แก่ ระดบัองค์กร ระดบั
หน่วยงาน (SBU) และระดบัโปรแกรมหลกั โดยวธิกีารในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงในทั้ง ๓ ระดับจะมีขั้นตอนในการด�าเนินงานที่
เหมือนกันกล่าวคือ เริ่มจากการระบุประเด็นความเสี่ยง การจัดท�า 
Bow Tie diagram เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การประเมินความผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) 
ที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ การวิเคราะห์ Cost-Benefit ของแต่ละ
ทางเลือกในการลดความเสี่ยง (mitigation task) และคัดเลือก
แนวทางในการลดความเสี่ยงที่คุ้มค่าในการลงทุนและด�าเนินการ
ตาม mitigation action plan ที่ได้วางไว้  จากนั้น ในช่วงปลายปี
จะท�าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจาการด�าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าแนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวนั้น
สามารถลดความเสี่ยงลงได้ตามที่ต้องการหรือไม่ และน�าผลการ
วเิคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมลูในการบรหิารจดัการความเสีย่งใน
ปีต่อๆ ไป ซึ่งในปี ๒๕๕๘ สวทช. จัดท�าประเด็นความเสี่ยง มีการ
วิเคราะห์ Cost - Benefit และมอบหมายให้ Risk owner จัดท�า
แผนบริหารความเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งได้จัดท�า
คู่มือบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. สนับสนุนให ้มีการน�าระบบ

บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจน

เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงาน

ตามภารกิจปกติจนเกิดเป ็น

วัฒนธรรมองค์กร



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒๒

SO8  ยกระดับการพัฒนาเส้นทางอาชีพ และแผนสืบทอดต�าแหน่ง

ตัวชี้วัด : สวทช. มีบุคลากรพร้อมที่จะรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง ในทุกต�าแหน่งที่ส�าคัญ

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. มีการพัฒนาระบบการสืบทอดต�าแหน่ง มีการประเมิน 
potential competency ซึง่ผลการประเมนิถกูน�ามาใช้ในการจัด
ท�า potential successor pool กลุ่มบริหารระดับกลาง พร้อม
เชือ่มโยงเข้าสูก่ระบวนการเลือ่นต�าแหน่ง นอกจากนี ้สวทช. ยงัจัด
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความ
ช�านาญในงานที่ท�า เช่น การปฐมนิเทศกลุ่มพนักงานใหม่ การ
พัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรให้มีขีดความสามารถส�าหรับต�าแหน่งบริหาร การพัฒนา
ผู้ช่วยวิจัย และอยู่ระหว่างด�าเนินการขยายเส้นทางอาชีพกลุ่มนัก
ออกแบบ วิศวกร และนักบริหารโครงการขนาดใหญ่ 

- นอกจากนี้ สวทช. ด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรประจ�าปี ๒๕๕๘ มีจ�านวนพนักงานร่วมท�าแบบประเมิน
ทั้งสิ้น ๒,๓๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของบุคลากรทั้งหมด (จาก
จ�านวนบุคลากร ๒,๖๙๒ คน ณ วันที่สรุปผล คือ ๑ ก.พ. ๒๕๕๘) 
โดย สวทช. มีผลความผูกพันพนักงานร้อยละ ๔๗ และอยู่ระหว่าง
เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน ด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการก�าหนดเป้าหมายทิศทางของ สวทช.

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. บูรณาการความเชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและเครือข่ายพนัธมติรทัง้
ในและต่างประเทศ เพื่อเสริม
ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แข็ ง ท า ง
เทคโนโลยีของ สวทช.

๒. เพิม่พนูความผกูพนัของพนกังาน
ต่อองค์กร



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒๓

SO9 : สร้างวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด : ผลการส�ารวจการรับรู้ในเชิงบวกของผู้ใช้บริการและผลงาน ของ สวทช. ในเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้ใช้

ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ ๘๐

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. จัดท�ากลไกการรับโจทย์และตอบสนองต่อความต้องการ
พันธมิตร/ลูกค้า โดยจัดท�าร่าง workflow ที่หน่วยงานภายในต่างๆ
ที่ติดต่อกับภายนอก ได้แก่ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและศูนย์แห่งชาติ เพื่อเห็นชอบใน
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน มีการจัดท�ารายช่ือผู้ติดต่อในแต่ละเรื่องท�า
แผนจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งต่อรับโจทย์เชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ น�าร่องวิเคราะห์ศึกษาความต้องการบริการของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
วิจัยของ สวทช. ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
วฒันธรรมการมุง่เน้นลกูค้า ได้แก่ โครงการ process improvement 
โครงการ VOU-Voice of You กิจกรรมการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลิกภาพส�าหรับหน่วยงานท่ีให้บริการลูกค้าภายนอก กิจกรรม
อบรม customer centricity and value creation ให้กบับคุลากร
ทั้งในกลุ่มสายงานวิจัยและพัฒนาและกลุ่มธุรกิจ และกิจกรรม
สมัภาษณ์ฝ่ายท่ีเกีย่วข้องเพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการ
ของ สวทช. ให้สนองต่อลกูค้าทัง้ภายในและภายนอกให้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด KS 10

- ผลการส�ารวจการรับรู้ของผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน ต่อ สวทช. 
ประจ�าปี ๒๕๕๗ ในส่วนที่ ๕ ความพึงพอใจการด�าเนินงานในภาพ
รวม สวทช. พบว่าร้อยละ ๘๔.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถาม (๑,๒๘๙ 
คน จากภาคเอกชน สถาบันการศกึษา หน่วยงานราชการ และอืน่ๆ) 
ให้คะแนนอยู่ในระดับ “มาก” และ “มากที่สุด”

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. ประยกุต์ใช้แผนงานการสือ่สาร 
NSTDA Brand เพ่ือสามารถ
สร้าง Brand ของ สวทช. ที่ให้
ความรูส้กึ คณุค่าความแตกต่าง
ต่อผูใ้ช้ประโยชน์ และสร้างการ
ยอมรับในคุณค่าและชื่อเสียง
ของ สวทช.

๒. สร ้างความสามารถในการ
จัดการความรู้ของ สวทช. และ
ความสามารถของ สวทช. ใน
ระดับสากล



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒4

SO10 : ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด : ท�างานทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ท�างานได้ตลอด               

๒๔ ชั่วโมง x ๗ วัน

ผลกำรด�ำเนินงำน ๒555 – ๒558

- สวทช. พฒันาระบบสารสนเทศของ สวทช. ให้มคีวามมัน่คงปลอดภยั 
พร้อมใช้ และสามารถให้บรกิารพนกังานทีป่ฏบิติัหน้าทีอ่ยู่ในทกุ site 
ตาม SLA ท่ีก�าหนด ซึง่การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ได้แก่ การเช่ือม VPN 
site-to-site จาก อวท. ไปยงัอาคาร สวทช. (โยธ)ี  สวทช. เครือข่าย
ภาคเหนอื  Software Park เพือ่ให้พนกังาน สวทช. ทีป่ฏบิติังานอยู่
ในทุก site สามารถเข้าถึงและใช้ระบบงานของส�านักงานได้เหมือน
กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ อวท. รวมถึงมีระบบส�ารองที่สามารถให้
บรกิารในกรณเีกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ ได้แก่ ระบบเกบ็ข้อมลู myBox  
drop box เพื่อใช้เป็นระบบ file sharing บนเครื่องแม่ข่ายกลาง 
สวทช. (NSTDA Cloud) การจดัพืน้ทีร่องรบัระบบส�ารองทีโ่ยธ ีศนูย์
ข้อมูล สวทช. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ และก�าลังอยู่ระหว่างจัด
ท�าแนวปฏิบัติในการส�ารองระบบและข้อมูล ตามกลุ่ม critical 
system และ non-critical system และก�าลังจัดท�าแนวปฏิบัติใน
การตรวจสอบและติดตาม (monitor) ความพร้อมใช้ของระบบ
สารสนเทศของทั้งองค์กร เพื่อให้การส�ารองระบบและข้อมูลมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี ้สวทช. มกีารพฒันาระบบสนบัสนนุ
ต่างๆ เพื่อให้พนักงานของ สวทช. ท�างานผ่านระบบได้ตลอด ๒๔ 
ช.ม x ๗ วัน อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ระบบบริหารจัดการโครงการ
ใหม่ (myProject) ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (NSTDA cockpit) 
ระบบอีเมล์กลางใหม่ ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานหลกั
ของ สวทช. (mySupport) ระบบบริหารอาคารสถานที่ของ สวทช. 
(myProperty) 

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

๑. ปรับปรุงระบบ IT เพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย

๒. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากภายนอก



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒5

แผนภำพที่ ๓ แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ผลการด�าเนินงาน แสดงให้เห็นว่า สวทช. ยังคงไม่บรรลุผลส�าเร็จตามตัวชี้วัด KS1, KS2, KS4, KS6 และ KS7 

ซึ่งมีความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ SO1, SO2, SO3, SO5 และ SO6 ดังแผนภาพท่ี ๓  ดังนั้น กิจกรรม

ที่ สวทช. ต้องมุ่งเน้น จึงต้องให้ความส�าคัญกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง ๕ เรื่องนี้เป็นอย่างมาก 



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒6

ตำรำงที่ ๒  การปรับปรุงกลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓

กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กลยุทธ์ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓

กลยุทธ์ที่ ๑

ท�างานและประสานความร่วมมือกับ

พันธมิตรในการด�าเนินการทุกพันธกิจ เพื่อ

สร้างมูลค่า / มูลค่าเพิ่ม (value creation / 

value addition) ให้กับภาคการผลิต ภาค

บรกิาร และภาคเกษตรกรรม รวมท้ังร่วมผลกั

ดันให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

ส�าคัญเป็นวาระระดบัชาต ิโดย สวทช. จะเพิม่

สัดส่วนแหล่งทุนอื่นท่ีไม่ใช่งบประมาณแผ่น

ดินโดยตรง ในการด�าเนินงานตามเป้าหมาย 

ควบคู ่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน ในระดับที่เหมาะสม

ท�างานและประสานความร่วมมอืกับพันธมติรในการด�าเนนิ

การทุกพนัธกจิ เพ่ือสร้างมูลค่า / มูลค่าเพิม่ (value creation / 

value addition) ให้กับภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค

เกษตรกรรม รวมท้ังร่วมผลักดันให้ ว และ ท มีความส�าคัญ   

เป็นวาระระดับชาติ โดย สวทช. จะเพิ่มสัดส่วนแหล่งทุนอื่นที่

ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดนิโดยตรง ในการด�าเนนิงานตามเป้าหมาย 

ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ในระดับที่

เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนการท�างานของกลไกการพัฒนา

ระบบนวัตกรรมและเปิดตลาดภาครัฐ และการบรูณาการการ

บรกิารด้าน ว และ ท ของ สวทช. และ เชือ่มโยงขีดความสามารถ

ด้านวจัิยและนวตักรรม ระหว่าง สวทช. เอกชนในพืน้ที ่พนัธมติร 

และหน่วยงานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๒

น�า ว และ ท ไปสร้างประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและชมุชน พฒันาให้ชมุชนมรีายได้ 

สุขภาพ และความปลอดภัยดีข้ึน โดยการ

ผลักดันกิจกรรมผ่านพันธมิตร และเครือข่าย

วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการ

พัฒนาก�าลังคน

น�า ว และ ท ไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชน 

พัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ สุขภาพ และความปลอดภัยดีขึ้น โดย

การผลักดันกิจกรรมผ่านพันธมติร และเครือข่ายวจัิยและพัฒนา 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาก�าลังคน ที่ท�างานกันอย่าง

สอดประสานภายใต้กลยุทธ์ด้านชุมชนเชิงรุก

๖. กลยทุธ์ของ สวทช. (ปรบัปรงุ) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และกลยทุธ์
ที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๕๙

 ผลจากการทบทวนวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ ชีใ้ห้เหน็ถึงกจิกรรมท่ีต้องด�าเนนิการเพ่ิมเติมในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดย

ส่วนใหญ่ระบุในแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และบางส่วนมีการด�าเนินการอยู่แล้ว แต่ยังคงไม่บรรลุ

เป้าหมายตามวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ ผลการทบทวนฯ ยงัแสดงให้เหน็ช่องว่างของกจิกรรมทีค่วรด�าเนนิการเพิม่เตมิเพือ่

ให้ สวทช. บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลท�าให้ สวทช. ต้องปรับปรุงกลยุทธ์ ๙ ข้อ โดยเพิ่มเติม

ข้อความระบุกิจกรรมดังที่ขีดเส้นใต้



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒7

กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กลยุทธ์ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓

กลยุทธ์ที่ ๓

ปรับ สวทช. ให้เป็นองค์กรเปิดทั้งในเชิง

กายภาพ (physical) และบุคลิกภาพ 

(personality) มุ่งเน้นการด�าเนินการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการงานบริการด้าน        

ว และ ท ส�าหรับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง

การปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นลูกค้า

และผู้ใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบ smart 

call center และระบบ smart information 

ซึ่งเป็นระบบ call center ที่เชื่อมโยงกับ

ข้อมูลด้านงานวิจัยและบริการของ สวทช. 

เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูก

ต้อง และรวดเร็ว

ปรบั สวทช. ให้เป็นองค์กรเปิดทัง้ในเชงิกายภาพ (physical) 

และบุคลิกภาพ (personality) มุ่งเน้นการด�าเนินการเพื่อตอบ

สนองความต้องการงานบริการด้าน ว และ ท ส�าหรับบุคคล

ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นลูกค้า

และผู้ใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบ smart call center       

และระบบ smart information ซึ่งเป็นระบบ call center      

ทีเ่ชือ่มโยงกับข้อมลูด้านงานวจิยัและบรกิารของ สวทช. เพือ่ให้

บริการกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ ๔

พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแบบ

ครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติ

การวิจัย และหน่วยปฏิบัติการร่วม สามารถ

ประยกุต์ใช้ Technology Readiness Level 

(TRL) ในการวางแผนงาน การตัดสินใจการ

ลงทนุ และการขยายผล ในขัน้ตอนต่างๆ เพือ่

ให ้ผลงานไปถึงผู ้ ใช ้ประโยชน ์อย ่างมี

ประสิทธิภาพ ในลักษณะสหวิทยาการ 

(multidisciplinary) รวมท้ังต้องมีระบบ

บริหารจั ดการสิ นทรัพย ์ที่ ไ ม ่ มี ตั วตน 

(intangible assets) เช่น ทรัพย์สินทาง

ปัญญา, know-how, know-why, ลิขสิทธ์ิ 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาวิจัยต่อยอดอย่างมี

ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรต้ังแต่

ห้องปฏิบตักิาร หน่วยปฏบิตักิารวจิยั และหน่วยปฏบิตักิารร่วม 

สามารถประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level (TRL) 

ในการวางแผนงาน การตัดสินใจการลงทุน และการขยายผล        

ในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ผลงานไปถึงผู้ใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary)       

รวมทั้งต ้องมีระบบบริหารจัดการสินทรัพย ์ที่ ไม ่มีตัวตน 

(intangible assets) เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, know-how, 

know-why, ลิขสิทธิ์ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาวิจัยต่อยอดอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถด้านการ

ออกแบบและวศิวกรรม ส่งเสรมิกจิกรรมวจิยัประยกุต์เชือ่มโยง

ไปสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมวิเคราะห์ทดสอบ ให้ค�าปรึกษา 

และสร้างกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการน�าผลงาน

ไปสู่การใช้ประโยชน์ และขยายผล



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
๒๕๕๙-๒๕๖๓

๒8

กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กลยุทธ์ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓

กลยุทธ์ที่ ๕

พัฒนาระบบบริหารต ้นทุนของงาน

บรกิาร (ฝึกอบรม ร่วมวจิยั รบัจ้างวจัิย ให้ค�า

ปรึกษา บริการเทคนิค) ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท้ังท่ีจับ

ต ้องได ้และจับต ้องไม ่ได ้  ส ่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหารต้นทุนของงานบริการ (ฝึกอบรม ร่วม

วจิยั รบัจ้างวจัิย ให้ค�าปรกึษา บรกิารเทคนคิ) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทัง้ทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไม่

ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนสามารถน�าไปสู่การเพ่ิมรายได้จาก

ทรพัย์สนิฯ และบรหิารโครงสร้างพืน้ฐานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

กลยุทธ์ที่ ๖

จัดระบบการบรหิารและพฒันาบคุลากร 

ให้มีผู้น�ารุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

ส�าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความรู ้

ความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้

ประโยชน์ มีความสามารถในการบริหาร

จดัการสงู สามารถสร้างนวตักรรมได้อย่างต่อ

เนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม

จัดระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให ้มีผู ้น�า 

รุ ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในต�าแหน่งส�าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้

ประโยชน์ มคีวามสามารถในการบริหารจัดการสูง สามารถสร้าง

นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ

เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๗

บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

(ข้อมูลบุคคล ข้อมูลแผนและงบประมาณ 

และข้อมูลผลงาน) ทั้งข้อมูลจากภายในและ

ภายนอก โดยข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบ 

ทวนสอบ และวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เชื่อถือ

ได้ ทนัต่อความต้องการ เพือ่ประโยชน์ในการ

บริหารงาน และการตัดสินใจ ในทุกระดับ ผู้

ใช้ข้อมูลทั้งบุคลากรของ สวทช. และบุคคล

ภายนอก สามารถเข้าถงึสารสนเทศทกุระบบ 

ซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยผ่านหน้าบ้านเดียว 

(single window entry) และสามารถปฏบิตัิ

งานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างเต็มศักยภาพ

บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลบุคคล ข้อมูล

แผนและงบประมาณ และข้อมูลผลงาน) ท้ังข้อมูลจากภายใน

และภายนอก โดยข้อมูลต้องได้รบัการตรวจสอบ ทวนสอบ และ

วิเคราะห์อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อความต้องการ เพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารงาน และการตัดสินใจ ในทุกระดับ ผู้ใช้

ข้อมูลทั้งบุคลากรของ สวทช. และบุคคลภายนอก สามารถเข้า

ถงึสารสนเทศทกุระบบ ซึง่มคีวามมัน่คงปลอดภยัผ่านหน้าบ้าน

เดียว (single window entry) และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ 

ทุกเวลา อย่างเต็มศักยภาพ



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.
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๒9

กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กลยุทธ์ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓

กลยุทธ์ที่ ๘

พฒันาคลงัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินการขององค์กร และของประเทศ    

อาท ิความก้าวหน้าทาง ว และ ท ทีเ่กีย่วข้อง 

ความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

สภาพและแนวโน ้มของอุตสาหกรรม/ 

เทคโนโลยี เป้าหมาย ท้ังภายในและต่าง

ประเทศ

พัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของ

องค์กร และของประเทศ อาทิ ความก้าวหน้าทาง ว และ ท      

ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

สภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีเป้าหมาย      

ทั้งภายในและต่างประเทศ และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล      

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภายนอก

กลยุทธ์ที่ ๙

พัฒนาและจัดระบบการจัดการความ

เสีย่งของ สวทช. ให้สอดคล้องกบั ISO31000 

โดยบรูณาการกบัระบบบรหิารจดัการอย่างมี

ประสิทธิผล

พัฒนาและจัดระบบการจัดการความเส่ียงของ สวทช. ให้

สอดคล้องกบั ISO31000 โดยบรูณาการกบัระบบบรหิารจดัการ

อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความเสี่ยง 

และส่งเสริมให้มีการคาดการณ์ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการ
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 กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๕๙ ก�าหนดจากความส�าคัญของกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ ซึ่งผลการ

ทบทวนกลยุทธ์ของ สวทช. พบว่าให้ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนากลไกที่เชื่อมโยงกับพันธมิตร การผลักดันให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างขีดความสามารถด้านการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความร่วมมือประสานงานตั้งแต่การก�าหนดโจทย์ไปจนถึงการส่งมอบผล

งาน ดังนั้น จึงสรุปเป็นกลยุทธ์ท่ี สวทช. จะต้องมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๙ ได้      

๔ เรื่องดังนี้

๑. ส่งเสรมิการน�าผลงานวจิยัไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการน�าผลงาน

ไปใช้ขยายผล และสนบัสนนุการพฒันาระบบนวตักรรมและเปิดตลาดภาครฐั สนบัสนนุผูป้ระกอบการ/หน่วย

งานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

๒. สร้างขีดความสามารถด้านการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมกิจกรรมวิจัยประยุกต์

เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ 

(INC2) เครือ่งมอืวิทยาศาสตร์ บรกิารด้านต่างๆ และบคุลากร ในการขบัเคลือ่นนวตักรรม และดงึดดูการลงทนุ

ด้าน ว และ ท เพื่อผลักดันให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัย 

๔. ปรบัปรงุกลไกการบรหิารงานวจิยัอย่างครบวงจร ตัง้แต่ตัง้โจทย์จนถงึการส่งมอบ และปรบัปรงุระบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารบุคลากรของผู้บังคับบัญชา และระบบสนับสนุน
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