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คำ�นำ�
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำ�ลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การดำ�เนินงานของ สวทช. ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่
สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี สวทช. มีการร่วมดำ�เนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพือ่ เชือ่ มโยงผลงานวิจยั และพัฒนาไปสูน่ วัตกรรม
ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 ของ สวทช. มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน
ของ สวทช. ในปี พ.ศ. 2560–2564 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบายที่กำ�กับดูแล
สวทช. พันธมิตร ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนพนักงานของ สวทช. เข้าใจถึงทิศทางการดำ�เนินงานของ สวทช. การจัดทำ�
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้เชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) และกลไกการขับเคลือ่ นประเทศทีก่ �ำ ลังมีการดำ�เนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของแผน
เพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. พร้อมเป็นองค์กรสนับสนุนประเทศในการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ฯ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ และความเชือ่ มโยงกับบริบทของประเทศในปัจจุบนั มีการทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ น
ไปทั้งในและนอกองค์กร ผนวกผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี การถอดบทเรียนการดำ�เนินงานของ สวทช.
ที่ผ่านมา และการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในเรื่องทิศทางการดำ�เนินงานของ สวทช. ทั้งนี้
แผนกลยุทธ์ฯ ได้ผา่ นขัน้ ตอนการประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความเห็นจากพนักงาน สวทช. ในเดือนกรกฎาคม 2559
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กวทช.) เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ในการนำ�ไปใช้เป็นกรอบการดำ�เนินงานของ สวทช. เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมอย่างแท้จริง

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กันยายน 2559

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
7
บทนำ�
13
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ สวทช.
19
บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
25
แผนที่กลยุทธ์ การวัดผลสำ�เร็จ และทิศทางสู่เป้าหมาย ของ สวทช.
35
ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. และกลไกสนับสนุน
45
การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุง
69
บรรณานุกรม
76

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

บทสรุปผู้บริหาร แผนกลยุทธ์
สวทช. ฉบับที่ 6

7

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

9

บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
แผนกลยุทธ์ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ 6 มุ่งเน้นการดำ�เนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดำ�เนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี
วิสยั ทัศน์ของ สวทช. ยังคงเป็น “พันธมิตรร่วมทางทีด่ สี สู่ งั คมฐานความรูด้ ว้ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มุง่ เน้น
พันธกิจการวิจยั พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TT) ควบคูก่ บั การพัฒนากำ�ลัง
คน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ด้วยระบบบริหารจัดการภายใน (Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพ และค่านิยม
NSTDA ทีพ่ นักงาน สวทช. ทุกคนยึดมัน่ ปฏิบตั จิ นเป็นวัฒนธรรม โดยเป้าหมายของ สวทช. ณ สิน้ แผนกลยุทธ์ฉบับ
ที่ 6 ในปี พ.ศ. 2564 คือ (1) สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้จริง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ำ กว่า 5 เท่าของค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
ต่อปีของ สวทช. ระหว่างปี 2560–2564 (2) เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559
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ก ารทบทวนบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในระดับโลก และประเด็นท้าทายต่อประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมายยุทธศาสตร์
และกลไกการพัฒนาประเทศ นำ�ไปสูก่ ารวิเคราะห์ โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง จุดอ่อน และภารกิจทีส่ �ำ คัญข้างหน้า
ของ สวทช. ในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ความ
ร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ การรับโจทย์จากผู้ประกอบการ และทำ�งานร่วมกับเอกชน
การร่วมขับเคลื่อนโครงการสำ�คัญของประชารัฐ ระบบนวัตกรรมของประเทศ และระบบการให้บริการเทคนิคด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำ�ไปสู่เป้าหมาย สวทช. จะดำ�เนินการภายใต้ 5 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่
1

บูรณาการความสามารถที่ สวทช. และพันธมิตรมีอยู่ เพื่อทำ�งานด้าน วทน. ให้ตอบโจทย์ที่สำ�คัญ
ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ เร่งสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการยอมรับในบทบาทและความสามารถของ สวทช.
2
กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ บริหารงานวิจัยครบวงจรตั้งแต่รับโจทย์ ออกแบบ วิศวกรรม และทดสอบให้ได้มาตรฐานพร้อม
ใช้งาน ไปจนถึงการใช้ประโยชน์
3
พัฒนามาตรการสนับสนุนร่วมกับกลไกภาครัฐ ให้เป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อน วทน.

กลยุทธ์ที่
ของประเทศ
4

กลยุทธ์ที่ ปรับกระบวนการทำ�งานให้สอดประสานตัง้ แต่นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ รักษาระดับของความยืดหยุน่
คล่องตัว ถูกต้องโปร่งใส ให้เป็นจุดเด่นของ สวทช.
5
ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการคัดเลือกประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่จะดำ�เนินการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยจะเน้นดำ�เนินการใน 5 เรื่อง คือ 1) เกษตรสมัยใหม่
2) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ 3) อาหารเพือ่ อนาคต 4) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ
คนไทยตลอดช่วงชีวิต และ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ และจะมีการผลักดันต่อยอดผลงานวิจัย
ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ใน 3 ด้านคือ 1) ดิจทิ ลั 2) อิเล็กทรอนิกส์ หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3) อุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวระดับบน โดยมีการบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการเลือกใช้และการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตอบโจทย์ของประเทศ ผ่านการดำ�เนินงานในคลัสเตอร์มุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์
ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต และคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ห ลายคลั ส เตอร์ (Cross-Cutting) ทั้ ง นี้ ก ารขั บ เคลื่ อ นประเด็ น มุ่ ง เน้ น จะต้ อ งอาศั ย
โปรแกรมเทคโนโลยีฐานซึ่งดำ�เนินการโดยศูนย์แห่งชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ประเทศไทยในอนาคต และความร่วมมือจากทุกพันธกิจของ สวทช. คือ RDDE, HRD, TT, Infra และ Int. Mgt.
ดังนั้น สวทช. จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความสอดประสานกัน (alignment) ของพันธกิจ
หรือกลไกต่างๆ เพื่อดำ�เนินการไปสู่เป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
น อกจากนี้ สวทช. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาและมุ่ ง มั่ น ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของ
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานทุกระดับบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำ�หนด ตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการทำ�งาน จนถึงกลไกการส่งมอบ
ผลงาน เพือ่ ให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
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บทนำ�
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐ มุ่งเน้นให้เกิดความ
คล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการโดยตำ�แหน่ง กำ�กับ ดูแล
ทิศทางการดำ�เนินงาน และบริหารงบประมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำ�ลังคน และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยใน
หัวข้อที่สำ�คัญๆ ของประเทศอย่างครบวงจร
สวทช. ดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วม
มือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลการดำ�เนินการบรรลุเป้าหมาย ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สาขาพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขานาโนเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำ�นักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC หรือ ศช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC หรือ
ศอ.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC หรือ ศว.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC หรือ
ศน.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC หรือ ศจ.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
(AIMI หรือ สท.)
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การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ใ นช่วงทศวรรษแรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535–2544 สวทช. เน้นวางรากฐานการวิจยั โดยการเตรียมบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน มีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park, TSP) และการให้ทุนบัณฑิตศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ สร้างนักวิจยั มีการส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม ในภาคธุรกิจ ผลงานที่โดดเด่น
ในช่วงนี้ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของประเทศให้กา้ วหน้า โดยมีการจัดตัง้
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย การแปรรูปหน่วยงานเป็นบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัทอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยจำ�กัด การร่วมร่างกฎหมาย IT ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ และจัดทำ�แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ในช่วงทศวรรษที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545–2555 สวทช. มีการเติบโตด้านงบประมาณ และกำ�ลังคนอย่างต่อเนื่อง
เป็นช่วงที่ สวทช. เริ่มกำ�หนดเป้าหมายในการสร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้น โดยการกำ�หนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลยุทธ์การทำ�งานที่มุ่งเน้น
การสร้างพันธมิตร ดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก มีการปรับเปลี่ยนการทำ�งานภายในมาเป็นการบูรณา
การความเชี่ยวชาญของศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 แห่งมาทำ�งานร่วมกันภายใต้เป้าหมายวิจัยที่กำ�หนด โดยศูนย์แห่งชาติ
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่จำ�เป็นในการต่อยอดไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. นำ�เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ ในการบริหารจัดการเพื่อให้การ
ดำ�เนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานเด่นในช่วงนี้ ได้แก่ ผลงานวิจัยและพัฒนา
หลากหลายที่นำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มากกว่า 2,000 บริษัท และการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ
ทีม่ าร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อาทิ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
(พ.ศ. 2539) สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2546) สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2550) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2551) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร
(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2552)
ก ารดำ�เนินงานในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2554-2559) สวทช. ยังคงมุง่ สร้างผลกระทบและกระตุน้ การลงทุน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มีการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (Giga Impact Initiative,
GII) นำ� Stage-Gate และ Technology Readiness Level (TRL) มาใช้บริหารจัดการโครงการวิจัย ส่งผลให้ผลงาน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา การนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์และรายได้ และผลกระทบจากงานวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ อย่าง
มาก ผลงานโดดเด่นทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงนี้ ได้แก่ ผลงานวิจยั และพัฒนาระบบวัดปริมาณน้�ำ ฝนอัตโนมัติ เครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำ�หรับผ่าตัดฟัน การเพิ่มมูลค่ายางด้วยเทคโนโลยี GRASS เครื่องกรองน้ำ�ด้วยเทคโนโลยี
ไส้กรองนาโน ระบบวิเคราะห์ข้อคิดเห็นอัตโนมัติ S-Sense

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

บทความนานาชาติ

บทความตีพิมพ ในวารสารนานาชาติ (ฉบับ)
บทความตีพิมพ ในวารสารนานาชาติ (Intramural) (ฉบับ)

700

693

600

259

500

561
106

588
187

400

642

595

585

157

211

147

438

431

438

2557

2558

2559

300
200

278

426

2550

2551

559

639

434

455

401

2552

2553

2554

2555

2556

100
0

แผน 4

แผน 5

ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญา (อื1นๆ) (คำขอ)
สิทธิบัตรที่ยื1นจด (คำขอ)

350
250
200
150
100
50
0

332

305

300
180
39

130
24

2550

2551

223

53

57

129
147

171

181

166

158

2552

2553

2554

2555

141

106

234

214
43

แผน 4

312

296

123

124

164

189

197

2557

2558

2559

132

203

2556

321

แผน 5

การนำผลงานไปใชประโยชน
จำนวนผลงานที่มีการนำไปใชประโยชน (เรื1อง)

250
200
150
100
50
0

180

187

2557

2558

156

220

112
67

2554

2555

2556

แผน 5

2559

รายได

รายไดอื1นๆ (ลบ.)
รายไดจากความสามารถ (ลบ.)

2000

1,906.31 (e)
85.37 (e)

1800
1600
1400

1,186.85
33.77

1200
1000
800
600
400

916.33
95.11

1,222.17
990.31
135.27

1,348.22

1,512.57
158.29

176.31

289.41
1,822.93 (e)

1,153.08
821.22

1,383.81
162.34

1,221.47
855.04

932.76

2554

2555

1,171.91

1,354.28

200
0

2552

2553

2556

2557

แผน 5

2558

ภาพที่ 1 ภาพรวมผลการดำ�เนินงานในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5

2559
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ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 สวทช. ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศในการส่งเสริม วทน. โดยทำ�ให้
เกิดกลไกที่จะช่วยผลักดันเอกชนให้ลงทุนด้าน วทน. ได้แก่ บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย มาตรการ
หักค่าใช้จา่ ยการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 300% อีกทัง้ ยังมีสว่ นร่วมผลักดันให้เกิดหน่วยงานใหม่ๆ
อาทิ สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2554) สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2554) พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการจัดตั้งสำ�นักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2558) ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (พ.ศ. 2558) และศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
(พ.ศ. 2558)

ทิศทางของแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
ประเทศไทยมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจนในการใช้ประโยชน์จาก วทน. เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและสังคม โดยแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ และกรอบยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้ ให้
ความสำ�คัญกับการเผยแพร่และผลักดันงานวิจัยให้เกิดการนำ�ไปใช้ประโยชน์ตามแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ง
จะทำ�ให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และใช้ประโยชน์ ในภาคสังคมชุมชนอย่างกว้างขวาง
ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 สวทช. จึงเร่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย กลไกนวัตกรรม เพื่อส่งมอบผลงานที่ตรงตามต้องการและโจทย์ประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม สวทช. ยังคงส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศของงานวิจยั และพัฒนาพืน้ ฐานมุง่ เป้า (goal-oriented basic
research) ที่จะนำ�ไปตอบโจทย์ประเทศในอนาคต
การทบทวนการดำ�เนินงานของ สวทช. ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นประเด็นที่ควรปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัยตั้งแต่การกำ�หนดโจทย์ถึงการส่งมอบผลงานไปถึงผู้ ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ สวทช. ส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศ
สร้างผลกระทบสูง ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับรู้และสัมผัสได้ถึงบทบาทของ สวทช. ที่ชัดเจน
สวทช. จึงต้องมุ่งเน้นโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ
คลัสเตอร์ (cluster) หรือคอนซอร์เทียม (consortium) เพื่อให้เป็นกลไกส่งเสริมงานวิจัยขยายผลไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ สวทช. จะต้องสร้างกลไกและวัฒนธรรมการทำ�งานให้สอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งในด้าน นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการทำ�งาน รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานเอื้อต่อ
การทำ�งาน เพิ่มพูนความผูกพันของบุคลากรต่อ สวทช. และบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ให้มีความสามารถ
เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
และค่านิยมหลักของ สวทช.
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วิสัยทัศน์
พันธกิจ
และค่านิยมหลักของ สวทช.
สวทช. เน้นดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความ
ร่วมมือหลากหลายรูปแบบ วิสัยทัศน์ของ สวทช. จึงยังคงความต่อเนื่อง คือการนำ�เอาความรู้ความสามารถด้าน
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ไปใช้พฒ
ั นาและประยุกต์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงตามความต้องการ
ของประเทศผ่านพันธกิจต่างๆ เพื่อนำ�พาสังคมไทยไปสู่ “สังคมฐานความรู้” ที่ใช้ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในการทำ�งานต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ รอบด้าน “พันธมิตรร่วมทางที่ดี” จึงเป็นแนวทางที่ สวทช. ต้องพัฒนากลยุทธ์การทำ�งานให้ดียิ่ง
ขึ้นกว่าเดิม โดยยังคงยึดหลักการดำ�เนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
รับผิดชอบกับคำ�มัน่ สัญญาทีม่ รี ว่ มกันกับพันธมิตรอย่างต่อเนือ่ ง ก่อให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ น่าไว้วางใจ และพึงพอใจ
ที่จะทำ�งานร่วมกัน จนเกิดเป็นแนวร่วมและเครือข่ายระหว่างองค์กร นำ�ไปสู่การกำ�หนดค่านิยม (core values)
ที่พนักงาน สวทช. ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมในการทำ�งาน และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
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วิสัยทัศน์

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย
พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม
(Research, Development, Design
and Engineering - RDDE) จนสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้าน
การพัฒนากำ�ลังคน (Human Resource
Development - HRD) และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure - Infra)
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำ�เป็น
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน (Internal
Management - Int. Mgt.) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานทุกส่วน

ค่านิยมหลัก
N = Nation First

คำ�นึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจติ สำ�นึก
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละคิดถึงทิศทาง
ของส่วนรวม

S = Science and Technology Excellence

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ� อันเกิด
จากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด

T = Team Work

การทำ�งานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจ
ห่วงใยซึง่ กันและกัน และการสือ่ สารสองทางเพือ่ เป้าหมาย
เดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ำ�ใจ
ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน

D = Deliverability

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำ�มั่น
สั ญ ญาเพื่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ภายในและลู ก ค้ า
ภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น
ยึดถือคำ�มั่นสัญญา มีความคล่องตัว

A = Accountability and Integrity

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมี
จริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืนหยัด
ทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และความซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กรและสายงาน
อาชีพ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์จากการดำ�เนินงานของ สวทช. การดำ�เนินงานของ
สวทช. ถูกคาดหวังจากทุกภาคส่วนแตกต่างกันออกไป สวทช. จึงต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มให้ครบถ้วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวทช. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ และมีความคาดหวังดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัง

หน่วยงานด้านนโยบาย จัดสรรทรัพยากร และกำ�กับดูแล
อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

คาดหวังให้ สวทช. ส่งมอบผลงานที่เป็นรูปธรรม ใช้ประโยชน์
ได้จริง ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว (1-2 ปี) คุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ใช้ไป มีความชัดเจนในการทำ�งาน ไม่ซ�้ำ ซ้อนกับหน่วยงานอืน่ ๆ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้ เป็นที่รู้จัก

พันธมิตร/ลูกค้า
พันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานที่ร่วมงานกับ สวทช. ในลักษณะ
หุ้นส่วน คือ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วม
กัน เช่น สถาบันวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิน่ ทีน่ �ำ งานวิจยั ไปถึงการ
ใช้ประโยชน์ หน่วยทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐาน
เป็นต้น
ลูกค้า ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์จะใช้ผลงาน หรือ ใช้บริการของ
สวทช. เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมของตัวเองเท่านั้น เช่น
หน่วยงาน เอกชน ชุมชน

พั น ธมิ ต รและลู ก ค้ า มี ค วามคาดหวั ง ให้ สวทช. ร่ ว มมื อ กั น
วางแผนกั บ ลู ก ค้ า และผู้ ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ ทำ � งานวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ ใช้ ได้จริง แก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ ลูกค้ายังคาดหวังความเชีย่ วชาญของบุคลากร ความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการ กลไกสนับสนุนต่างๆ ที่จะช่วยส่ง
เสริมผู้ประกอบการให้พัฒนางานวิจัยที่สามารถนำ�ไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้

บุคลากร ของ สวทช.
ซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กร เป็นทัง้ ผูผ้ ลิตผลงาน ผู้ ให้บริการ
กับลูกค้าหรือพันธมิตร ด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ที่มีอยู่

คาดหวังความชัดเจนของทิศทางวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ระบบบริหารบุคลากรและการพัฒนาเส้น
ทางอาชีพ ระบบประเมินผลที่เอื้อให้ทำ�งานบูรณาการกันเป็น
ทีม ระบบสนับสนุนขั้นตอนกระบวนการที่คล่องตัว ไม่ซ้ำ�ซ้อน

กลุ่มประชาชนทั่วไป
ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

คาดหวังที่จะเห็นผลงานของ สวทช. ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในวง
กว้าง เช่น งานวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคสังคมชุมชน
งานที่จะไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และคาดหวังให้ สวทช. เข้าถึง
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างฐานองค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ

ทีม่ า : ผลการสำ�รวจการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และสาธารณชน ต่อ สวทช. ประจำ�ปี 2558 และผลสรุปจากกิจกรรมระดมสมอง
ของตัวแทนพนักงาน 9 กลุ่มเพื่อร่วมกำ�หนดทิศทางอนาคต สวทช. ในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
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เป้าหมาย สวทช. ในปี พ.ศ. 2564
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและการลงทุนด้าน วทน. ของภาคการผลิตและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นการสะท้อนคุณค่า ความคุ้มค่าของการลงทุน ความต้องการ และความเชื่อมั่นใน วทน. ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ดังนั้นในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 สวทช. จึงตั้งเป้าหมายจะนำ� วทน. ไปสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบสูง โดยการ
สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่จะทำ�ให้มูลค่าของ
สินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ หรือเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สวทช. จะนำ� วทน. ไปส่งเสริม
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงการศึกษา การบริการแพทย์และสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เสริม
สร้างความมัน่ คง ปลอดภัยของประชาชน รวมถึงในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้�ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่
ความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ จากการที่ สวทช. นำ� วทน. ไปประยุกต์ ใช้ ในภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าว จนกระทั่งก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น (trust) ของทุกภาคส่วน จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จากการดำ�เนินงานของ สวทช.
สวทช. จึงตั้งเป้าหมายทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก วทน. ได้มากยิ่งขึ้น
เป้าหมายในภาพรวมการดำ�เนินงานของ สวทช. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 มี 2 เป้าหมาย ได้แก่

สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศคิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อปีของ สวทช.
ระหว่างปี 2560–2564

เพิ่มการลงทุนในกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ของภาคการผลิต
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 2 เท่า
ของการลงทุนฯ ปี 2559

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

บริบทสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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บริบทสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง
บริบทการเปลี่ยนแปลง และโจทย์ที่สำ�คัญของ
ประเทศ

สวทช. มีการทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับโลก และประเด็นท้าทายต่อประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของประเทศ เพื่อกำ�หนดประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เมืองที่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วทำ�ให้เกิดความต้องการทรัพยากรโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร น้ำ� และพลังงาน ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภูมิ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และภัยก่อการร้ายที่ทวีความ
รุนแรงและมีความถีม่ ากขึน้ ซึง่ แนวโน้มบริบทการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ ได้สง่ ผลให้เกิดความท้าทายต่อประเทศไทย
อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคการเกษตรเพื่อการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพ การสร้าง
มูลค่าเพิม่ ท่ามกลางสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสาธารณสุข
ที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ� และมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่
สังคมไทยกำ�ลังจะก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุซงึ่ จะส่งผลต่อผลิตภาพของประเทศในภาคการผลิต และประเทศไทยกำ�ลัง
เผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) เนื่องจากยังไม่สามารถใช้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมมายกระดับผลิตภาพได้ จากประเด็นท้าทายดังกล่าว นำ�ไปสูก่ ารตัง้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ที่เน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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การทบทวน Megatrends ระดับโลก
การอพยพ
วิกฤติอาหาร ประชากรสูงอายุ ความกาวหนา
เขามาอยูในเมือง น้ำ พลังงาน
เพิ่มมากขึน้
ทางเทคโนโลยี

สภาวะภูมิอากาศ ภัยกอการราย
เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคามไซเบอร

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความทาทายตอประเทศไทย
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต / ทรัพยสิน
ปญหาขยะ มลพิษ การจราจร
คนไทยไมรวยกอนแก
การเกิดโรคอุบัติใหม / อุบัติซ้ำ
การเกษตรมีผลิตภาพต่ำ / ราคาผันผวน
ประเด็นสิ่งแวดลอม / การกีดกันทางการคา
ภัยแลง น้ำทวม การบริหารจัดการทรัพยากร
การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ความมั่นคง
การสรางความสามารถในการแขงขัน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
การสรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมทางสังคม
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่มา: การทบทวนเอกสาร ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
คำ�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กันยายน 2557, UN Global Trend and Challenge ฯลฯ

ภาพที่ 2 ความท้าทายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำ�หนดความสำ�คัญของ วทน. ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ ลดความเหลือ่ มล้�ำ นำ�ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
โดยได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของกรอบยุทธศาสตร์ที่ 8 เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน 4 ด้าน
ได้แก่ (1) สร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ ก้าวหน้า ให้สนับสนุน
การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย (2) สร้างโอกาสการเข้าถึงและนำ�เทคโนโลยีไปใช้ ให้กับ
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลด
ความเหลือ่ มล้�ำ และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(4) เพือ่ บูรณาการระบบบริหารจัดการ วทน. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาในเรือ่ งการสร้าง
และการใช้ประโยชน์เพื่อเร่งให้เกิดสังคมนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม การพัฒนาผู้ประกอบ
การเทคโนโลยี และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ในด้านการลงทุนวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจยั
โครงสร้างพืน้ ฐานทาง วทน. และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ แนวทางการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เศรษฐกิจกระแสใหม่

29

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกประชารัฐ และกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ใช้ความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันจากความหลายหลากทางชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มี
การใช้ วทน. เป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะทำ�ให้ประเทศไทยสามารถ
หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้
กลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (new engine of growth) ทีเ่ สนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยเน้น 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(new S-curve) ที่มีรากฐานสืบเนื่องจากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (first S-curve) โดย 5 อุตสาหกรรม
อนาคตทีม่ งุ่ ยกระดับเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม (2) อุตสาหกรรม
การขนส่งและการบิน (3) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(5) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มุ่งยกระดับเพื่อต่อยอดการเติบโต ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)
เพิ่มเติม
5
อุตสาหกรรม
ใหม

พัฒนาจาก
5
อุตสาหกรรม
เดิม

อุตสาหกรรม
หุนยนต
Robotics

อุตสาหกรรม
ยานยนต
สมัยใหม
NextGeneration
Automotive

อุตสาหกรรม
การแพทย
ครบวงจร
Medical Hub

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ
Smart
Electronics

อุตสาหกรรม
การบิน
Aviation and
Logistics

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กลุมรายไดดีและ
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
Affluent, Medical
and Wellness
Tourism

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
Biofuels and
Biochemicals

การเกษตรและ
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
Agriculture and
Biotechnology

ดิจิทัล
Digital

อุตสาหกรรม
การแปรรูป
อาหาร
Food for the
Future

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth)
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แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ โดยการให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วยสร้าง
และเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะธุรกิจใหม่ที่อาจเป็นได้ทั้ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (startups) ซึ่งการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ของบริษัททั้ง 3 ขนาดในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในเชิงพื้นที่
และเชิงเครือข่าย จะทำ�ให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยอาจมีสถาบันวิจัย
หรือมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีดว้ ย ซึง่ จะทำ�ให้เกิดการทำ�งานในรูปแบบประชารัฐทีส่ ถาบันวิจยั และ
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน สามารถร่วมดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมและสังคมได้จริง และการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของภาครัฐจะถูกขับเคลือ่ นโดยความต้องการของ
ผู้ ใช้เทคโนโลยี (demand-driven) ซึง่ แนวคิดดังกล่าวนีจ้ ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างจำ�กัดได้
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยเน้นการพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม 5 กลุม่ อุตสาหกรรม ทีร่ วมอุตสาหกรรมเดิม
และอุตสาหกรรมอนาคต ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั ฉ ริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

การผลักดันนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.)
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการดำ�เนินการด้านนโยบาย วทน. อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ โดย
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบายทิศทางการวิจัยที่
ชัดเจนมากขึ้น และเร่งรัดการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการจัดบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัยไม่ให้
ซ้ำ�ซ้อน และปรับระบบบริหารจัดการระบบวิจัยและองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เหมาะสม เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างสังคมที่มีตรรกะความคิด การกำ�หนดประเด็นวิจัยของชาติที่สอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์สาธารณสุข ด้านพลังงาน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง
ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลักดันมาตรการ วทน. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นโอกาสที่ สวทช. จะใช้ขีดความสามารถทั้งด้าน
บุคลากร ห้องปฏิบัติการ และกลไกสนับสนุนต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ที่จะเข้ามา เพื่อ
นำ�ไปสู่เป้าหมายความสำ�เร็จของ สวทช. ในเรื่องผลกระทบและการลงทุน มาตรการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สวทช. อาทิเช่น
1. การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกบั สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการจัดสิทธิประโยชน์สร้าง
แรงจูงใจให้เอกชนลงทุนทำ�วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร ในระยะแรก จะใช้สถานที่
ดำ�เนินการ คือ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของเอกชน เมืองนวัตกรรมอาหารจึงเป็นโอกาสที่ สวทช. จะมีส่วนร่วมกับทิศทางของรัฐบาล
ที่ริเริ่มผลักดันใช้ วทน. ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
2. การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (R&D consortium) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เพื่อ
ให้อุตสาหกรรมลงทุนและตั้งโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการที่แท้จริง และมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยทำ�วิจัยพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม เช่น การดำ�เนินงานของนโยบายประชารัฐ
ซึ่งมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อน และมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคประชาชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยในเบื้องต้น ได้เริ่มนำ�แนวทางดังกล่าวมาดำ�เนินการกับ
อุตสาหกรรมอาหารผ่านเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมอาหารของประเทศ
3. การพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อสนับสนุนระบบการให้บริการ
เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) อันประกอบด้วยระบบมาตรวิทยา (Metrology)
การกำ�หนดมาตรฐาน (Standardization) การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ
(Quality assurance) เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนให้เข้าถึงข้อมูลมาตรฐาน
ที่จำ�เป็นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา
หน่วยปฏิบตั กิ ารทดสอบในประเทศเพือ่ ให้สามารถรองรับมาตรฐานได้ครบทุกรายการทดสอบ
และให้ได้การยอมรับระดับสากล
นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ จัดทำ�มาตรการ
ด้านการเงินและการคลัง และมาตรการกระตุ้นผู้ประกอบการให้ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพและเกิดการ
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น เช่น (1) การเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร้อยละ 300 และเพิ่มช่องทางการรับรองใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว (2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ�หรับ
กิจการเงินร่วมลงทุนและนักลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน (3) การยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำ หรับผูป้ ระกอบการรายใหม่
(4) การจัดทำ�บัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อเปิดตลาดภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมที่พัฒนาคนไทย (5) การร่วม
ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตหรือให้บริการ (6) มาตรการ
ยกระดับนวัตกรรมและเพิม่ ผลิตภาพของ SMEs ผูป้ ระกอบการโอทอป และวิสาหกิจชุมชน อาทิ โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program, ITAP) คูปองวิทย์เพื่อ
โอทอป คูปองนวัตกรรม ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (7) การสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น
แก่ผปู้ ระกอบการรายใหม่ ผ่านโครงการสร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) เป็นต้น
การผลักดันนโยบาย มาตรการ และกลไกเหล่านี้ เป็นการสร้าง เชือ่ มโยง และเติมเต็ม สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวย
ต่อการนำ� วทน. ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ (Innovation Ecosystem) ซึ่งทำ�ให้บริบทของการพัฒนาเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สวทช. ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมผลักดันนโยบาย มาตรการ และกลไกดังกล่าว ต้องนำ�สภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยดังกล่าวมาช่วยเสริมภารกิจการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอปรับปรุงนโยบาย
มาตรการ และกลไกดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง จุดอ่อน และ ภารกิจ
ที่สำ�คัญข้างหน้าของ สวทช.
การวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายและทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศ แสดงให้เห็นโอกาสของ วทน. ที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และหน่วยงานภาครัฐทีม่ ีความต้องการ วทน. เข้าไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับประเทศไทยมี
การปฏิรปู ระบบวิจยั และมีการกำ�หนดประเด็นวิจยั ของชาติทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนัน้ แนวโน้ม
งบประมาณของ สวทช. ที่จะได้รับในอนาคตจึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือโจทย์ของภาคเอกชน
มากขึน้ และการจัดทำ�งบประมาณเป็นลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มากขึน้ โดย สวทช. ต้องสามารถตอบสนอง
ต่อความคาดหวังจากภายนอกในการดำ�เนินการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยไปจนถึงการใช้ประโยชน์ เพื่อให้
เกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมใช้ได้มาตรฐาน และส่งมอบได้ภายในต้นทุนและระยะ
เวลาที่เหมาะสม
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ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายดังกล่าว สวทช. ต้องรักษาจุดแข็งในเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากร
เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และการดำ�เนินการที่คล่องตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงจุดอ่อนใน
เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานอื่นที่มีต่อภารกิจของ สวทช. การกำ�หนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการภายนอก กลไกเชิงรุกในการนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และประสานการทำ�งานภายในให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ
จากการวิเคราะห์ประมวลเรื่องโอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อน สามารถสรุปเป็นภารกิจที่สำ�คัญ
ข้างหน้าของ สวทช. ดังนี้
การสร้างภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านงานวิจัย การเสริมความเข้มแข็งเทคโนโลยี 4 สาขาหลัก
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์
การทำ�งานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับสากล
การจั ด การองค์ ก รให้ ส ามารถรั บ โจทย์ จ ากผู้ ป ระกอบการ และทำ � งานร่ ว มกั บ เอกชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น การสร้างความร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม
การร่วมขับเคลื่อนโครงการสำ�คัญของประชารัฐ (เช่น การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
การส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs และ startups การพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอนาคต การพัฒนา
การเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น)
ความร่วมมือที่ดีกับสถาบันวิจัยอื่น และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
การมีสว่ นร่วมในการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ เพือ่ ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติระดับก้าวหน้า
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ หรือ MSTQ
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แผนที่กลยุทธ์
การวัดผลสำ�เร็จ
และทิศทางสูเ่ ป้าหมาย ของ สวทช.
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แผนที่กลยุทธ์
การวัดผลสำ�เร็จ
และทิศทางสูเ่ ป้าหมาย ของ สวทช.
แผนที่กลยุทธ์และการวัดผลสำ�เร็จ
แผนที่กลยุทธ์แสดงปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก (Strategic Objective, SO) ที่จะต้องดำ�เนินการให้ประสบ
ความสำ�เร็จ โดย SO แต่ละด้านจะส่งผลกระทบที่ส่งเสริมสนับสนุนกัน จึงจะนำ�ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมาย
องค์กร แผนที่กลยุทธ์ของ สวทช. ได้จัดจำ�แนก SO ต่างๆ เป็น 4 มุมมองสอดคล้องกับ Balanced Scorecard
(BSC) ได้แก่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน กระบวนการภายใน และความสามารถองค์กร ดังแสดง
ตามภาพที่ 4 จุดเน้นของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาหรือบรรเทาปัญหาในประเด็นหลักที่เป็นโจทย์สำ�คัญหรือความต้องการของประเทศ
เพือ่ ให้เห็นผลกระทบจากปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทีช่ ดั เจน แผนกลยุทธ์ฉบับนีจ้ งึ
ให้ความสำ�คัญกับ “การส่งมอบ” ผลงาน วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง กลยุทธ์หลักของแผนฉบับนี้จึงมุ่งเน้น
ในด้านการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (appropriate solutions) ในการตอบสนองโจทย์
หลักทีส่ �ำ คัญ คุณภาพผลงาน วทน. และความร่วมมือกับพันธมิตรในการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงาน วทน.
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แผนที่กลยุทธ์และการวัดผลสำ�เร็จ
S01

มุมมอง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
พันธมิตร
/ลูกคา/การเงิน
กระบวนการ
ภายใน

S02

ความมั่นคง
ทางการเงิน

S05

S03

โครงสรางพื้นฐานและมาตรการ
สนับสนุนที่ใชประโยชน
อยางแพรหลาย

ความสามารถขององคกร

S08

การวัดผลสำเร็จ

ผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
ความรวมมือ
กับพันธมิตร
ทั้งในและตางประเทศ

S06

การประสาน
การดำเนินงาน
ในทุกระดับ

การใชความรูรวมกัน
เพื1อการเติบโตขององคกร

S09

• มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

S04

การประยุกต ใช
ผลงานวิจัย
และองคความรู

S07

การกำหนดและแก โจทย
ที่ตอบสนองความตองการ
อยางแทจริง

บุคลากร
เกง ดี มีสุข ผูกพัน

• มูลคาการลงทุน

• ความพึงพอใจหลังการสงมอบผลงาน

• ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
• การสรางองคความรูและนวัตกรรม
ที่ใชประโยชนไดอยางคุมคา

ภาพที่ 4 แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. 2560-2564
เป้าหมายหลักของ สวทช. คือการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับสูงให้กับประเทศ (SO1) โดย
การผลักดันผลงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม (RDDE) ไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ ทีต่ รงตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (SO4)
ซึ่ง สวทช. จะต้องสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร (SO3) เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ บทบาทหน้าที่เฉพาะของ
แต่ละหน่วยงาน ตลอดจนทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้ครบถ้วนและมีความพร้อมในการส่งมอบผลงานสูก่ ารใช้
ประโยชน์ได้จริงและมีความยัง่ ยืน เมือ่ สวทช. สามารถแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรในการดำ�เนินงานต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม สวทช. ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อมุ่งเน้นดำ�เนินการในส่วนที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ
โดยแท้จริง การบริหารจัดการงบประมาณที่มีอย่างจำ�กัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น (SO2)
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพทีต่ อบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของประเทศและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
นั้น จำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อกำ�หนดโจทย์ที่ถูกต้อง จึงจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินการเพื่อตอบสนองโจทย์เหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพ (SO7) ซึง่ มักต้องอาศัยความรูค้ วามชำ�นาญหลากหลายสาขา ซึง่ จะต้องมีการทำ�งานประสาน
กันอย่างเป็นทีม (team work) ในทุกระดับทัง้ ส่วนวิจยั และส่วนสนับสนุน (SO6) เพือ่ ให้สามารถสร้างผลงานคุณภาพ
ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาส่งมอบและต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วย
สร้างการยอมรับและความไว้วางใจจากพันธมิตร และในอีกทางหนึ่ง สวทช. จะส่งเสริมให้พันธมิตร ประชาชน
ทั่วไป และลูกค้า สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ได้ โดยสะดวก
(SO5) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมา
ให้ความสนใจทำ�กิจกรรมด้าน วทน. มากขึ้น
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รากฐานที่สำ�คัญในการส่งมอบงานตาม SO ต่างๆ ที่ ได้กล่าวข้างต้นคือการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็น
พลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ สวทช. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่ง
เสริมให้เป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บคุ ลากร
ทำ�งานอย่างมีความสุขและมีผูกพันกับองค์กร (SO9) บุคลากรจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้าง บริหารจัดการ และ
ใช้ความรู้เพื่อตอบสนองโจทย์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (SO8)

กลยุทธ์
สวทช. กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินงานในช่วง SPA III (Strategic Planning Alliance III) ปี พ.ศ. 2560-2564 โดย
มุง่ เน้นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั ประเทศ โดยการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั พัฒนา ออกแบบ
วิศวกรรม และนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้มกี ารทำ�งานอย่างบูรณาการของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การวิจยั และพัฒนา การตลาด
การพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ทดสอบ นโยบายกฎระเบียบและมาตรฐาน เป็นต้น และการทำ�งานประสานกัน
อย่างเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์ของ สวทช. ในช่วง SPA III นี้ จึงมุ่งเน้นการทำ�งานประสาน
กับพันธมิตรเพื่อพัฒนาและผลักดันงานวิจัยฯ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 : บูรณาการความสามารถที่ สวทช. และพันธมิตรมีอยู่ เพื่อทำ�งาน
ด้าน วทน. ให้ตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ
กลยุทธ์นี้จะเป็นเสมือนการกำ�หนดทิศทางหรือยุทธศาสตร์หลักของ สวทช. ว่าจะมุ่งเน้นไป
ในสาขาใด ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแผนการดำ�เนินงานให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจกำ�หนด
ประเด็นมุ่งเน้นใหม่ๆ ที่เหมาะสม สวทช. จะระดมสรรพกำ�ลังและทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
โจทย์หลักทีส่ �ำ คัญของประเทศจำ�นวนหนึง่ ซึง่ จะเป็นประเด็นมุง่ เน้นในช่วง SPA III การกำ�หนด
โจทย์ประเด็นหลักมีทมี่ าจากการวิเคราะห์ความต้องการของประเทศ แนวโน้มโลกอนาคต และ
ความเชี่ยวชาญของ สวทช. โดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แนวโน้มโลกอนาคต การวิเคราะห์ความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ แล้วนำ�มากำ�หนดเป็น
ประเด็นมุง่ เน้นที่ สวทช. จะมุง่ ผลักดันจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เกษตรกรรมสมัยใหม่
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อาหารเพื่ออนาคต การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
คนไทยตลอดช่วงชีวิต และยานยนต์และการขนส่งสมัยใหม่ (รายละเอียดปรากฏในบทถัดไป)
สวทช. จะจัดทำ�แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ในประเด็นมุ่งเน้นเหล่านี้
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย สวทช. จะสนับสนุนการดำ�เนินงานใน
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เชิงวิชาการและเทคนิค เช่น การวิจัยพัฒนา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ในส่วนอืน่ ๆ ของพันธมิตร อาทิ การตลาด การกำ�หนดนโยบาย การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีการดำ�เนินงานที่สอดรับประสานกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
นอกจากนี้ จะมีการนำ�แผนทีน่ �ำ ทางเทคโนโลยีมาใช้ ในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร การลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานและเครือ่ งมืออุปกรณ์ และการวางแผนบุคลากร โดยจะมุง่ พัฒนาความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร และเพิ่มบุคลากรร่วมงานวิจัยที่ ไม่ใช่พนักงานของ สวทช.
(NSTDA Co-Researchers; NCRs) ที่สอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของ สวทช. โดยร่วมมือ
กับพันธมิตรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด และปรับลดการให้ทุน
นักศึกษา ทุนวิจัย และกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อที่มีหน่วยงานอื่นดำ�เนินการเป็นหลักอยู่แล้ว
รวมไปถึงการใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการนำ�ความเชี่ยวชาญมาเสริมความ
สามารถในการส่งมอบผลงานของ สวทช. และการชักชวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมงานกับ สวทช. เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้
อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย :

ผลงานด้าน วทน. ที่ดำ�เนินการร่วมกับพันธมิตร และก่อให้เกิดผลกระทบสูงจากการตอบโจทย์ที่สำ�คัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการยอมรับในบทบาทและความ
สามารถของ สวทช. กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
การส่งมอบผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้จริงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในเชิงเทคนิคและอื่นๆ เช่น การตลาด การสื่อสาร การพัฒนา
สังคมชุมชน เป็นต้น การทำ�งานร่วมกันกับพันธมิตรทีม่ วี ตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ อดคล้อง
กันจึงเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ ในการบูรณาการความเชีย่ วชาญ เครือข่าย และทรัพยากรเพือ่ มุง่ ไปสูก่ าร
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน สวทช. จะมุ่งเสาะหาและทำ�งานร่วมกับพันธมิตรโดยมีแนวทางดังนี้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในเวทีต่างๆ เช่น คณะกรรมการต่างๆ สมาคม
ชมรม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของ สวทช. ด้าน วทน.
ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรกลุ่มเป้าหมายและเป็นช่องทางในการรับรู้ความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
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การสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ (brand) ของ สวทช. เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
และสร้างชื่อเสียง (visibility) ของ สวทช. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นองค์กรที่น่ารู้จัก
การพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงาน สวทช. เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ใน
เชิงวิชาการ พร้อมทั้งให้ความรู้และสถานะของผลงานที่เข้าใจได้ง่าย
สร้ า งประเด็ น หลั ก (theme) ในการส่ ง มอบเป็ น ชุ ด ผลงาน (package) เพื่ อ สร้ า ง
ผลกระทบระดับสูง ตัวอย่างเช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เพื่ออุตสาหกรรมและบริการ และการท่องเที่ยวระดับบน เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือ
ในการดำ�เนินงานกับพันธมิตรในเชิงรุก

เป้าหมาย :

หน่วยงานร่วมดำ�เนินการกับ สวทช. เข้าใจ และรับรูบ้ ทบาทของ สวทช. อย่างถูกต้อง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารทำ�งาน
ร่วมกันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารงานวิจัยครบวงจรตั้งแต่รับโจทย์ ออกแบบ วิศวกรรม และ
ทดสอบให้ ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน ไปจนถึงการใช้ประโยชน์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจยั (RDDE Quality Management System) ตัง้ แต่
การกำ�หนดโจทย์วิจัยจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยสร้างความพึงพอใจ
แก่ลกู ค้า เพิม่ มูลค่าผลกระทบทัง้ เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย สวทช. จะมุง่ เน้นจัดกระบวนทัพ
นักวิจยั วิศวกร นักการตลาด นักส่งเสริม ฯลฯ เพือ่ ร่วมกันกำ�หนดโจทย์วจิ ยั ร่วมกับกลุม่ เป้าหมาย
ทีค่ าดว่าจะเป็นผูผ้ ลิตหรือผู้ ใช้งาน การวิเคราะห์การตลาดและโอกาสในการนำ�ไปใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดเป็นเงื่อนไขในการทำ�วิจัย
พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และการผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะต้อง
มีการร่วมมือกับพันธมิตรในการทดสอบภาคสนาม การวิเคราะห์ทดสอบ การทดสอบการผลิต/
การขยายขนาด การกำ�หนดเงือ่ นไขการผลิต/การใช้งาน/การบำ�รุงรักษา เป็นต้น โดยมีแนวทาง
การบริหารจัดการดังนี้
การใช้ Stage-Gate ในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
กำ�หนดโจทย์ทตี่ อบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง การวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงของโครงการ
ต่างๆ และการกำ�หนด business model ในการส่งมอบผลงานสู่การใช้ประโยชน์
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สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพงานวิจัยของ สวทช. ที่จะส่งมอบสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำ�
ข้อกำ�หนดพื้นฐานของสิ่งส่งมอบในแต่ละระดับ Technology Readiness Level (TRL)
สร้างการมีสว่ นร่วมในระบบการกำ�หนดมาตรฐานของประเทศ และส่งเสริมการทำ�วิจยั เพือ่
พัฒนาต้นแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ
เตรียมความพร้อมและปรับมุมมองนักวิจยั ให้ค�ำ นึงถึงการพัฒนาผลงานให้ไปจนถึงการใช้
ประโยชน์ได้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำ�หนดเป้าหมายทิศทางร่วมกันของ
บุคลากร สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายมองเห็นเป้าหมายหนึง่ เดียวร่วมกัน
และมีการดำ�เนินงานในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำ�หนด
บทบาทหลักของ สวทช. คือการสนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระบวนการผลั
กดักนดังานวิ
กระบวนการผลั
นงานวิจัยจสูัยสู่กการใช้
ารใชปประโยชน์
ระโยชน
feedback
นักสงเสริม/
นักการตลาด

ผูเกี่ยวของ

กิจกรรม
ผลที่ ไดรับ

เป้าหมาย :

นักวิจัย

วิจัยและพัฒนา

ตนแบบ/เทคโนโลยี /
องคความรู

นักวิจัย +
ทีมงานภาคสนาม +
พันธมิตร

การปรับแตงเทคโนโลยี /องคความรู
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

เทคโนโลยีพรอมใช /
เอกสารประกอบการใชงาน

ผู ใชประโยชน

การใชงาน

เทคโนโลยีที่ ใช ไดจริง /
ชุดความรูที่พัฒนาตอยอด

ผลงาน วทน. (ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารงานวิจัยครบวงจร
สามารถส่งมอบได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน/ผลิตได้ตามความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
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กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนามาตรการสนับสนุนร่วมกับกลไกภาครัฐ ให้เป็นประโยชน์ ใน
การขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ
สวทช. จะพัฒนาการออกแบบและกำ�หนดมาตรการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการลงทุนและ
การใช้ประโยชน์ วทน. รวมทั้งให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ที่สำ�คัญและไม่ซำ้�ซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น และกำ�หนดรูปแบบกลไกที่ตอบสนองพฤติกรรมและจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้มา
ใช้บริการ สวทช. เช่น การจัดตั้ง Fund of Funds โดยใช้หลักการ Public-Private Partnership
(PPP) เป็นต้น รวมถึงการกำ�หนด business model ในการส่งมอบผลงานให้มคี วามหลากหลาย
และจูงใจกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การพัฒนากระบวนการและการเจรจาการอนุญาตให้ ใช้สิทธิ
การส่งมอบผลงานในเชิงสาธารณะประโยชน์ผา่ นการบริจาคหรือ Social Enterprise การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการแตกหน่อธุรกิจ (spin off) หลากหลายรูปแบบเพือ่ นำ�เทคโนโลยีออกสูต่ ลาด

เป้าหมาย :

มีการลงทุนด้าน วทน. โดยภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเกษตรกร เพิม่ ขึน้ จากการกระตุน้ โดยมาตรการสนับสนุน
ร่วมกับกลไกภาครัฐของ สวทช.

กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับกระบวนการทำ�งานให้สอดประสานตั้งแต่นโยบายสู่การปฏิบัติ
รักษาระดับของความยืดหยุน่ คล่องตัว ถูกต้องโปร่งใส ให้เป็นจุดเด่น
ของ สวทช.
สวทช. จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มคี วามคล่องตัว ลดระยะเวลา เพิม่ ความแม่นยำ�
เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการขั้นถัดไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการอำ�นวยความสะดวกการบริหารจัดการ
และกระบวนการภายใน ดังนี้
บูรณาการข้อมูลและระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำ�งานทุกระดับ ลดความซ้ำ�ซ้อน
ของเครือ่ งมือ (tools) ต่างๆ และจัดให้มกี ารรายงานผล การประมวลผล และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆ
การจัดการความรู้ที่นำ�ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม อันส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และ/หรือ บรรลุผลสำ�เร็จ ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังหน่วยงานภายนอก
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บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร สวทช. เพือ่ ส่งเสริมการส่งมอบผลงานทีเ่ ป็นเลิศ พร้อม
ขับเคลือ่ นงานทีส่ ง่ ผลกระทบสูง ด้วยการเสริมสร้างความสามารถให้เป็นทีย่ อมรับทัง้ จาก
ภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของ สวทช. การสร้างกลไกและ
วัฒนธรรมการทำ�งานให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านนโยบาย เป้าหมาย
และกระบวนการทำ�งาน การเพิ่มพูนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่รักษาไว้และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

เป้าหมาย :

กระบวนการทำ�งานใน สวทช. มีความประสานเชือ่ มโยงกัน (alignment) เพือ่ สร้างผลงานด้วยประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด ทัง้ ในด้านการกำ�หนดเป้าหมายการทำ�งาน (goal alignment) กระบวนการทำ�งาน (process
alignment) และบุคลากร (people alignment)

การติดตามความสำ�เร็จของแผนกลยุทธ์ฯ
แนวทางการวัดความสำ�เร็จของแผนกลยุทธ์ฯ จะมีการติดตามผลการดำ�เนินงานหลักในแต่ละมุมมอง เพื่อเป็น
เครื่องชี้บ่งการพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงาน ควบคู่กับการปรับระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีการดำ�เนินงานอย่างสอดคล้องประสานกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของทั้ง สวทช. ตัวอย่างการวัดผลการดำ�เนินงานในแต่ละมุมมองเป็นดังนี้
มุมมอง

ประเด็นสำ�คัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การวัดผลการดำ�เนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SO1)

– ผลงานมีความพร้อมใช้ได้จริง มีความต้องการจริง และมีกลุ่มเป้าหมาย – มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ผู้รับประโยชน์จำ�นวนมาก (กลยุทธ์ที่ 1 และ 3)
และสังคม

พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน
(SO2, SO3, SO4)

– การเสาะหาพันธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกัน และมีความเชี่ยวชาญที่ – มูลค่าการลงทุนของพันธมิตร
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (กลยุทธ์ที่ 2 และ 4)
– การยอมรับและความไว้วางใจจากพันธมิตรทัง้ ในและต่างประเทศ (กลยุทธ์
ที่ 2)

กระบวนการภายใน
(SO5, SO6, SO7)

– ความสามารถในการกำ�หนดโจทย์ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงและมี – ความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง
ภายนอกและภายใน
ความสำ�คัญต่อประเทศในระดับสูง (กลยุทธ์ที่ 1)
– การสร้ า งที ม งานเพื่ อ บู ร ณาการความเชี่ ย วชาญหลายสาขาเพื่ อ ร่ ว ม
ตอบโจทย์เดียวกัน (กลยุทธ์ที่ 1 และ 3)
– คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน (คุณภาพ เวลา ต้นทุน) (กลยุทธ์ท่ี 3)

ความสามารถขององค์กร
(SO8, SO9)

– ความผูกพันต่อองค์กร
– สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม (กลยุทธ์ที่ 5)
– ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลความรู้ การบริหารจัดการ – การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้
และเครื่องมืออุปกรณ์ (กลยุทธ์ที่ 5)
อย่างคุ้มค่า

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

ประเด็นวิจยั มุง่ เน้นของ สวทช.
และกลไกสนับสนุน
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ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช.
และกลไกสนับสนุน
จากนโยบายต่างๆ และความพยายามในการปฎิรูประบบงานวิจัยของประเทศ มีการกำ�หนดบทบาทและหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานวิจัยในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว
สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจยั และหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจยั จนถึงการใช้ประโยชน์ จึงได้ก�ำ หนดกลยุทธ์เพือ่
การดำ�เนินงานในอนาคตของ สวทช. ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงกรอบการดำ�เนินงานที่มีขอบเขต
ตามความสามารถหลักของหน่วยงานเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประเทศ ลดความซ้�ำ ซ้อนกับหน่วยงานอืน่ ๆ
เน้นการทำ�งานร่วมกันและส่งมอบงานอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน สวทช. ยังมุง่ เน้นการยกระดับความสามารถ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการดำ�เนินงานวิจัยและการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่าย
วิจัยทั้งในและนอกประเทศ
จากแนวทางการดำ�เนินงานที่กล่าวมาข้างต้น แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 จึงมุ่งสร้างผลงาน วทน. ที่สามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และผลักดันให้เกิดการลงทุน
ในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนฯ ฉบับนี้
โดยยังคงมีการบริหารจัดการโปรแกรมวิจยั ภายใต้คลัสเตอร์ตา่ งๆ แต่จะมีการปรับเปลีย่ นแนวทางการบริหารงานวิจยั
โดยการคัดเลือกประเด็นวิจยั มุง่ เน้นของ สวทช. ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของประเทศทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยพิจารณาจากความสามารถหลักของ สวทช. และพันธมิตร สร้างผลกระทบสูงและสามารถส่งมอบได้
ภายในปี 2564

48

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรอบการดำ�เนินงานด้าน RDDE ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
ประเด็น
มุงเนน

1

ประเด็น
มุงเนน

2

ประเด็น
มุงเนน

3

Cluster-based Research
Platform Technology
ความเชี่ยวชาญของ สวทช. และ
เครือขายสามารถผลักดันผลงาน
สูการสรางผลกระทบสูงภายในป 64

เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด
ในการตอบโจทยของประเทศ

สรางองคความรูและเทคโนโลยี
ที่จำเปนสำหรับประเทศไทย
ในอนาคต

ภาพที่ 5 แนวทางการดำ�เนินงานด้านวิจัยและพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
เกณฑ์การเลือกโจทย์ที่เป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้น เริ่มพิจารณาจากโจทย์และความต้องการของประเทศ ได้แก่
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ตามนโยบายประชารัฐ กลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine of Growth) เพือ่ ส่งเสริม 5 อุตสาหกรรม
เดิมและพัฒนา 5 อุตสาหกรรมใหม่ การพัฒนาประเทศสูป่ ระเทศไทย 4.0 โดยใช้ขอ้ ได้เปรียบด้านความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมาพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จากนโยบาย
ต่างๆ ตามที่ ได้กล่าวมาของประเทศ นำ�ไปสู่ประเด็นวิจัยด้าน Bioeconomy และ Digital Economy ที่นำ�มาใช้เป็น
แนวทางหลักในการคัดเลือกประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.
จากการวิเคราะห์ความสามารถของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 (SPA II) ทั้งใน
ส่วนโปรแกรมวิจัยของฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของศูนย์แห่งชาติ
ทั้ง 4 ศูนย์ มาประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ปรากฏอยู่ในนโยบายต่างๆ ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น และนำ�มากำ�หนดเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจะมุ่งพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ ไขปัญหาหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนากลไก
การส่งมอบหรือการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมี
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นโยบายทิศทางการพัฒนาและเปาหมายของประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(2560-2579)

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3

2

1

ความมั่นคง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

5 ความมั่นคง

3 สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการแขงขัน

เสริมสราง
ศักยภาพคน

4

ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน

5

6

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
10 การตางประเทศ เพื1อนบาน
และภูมิภาค

1 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

2 สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื1อมล้ำในสังคม

4 การเติบโตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

6 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส
9 การพัฒนาภูมิภาค
เมืองและพื้นที่พิเศษ
8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ

1 ยกระดับนวัตกรรม/ผลิตภาพ
2 ดึงดูดการลงทุน/พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3 SME & Start-up

5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

9 การปรับแกกฎหมายและ
กลไกภาครัฐ

11 การศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูนำ

6 สงเสริมการทองเที่ยว & MICE
7 สงเสริมสงออก ลงทุน ตปท.
8 พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต
10 พัฒนาเกษตรสมัยใหม

...การขับเคลื1อนดวยกลไกประชารัฐ...

12 สรางรายไดและกระตุนการใชจาย

Food Agriculture
& Bio-tech

Health, Wellness &
Bio-Med

Smart Devices,
Robotics & Mechatronics

Digital, IoT
& Embedded Technology

Creative, Culture &
High Value Services

...Thailand 4.0...
ดานสังคม

ดานความมั่นคง

ดานเกษตร

ดานอุตสาหกรรม

ดานพลังงาน

ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ดานสาธารณสุขและการแพทย

...ประเด็นวิจัย...

ที่มา: แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี

ภาพที่ 6 ประเด็นวิจัยของชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ
นัยสำ�คัญ ภายในปี 2564 (สิ้นสุดแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6) จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถคัดเลือกประเด็นวิจัยมุ่งเน้น
ที่จะดำ�เนินการในช่วงแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 จำ�นวน 5 เรื่อง และในอีกทางหนึ่ง สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร
ได้มกี ารสะสมความรูแ้ ละมีการพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบต่างๆ มาระยะหนึง่ แล้ว ซึง่ มีผลงานทีส่ ามารถผลักดัน
ไปใช้ประโยชน์ได้จ�ำ นวนไม่นอ้ ย จึงมีการพัฒนารูปแบบกลไกในการผลักดันผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ ในจำ�นวน
3 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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กระบวนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ภายใต Theme หลัก - Bioeconomy and Digital Economy
1

i

เกษตรสมัยใหม

2

อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

4

ดิจิทัล

3
ประเด็นวิจัย
มุงเนน

การสรางเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตคนไทย
ตลอดชวงชีวิต

ปรับปรุงกระบวนการ
นำผลงานไปใชประโยชน

อิเล็กทรอนิกส หุน ยนต
และ ระบบอัตโนมัติ

5

อุตสาหกรรมยานยนต
และขนสงสมัยใหม

สรางนวัตกรรม

ii

อาหารเพื1ออนาคต

iii

กลไก
ถายทอด
เทคโนโลยี

ปรับปรุงระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว
ระดับบน

สรางผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม

ภาพที่ 7 ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น และกลไกผลักดันการใช้ประโยชน์ วทน.

ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5 เรื่อง
เกษตรสมัยใหม่

การเกษตรเป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก ของประเทศที่ มี แ รงงานทำ � งานด้ า นนี้ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 40 และมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ประเด็นวิจัยนี้มีเป้าหมาย
พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรที่ประหยัดปัจจัยการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดำ�เนินงาน 3 เรื่อง หลัก ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
genomics and phenomics technology เช่น functional genomics, gene discovery, marker
development, marker assisted selection เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และรองรับ
สภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีสำ�หรับบริหารจัดการแปลงเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น เกษตรแม่นยำ� (precision farming) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูล
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นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์
ป้องกัน/กำ�จัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยี LCA/carbon footprint/water footprint
เพือ่ ประเมินวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ และท้ายสุดเป็นการปรับปรุงกระบวนการนำ�ผลิตผลทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มัน อ้อย ปาล์ม) ทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
ในแผนฉบับที่ 5 แล้ว แผนกลยุทธ์ฉบับนีจ้ ะมุง่ เน้นการพัฒนากลุม่ พันธุพ์ ชื เศรษฐกิจกลุม่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจสูง ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามต้องการเพือ่ ให้ได้พนั ธุพ์ ชื ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ และสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้สูง

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยอาศัยความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เป็นการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่จากอุตสาหกรรมเดิม
และตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ ประเด็นวิจัยนี้มีแนวทางการดำ�เนินงาน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนางานวิจัยสำ�หรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 โดยในแผนฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้และการจัดการชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน และ 2. การพัฒนาและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ รุน่ ที่ 1 จากชีวมวล นอกจากนีย้ งั มีประเด็นวิจยั ด้านเคมีชวี ภาพ
ซึ่งเป็นแผนงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ
ที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ในด้านนี้มุ่งสนับสนุนกระบวนการผลิตสารตัวกลาง
เพื่อไปผลิตพลังงานชีวภาพ/เคมีชีวภาพ เช่น การผลิต Acetyl CoA และ Pyruvate เพื่อที่จะนำ�
สารตัวกลางไปผลิตเป็นสารมูลค่าสูงกลุ่ม commodity chemicals เช่น สารในกลุ่มพลังงาน เอทานอล
และกลุม่ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ ในการพัฒนางานวิจยั ด้านนีเ้ ป็นความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีที่สร้างไว้แผนฉบับที่ 5 ทั้งจากนักวิจัยภายใน สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการดำ�เนินงานจากโปรแกรมในกลุ่มเทคโนโลยีฐาน ซึ่งพัฒนาในศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์
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อาหารเพื่ออนาคต

อุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ประเทศ มี มู ล ค่ า การลงทุนสูงที่สุด
มีมลู ค่าเพิม่ สูงทีส่ ดุ มีการใช้แรงงานจำ�นวนมาก และมีการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาสูงที่สุดเทียบกับ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ประเทศยังมีนโยบายที่ชัดเจน 2 เรื่องเข้ามา
เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดโจทย์วิจัยที่เป็น
ความต้องการของประเทศ คือ กลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคตทีม่ นี โยบายการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
อาหาร 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ที่สูงขึ้นจากผู้บริโภคอาหาร 2) การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีนทางเลือก และนโยบายที่ 2
คือเรื่องโครงการจัดตั้ง Food Innopolis @ TSP โดยมีแนวทางการสนับสนุน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1) อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำ�มันเพื่อสุขภาพ 2) อาหารและวัตถุดิบ
เพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ 3) กิจกรรมสนับสนุน
นวัตกรรมอาหาร จากการวิคราะห์นโยบายของประเทศกับความสามารถของ สวทช. และพันธมิตร
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จึงได้กำ�หนดแผนการดำ�เนินงานหลักเพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาอาหารเพื่อ
อนาคต 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาต้นเชื้ออาหารหมัก และโพรไบโอติกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพสูง 2. การพัฒนาสารเสริมอาหารจากธรรมชาติ 3. การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตอาหารทางการแพทย์สำ�หรับผู้ป่วย/ อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ 4. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การผลิตอาหารและรองรับมาตรฐานด้านความยั่งยืน 5. การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัย เชื้อก่อโรค/
สารเคมี ปนเปื้อน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเทคโนโลยีหลักที่ใช้ ในการพัฒนาประเด็นวิจัยทั้ง 5 เรื่อง
เป็นความสามารถของนักวิจยั สวทช. ทัง้ 4 ศูนย์ ทีม่ กี ารบูรณาการการทำ�งานวิจยั ร่วมกัน รวมทัง้ การสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นวิจัยนี้เน้นส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การเรียนรู้ สุขภาพ
ตามช่วงวัย ผูส้ งู อายุสามารถดำ�รงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้ มีสขุ ภาพดี เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ยังสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้ผพู้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถพัฒนาความ
สามารถในการดำ�รงชีวิต แนวทางการดำ�เนินงานในประเด็นวิจัยมุ่งเน้นนี้แบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เน้นพัฒนาเทคโนโลยีแนะนำ�การจัดการสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กให้สมวัย ระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูล online และ mobile app ด้านสุขภาพ
(จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ) ฐานข้อมูลบูรณาการด้านสุขภาพ 2) เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้สูงอายุ เทคโนโลยี
เพื่อให้ดำ�รงชีวิตโดยลดการพึ่งพา (assistive/independent living technology) 3) การพัฒนาเทคโนโลยี
ICT และสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดช่ ว งชี วิ ต 4) การเฝ้ า ระวั ง โรคระบาดและการป้ อ งกั น รั ก ษาโรค
ระบบเฝ้าระวังและติดตามโรคสำ�คัญ การพัฒนายา วัคซีนและสมุนไพร 5) การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์
การพัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์การแพทย์อจั ฉริยะ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินและระบบส่งต่อ โดยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น IT (enterprise architecture สำ�หรับบูรณาการข้อมูล) open source, cloud,
algorithm, application programming interface (API), application, Internet of things (IoT), big data
analytics, voice/speech/image technology, open education resources (OER), assistive technology,
simulation and prediction, Bio-sensors ซึง่ การดำ�เนินงานเป็นการทำ�งานร่วมกันทัง้ นักวิจยั สวทช. และ
หน่วยงานพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมสำ�คัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นเวลานาน
ซึ่งการพัฒนาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต
ในอนาคต ในประเด็นมุ่งเน้นนี้แบ่งแนวทางการดำ�เนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) และ การพั ฒ นาระบบขนส่ งทางราง (test track rail)
ในแผนการดำ�เนินงานส่วนแรก การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มีการวางแผนการดำ�เนินงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบกักเก็บพลังงาน เช่น การประกอบแพคแบตเตอรี่ ระบบบริหาร
จัดการพลังงาน ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด 2) การพัฒนาการออกแบบและผลิตมอเตอร์และไดรฟ์ทเี่ หมาะสมกับ
การใช้งาน 3) การพัฒนาโครงสร้างน้ำ�หนักเบาและการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า 4) การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานสำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการพัฒนามาตรฐานสำ�หรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า
โดยเทคโนโลยีที่จะมีการพัฒนาหรือประยุกต์ ใช้ อาทิ design and engineering /finite element,
การออกแบบมอเตอร์/อินเวอร์เตอร์, การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐานต่างๆ, fabrication, catalytic,
smart grid ในส่วนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง จะมีการพัฒนาระบบที่สำ�คัญและทำ�การผลักดัน
เชิงนโยบาย ได้แก่
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1) Track work ครอบคลุมการวางรางและโครงสร้างทาง 2) Rolling stock ครอบคลุมการพัฒนาระบบต่างๆ
ของตัวรถ เช่น ระบบช่วงล่าง ชิน้ ส่วนยาง ออกแบบโบกี้ ฯลฯ 3) ระบบจ่ายไฟฟ้า เช่น SCADA วัสดุอปุ กรณ์
ของระบบจ่ายไฟฟ้า 4) ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ เช่น ซอฟต์แวร์ตา่ งๆ interlocking system 5) การวิจยั นโยบายและ
การผลักดันเชิงนโยบาย โดยมีเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง ได้แก่ วัสดุศาสตร์ (โลหะ คอมโพสิต โพลิเมอร์ ฯลฯ),
design and engineering / finite element, ซอฟต์แวร์ / embedded system, การวิเคราะห์ทดสอบและ
มาตรฐานต่างๆ
ในประเด็นมุ่งเน้นย่อยเป็นประเด็นวิจัยที่มีความสำ�คัญเทียบเท่ากับ 5 ประเด็นใหญ่ในมุมมองด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ แต่จะมีความแตกต่างในการวางแนวทางการดำ�เนินงานและรายละเอียดแผนงานวิจัย
ทั้งนี้โครงการใน 3 ประเด็นมุ่งเน้นย่อยจะเป็นการดำ�เนินงานในส่วนการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามา
แล้วในระดับหนึ่ง และการดำ�เนินงานส่วนใหญ่มีโครงการวิจัยขนาดใหญ่รองรับชัดเจน ซึ่งในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้มี
3 ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้นในกลุ่มนี้

ดิจิทัล

การพัฒนาแผนการดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองต่อ Digital Economy เป็นแผนการดำ�เนินงานที่กว้าง
และมีการวางแผนชาติระยะยาว 20 ปี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ สวทช. จะนำ�
เทคโนโลยีและต้นแบบต่างๆ ไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาเมืองอัฉริยะ (smart city) ในจังหวัดภูเก็ต
โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อบริหารจัดการเมือง (จ.ภูเก็ต) ทำ�ให้เกิด
บริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย
และความสะดวกสบายในการเดินทาง ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ลดอุบตั เิ หตุ และมลพิษ ตลอดจนนำ�แนวทาง
ที่ได้ไปขยายผลสูจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ในอนาคต โดยมีแผนการดำ�เนินงาน 5 ส่วน ได้แก่ 1) การบูรณาการเชือ่ มโยง
CCTV ใน จ.ภูเก็ต และประมวลผล 2) การพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแบบ real-time และระบบ
บอกเวลารถเข้าป้าย 3) การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจนับจำ�นวนคนเข้าออกเรือ/พื้นที่ 4) การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตรวจจับการทำ�ผิดกฎจราจรอัตโนมัติ 5) การพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะบนคลาวด์
(Cloud) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำ�ร่อง IoT จาก sensors/CCTV/GPS ทั้งนี้ ภูเก็ตจะเป็นพื้นที่นำ�ร่องซึ่งจะมี
การวางแผนขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สวทช. จะประมวลผลงานด้านระบบอัตโนมัติ (automation) มาพัฒนาต่อยอดและนำ�มาประยุกต์ ใช้
โดยมีการวางแผนการดำ�เนินงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
ระบบการผลิตให้มีผลิตภาพและมาตรฐานสูงขึ้น และรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง
(advanced OEM) ในอนาคตอันใกล้ เช่น อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (smart electronics) ยานยนต์สมัยใหม่
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(next-generation automotive) ฯลฯ ที่ต้องใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำ�นวนมาก รองรับการทำ�งานเป็น
เครือข่าย และมาตรฐานการผลิตขัน้ สูง อาทิเช่น อุตสาหกรรม 4.0 โดยวางแผนการดำ�เนินงานเพือ่ พัฒนา
ต้นแบบหุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรมจำ�นวน 6 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบหุน่ ยนต์ชว่ ยในการจัดเก็บนำ�เข้าและนำ�
ออกซึง่ วัตถุดบิ /ผลิตภัณฑ์จากชัน้ วางในคลังเก็บ ต้นแบบระบบหุน่ ยนต์ชว่ ยลำ�เลียงขนส่งวัตถุดบิ ในพืน้ ที่
การผลิต ต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 6-7 แกน ที่แข่งขันได้ทั้งด้านราคาและประสิทธิภาพสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน ต้นแบบของการประยุกต์ ใช้หนุ่ ยนต์หรือ supporting tools ต่างๆ ทีจ่ ะ
ช่วยเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยแขนกลหุ่นยนต์ ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำ�หรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ต้นแบบหุ่นยนต์เฉพาะทางสำ�หรับอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ
เทคโนโลยีหลักที่ได้รบั การพัฒนาเพือ่ สร้างต้นแบบดังกล่าว เป็นผลการดำ�เนินงานทีพ่ ฒ
ั นาโดย ศอ. และ
หน่วยงานพันธมิตรเป็นหลัก ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าวแบ่งได้เป็น 5 กลุม่ หลัก ได้แก่ Perception, Cognition,
Computation, Mechatronics และ Integration & Applications

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับบน
การท่องเที่ยวถือเป็นบริการสาขาหนึ่งที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและสร้างรายได้เข้าประเทศ
จำ�นวนไม่น้อย การพัฒนาการท่องเที่ยวมีช่องทางในการนำ� วทน. เข้ามาประยุกต์ ใช้ ในการสร้างคุณค่า
และคุณภาพได้มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำ�รงอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านเป็นของฝากทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง การพัฒนาระบบอำ�นวยความสะดวกใน
การเดินทางและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้
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สวทช. จะมุ่งเน้นสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่นำ�ร่องคือกลุ่มจังหวัดอันดามันให้เป็น Andaman
Bio-resort Towns เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดอันดามันด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนฐานภูมิปัญญาไทย ลดการปลดปล่อยมลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยการนำ� วทน. เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล การผลิตอาหารอินทรียเ์ พือ่ สุขภาพ
และโภชนบำ�บัด บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวทางการดำ�เนินงานด้านงานวิจัยของ สวทช. ยังคงมีการทำ�งานแบบคลัสเตอร์
และโปรแกรมวิจัย และโปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีฐานในศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ทั้งนี้การดำ�เนินงานเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5+3) จะเป็นการทำ�งานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการ (integration) และ สร้างระบบการทำ�งานแบบสอดประสาน (alignment) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผล
กระทบสูงสุดกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นวัตกรรมขอมูลและการบริการ

เลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมที่สุด
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สามารถผลักดันผลงาน
สูการสรางผลกระทบสูง
ภายในป 64

ภาพที่ 8 กรอบการดำ�เนินงานด้านวิจัยและพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
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คลัสเตอร์และโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน
ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการวางแผนการดำ�เนินงานภายใต้ 5 คลัสเตอร์ และ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานภายใต้
ศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
มีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต (productivity) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (quality) ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต (reduce loss)
และการผลิตอย่างยั่งยืน (sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) มันสำ�ปะหลัง
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังตลอดห่วงโซ่
การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2) เมล็ดพันธุ์
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง

3) การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มี เ ป้ า หมายในการสร้ า งความสามารถทางเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ป รั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช ให้ ป รั บ ตั ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแม่นยำ� เพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบเตือนภัย เพือ่ การผลิตผลิตผลการเกษตร
รวมทัง้ การพัฒนากำ�ลังคนและโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

4) การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพึ่งพา
ทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ

5) นวัตกรรมอาหาร
มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์
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คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ (ในประเด็น ความยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม)
ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต/บริการ (ในประเด็นความยั่งยืน และการค้ากับ
สิ่งแวดล้อม)

2) ประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน มีงานวิจัยที่สามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ จะช่วยบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงาน และนำ�ไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ�

3) พลั ง งานหมุนเวีย นและเทคโนโลยีพ ลังงานใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4) ร่วมสนับสนุนทุนวิจยั และพัฒนา กฟผ. - สวทช. มีเป้าหมายในการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
ลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

5) เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน มีเป้าหมายเพือ่ สนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับระบบ
กักเก็บพลังงานเพื่อใช้งานจริงในด้านต่างๆ

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
มีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์การแพทย์เพือ่ ดูแลสุขภาพประชาชน การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ และเตรียมความพร้อมของประเทศในการรับมือโรคอุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ �้ำ ประกอบ
ด้วย 3 โปรแกรมวิจัย

1) เทคโนโลยีเพือ่ เตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ �้ำ มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
และผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ�ได้อย่าง
ทันท่วงที

2) เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน มีเป้าหมายในการใช้
ความรู้ ใหม่และข้อมูลระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิก ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การทำ�นายและวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำ�คัญทางสาธารณสุข
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3) เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่เพือ่ การกำ�หนดนโยบาย
งบประมาณ บริการสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของประชน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต
มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในอาเซียน

2) การคมนาคมขนส่งระบบราง มีเป้าหมายเพือ่ ผลิตผลงานวิจยั ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนด
และตัดสินใจเชิงนโยบายการพัฒนาระบบรางที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบราง การพัฒนามาตรฐานและการทดสอบและการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการการเดินรถ

3) มอเตอร์และระบบควบคุม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์และระบบควบคุม

ในอุปกรณ์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำ�ความเย็น
อุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ

4) ระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ มีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(เกษตรและอาหาร ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนยานยนต์) สูร่ ปู แบบ Smart Factory Automation

5) แม่พิมพ์และเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ มีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วย
องค์ความรู้ และหลักการทางวิศวกรรม ในการแก้ปญ
ั หาให้กบั ภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิผล และ
สร้างเครือข่ายกลุม่ อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ และการขึน้ รูปชิน้ ส่วน

คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
มีเป้าหมายในการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ การอนุรกั ษ์
ใช้ประโยชน์และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหม่อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 2 โปรแกรมวิจัย

1) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม
เพือ่ การให้บริหารจัดการพืน้ ทีท่ งั้ ในและนอกพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์การให้บริการทางระบบนิเวศ และการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและสารชีวภาพใหม่จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพือ่ การเพิม่ มูลค่าให้วตั ถุดบิ
ทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการบริหารจัดการโปรแกรมวิจยั ทีเ่ ป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์และ
ขยายผลได้ ในหลายคลัสเตอร์ (cross-cutting) อีก 2 โปรแกรม ได้แก่
1. โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ เน้นการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลเพือ่ การบริการ ช่วย
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
และการจัดการเมือง (การเดินทางและความปลอดภัย)
2. โปรแกรมเซ็นเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ
เพื่อการตรวจวัด ติดตามและ ทำ�นายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ ในกลุ่มเกษตรและ
อาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและการแพทย์

โปรแกรมเทคโนโลยีฐาน (platform technology)
เป็นการพัฒนาเพือ่ สัง่ สมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี บุคลากรและโครงสร้างพืน้ ฐาน ในกรอบการดำ�เนินงาน
เทคโนโลยี 4 สาขาหลักภายใต้ศูนย์แห่งชาติและเครือข่าย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีฐานแบ่งแนวทางการพัฒนา
2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานของคลัสเตอร์และโปรแกรม
วิจัย โดยในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะมุ่งไปที่ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5+3 อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีฐานส่วนใหญ่ที่นำ�มา
ประยุกต์ ใช้ ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลการดำ�เนินงานที่มาจากแผนฉบับที่ 5 เป็นหลัก ในการดำ�เนินงานส่วน
ที่ 2 โปรแกรมเทคโนโลยีฐานมีแนวทางการดำ�เนินงานทีแ่ ตกต่างจากคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจยั คือ การคาดการณ์
เทคโนโลยีในอนาคต และเตรียมการพัฒนา/สร้างเทคโนโลยีทคี่ าดว่าจะมีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต

1.

เทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

โปรแกรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology Technology) มีเป้าหมายเพื่อสร้างความ

สามารถในการควบคุมการทำ�งานของสิ่งมีชีวิตได้อย่างจำ�เพาะและมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการ
ขยายขนาดการผลิตสารที่ต้องการ โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ (Integrated Omics) เพื่อศึกษาระบบ/กลไก
การทำ�งานของเซลล์ สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชีววิทยาระบบ (Systems Biology) รวมทั้ง
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ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์หลาย
ระดับร่วมกัน และ 2) การพัฒนาความสามารถเทคโนโลยี และ/หรือเครื่องมือ เพื่อการดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนรหัส
พันธุกรรม และ/หรือปรับเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิก (Metabolic pathway) ในเซลล์เป้าหมายได้อย่างจำ�เพาะ เพื่อให้
เซลล์มีคุณสมบัติตามต้องการ และ/หรือผลิตสารที่ต้องการในระดับห้องปฏิบัติการ รวมถึงการต่อยอดสร้างความ
สามารถ พัฒนาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงเซลล์ ในระดับขยายขนาด

โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Biotechnology for Advanced
Agroindustry) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ของไทย โดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีจีโนม (Genome technology) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
(Sensing technology) เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Imaging technology) โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2
เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรด้านพืช เช่น การใช้เทคโนโลยี
ปรับเปลีย่ นยีนอย่างจำ�เพาะเพือ่ การปรับปรุงพันธุ์ และ 2) สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ เช่น การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ (Omics technology) เพื่อสร้างความรู้/ความเข้าใจ
ในกลไกการทำ�งานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน (Microbiome) เพื่อต่อยอดให้เป็นทางเลือก
ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ทำ�ให้พืชและสัตว์ปลอดโรค มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้กับ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2.

เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานการวิจัยและพัฒนาวัสดุ (Materials Synthesis and Fabrication)

มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การสังเคราะห์วัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ กระบวนการ
ผลิต ตลอดจนการนำ�ไปใช้งาน เพือ่ เป็นแหล่งความรูท้ างด้านวัสดุศาสตร์ของประเทศ และการวิจยั พัฒนาวัสดุและ
กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ที่มีสมบัติตามความต้องการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ประหยัดเวลาในการผลิต
และสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาวัสดุ
เชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง (เซรามิก โพลิเมอร์ โลหะ) วัสดุชีวการแพทย์ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
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โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิศวกรรมและวิเคราะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Engineering
Technology, Analysis & Testing Techniques for Materials and Products) มุ่งเน้นการสร้างขีดความ

สามารถในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห์ทดสอบสมบัตขิ องวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยมีการพัฒนา
เทคนิควิธีการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และสนับสนุนการนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต ช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัตแิ ละ
หุน่ ยนต์ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D printing การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

3.

เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices & Systems, EDS) มุง่ เน้นเทคโนโลยีทจี่ ะ

ช่วยเสริมสมรรถนะของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor) ทีผ่ สมวัสดุกราฟีน (Graphene)
ที่นำ�ไปผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมี แก๊ส ความชื้นในสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคการเกษตร เซ็นเซอร์และเทคโนโลยี
การอ่านที่มีราคาถูกและแม่นยำ�สูงที่จะใช้ตรวจความปลอดภัยของอาหาร และตรวจสุขภาพในด้านการแพทย์
เทคโนโลยีการขึน้ รูปชิน้ งาน 3D printing และเซ็นเซอร์ทางชีวภาพ เทคโนโลยี IoT เพือ่ การเกษตร เทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์กำ�ลัง ระบบจ่ายพลังงานและควบคุม อุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สายที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารมีประสิทธิภาพสูง โดยมีแผนการดำ�เนินงาน
ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Embedded Systems and Power Electronics 2) Photonics และ 3) Emerging
Devices and Sub-systems

โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ (Smart Informatics, SI) มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีความเป็นอัจฉริยะ มุ่งเน้นเทคโนโลยีการประมวลผลคำ�พูดสำ�หรับด้านภาษา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาพ ความสัมพันธ์ ในรูปแบบการสือ่ สารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเพือ่ ประยุกต์ ในด้านอาหาร
และการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ เมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การจราจร การเงิน เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ซอฟต์แวร์สำ�หรับการจัดการฐานข้อมูลความรู้ แพลตฟอร์มบริการสำ�หรับ
การสื่อสารและเชื่อมต่อของ Internet of Things (IoT) สำ�หรับการระบุตำ�แหน่งภายในอาคาร และสำ�หรับการให้
บริการด้านการแพทย์ทางไกล เป็นต้น โดยมีแผนการดำ�เนินงานใน 3 กลุม่ หลัก ได้แก่ 1) Human Computer Interface
2) Big Data Analytics และ 3) Software Service Platform

4.

เทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี

โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและสังเคราะห์วสั ดุนาโน (Nanomaterials Design and Synthesis) มุง่ เน้น

การออกแบบและสังเคราะห์สารหรือวัสดุใหม่ระดับนาโน การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้างโมเลกุล (in silico)
เพือ่ ลดระยะเวลาในการทดลองเชิงปฏิบตั กิ าร ไปจนถึงการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนจากการขึน้ รูปหรือจัดเรียงอะตอม
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หรือโมเลกุลให้มีสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นวัสดุนาโนประเภท 0 มิติ เช่น ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน
และผลึกนาโน วัสดุนาโน 1 มิติ เช่น แท่งนาโน (nanorods) คาร์บอนนาโน (carbon nanotube) และเส้นใยนาโน
(nanofiber) เป็นต้น วัสดุนาโน 2 มิติ เช่น กราฟีน หรือฟิล์มบางนาโน เป็นต้น วัสดุนาโน 3 มิติ เช่น วัสดุนาโน
คอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนนาโน เป็นต้น

โปรแกรมเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมนาโน และการผลิตขั้นสูง (Nanosystems, Engineering and
Advanced Manufacturing) มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การประกอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นาโนให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) เทคโนโลยีการพิมพ์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronic) เทคโนโลยี Lithography เทคโนโลยีจักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว (Micro
Electromechanical Systems-MEMS) การพัฒนา Lab-on-a-chip การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ (nanosensor)
ซึ่งสามารถตรวจวัดอนุภาคนาโนที่เป็นไอระเหยหรือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระดับนาโน

โปรแกรมเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ มาตรวิทยา มาตรฐานและความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี
(Nanoscale Characterization on Metrology, Standards and Safety) มุง่ เน้นพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัด

วิเคราะห์ระดับนาโน ครอบคลุมการวัดมิตขิ องวัตถุหรืออนุภาคในระดับนาโนทัง้ การวัดเชิงกายภาพ เช่น ขนาดอนุภาค
ความยาว ความหนา ความแข็ง มุมสัมผัส การวัดเชิงเคมี เช่น วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร วิเคราะห์ธาตุ การศึกษา
โครงสร้างโมเลกุล และการนำ�ไฟฟ้า และการวัดเชิงชีวภาพ เช่น การตรวจวัดระดับความเป็นพิษของอนุภาคนาโน
และการยับยั้งเชื้อ และวิธีการทดสอบมาตรฐาน (standard protocol) เพื่อให้ผลทดสอบที่สม่ำ�เสมอ เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในทุกแขนง

การนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์และกลไก
สนับสนุนอื่นๆ
การดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในแผนกลยุทธ์นี้ ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกันของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนต่างๆ ที่ สวทช. มี หนึ่งในแผนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญที่ต้องมีการผลักดัน
เพื่อให้ สวทช. บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในแผน 5 ปีนี้คือ กลไกการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์และการส่งมอบผลงาน
ไปสู่ผู้ ใช้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของ สวทช. สร้างผลกระทบสูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในแผนฯ ฉบับนี้เน้นกระบวนการทำ�งาน 4 เรื่อง ได้แก่
การปรับปรุงกระบวนการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ (process improvements) เป็นการพัฒนา
กระบวนการภายในขององค์กรให้มคี วามสามารถในการนำ�เอาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้
ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 เน้นการดำ�เนินการ
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ผ่านหน่วยงานหลักคือ หน่วยบริหารจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) และหน่วยพัฒนาธุรกิจ (BD)
ในแต่ละศูนย์แห่งชาติ โดยใช้กลไก NSTDA Commercialization Group (NCG) ซึง่ แผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 6 ยังคงอาศัยการทำ�งานของ TLO และ BD เป็นผู้ดำ�เนินงานหลัก แต่จะผลักดันให้มี
การทำ�งานและสร้างแนวคิด/ทัศนคติเกี่ยวกับการนำ�ผลงานใช้ประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการ
ตั้งโจทย์วิจัย โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆกระบวนการทำ�งาน ตั้งแต่ นักวิจัย นักวิเคราะห์
ผูด้ แู ลโครงการวิจยั /งบประมาณ ผูป้ ระสานงานโครงการ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการสิทธิ และผูบ้ ริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั รวมทัง้ การสร้าง
แนวปฏิบัติสำ�หรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบต่างๆ เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
การสร้างแรงจูงใจและระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ที่สามารถผลักดัน
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
การสร้างนวัตกรรม (innovation enhancements) มุง่ เน้นการพัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตร โดยมองรวมไปถึงการสร้างผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ และส่งมอบผลงานได้ทนั ตามกำ�หนดเวลา การพัฒนาระบบการควบคุม
คุณภาพงานวิจัยก่อนส่งมอบสู่ผู้ ใช้ ทั้งนี้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 จะมีการนำ�กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and Development, DD) มาประยุกต์ ใช้
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมส่งมอบสู่ผู้ ใช้
การพัฒนาศักยภาพองค์กร (enhance NSTDA intelligence) และ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
นิเวศสำ�หรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (enhance & improve TT ecosystem) การดำ�เนินงาน
ส่วนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำ�เนินงานด้านการนำ�
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เช่น การฝึกอบรมนักวิจยั /พนักงานใหม่ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เรียนรู้วิธีการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ภาคเอกชน การพัฒนา intelligence units ในองค์กรเพือ่ สร้างศักยภาพด้านการนำ�ผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ เช่น การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต การทำ�วิจยั ด้านการตลาด การทำ�แผนที่
เทคโนโลยี (Technology Roadmap) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำ� IP strategy มาประยุกต์
ใช้ ในงานวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. เพื่อพัฒนาโอกาสในการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
รวมทั้ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ เติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า ง (gap)
ของงานวิจัย และเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้กับผู้ ใช้อย่างแท้จริง
การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม (positive economic & social impacts) งานส่วน
นีเ้ ป็นส่วนหลักทีส่ �ำ คัญในแผนงานทัง้ 4 เรือ่ ง การสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเป็น
เป้าหมายปลายทางของการนำ�ผลงานวิจยั ออกไปใช้ประโยชน์ ซึง่ งานส่วนนีจ้ ะอาศัยงานทัง้ 3
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ส่วนหลักทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้ และกลไกสนับสนุนภาครัฐที่ สวทช. และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ
มี เช่น การสนับสนุนด้านธุรกิจและเงินทุน การบริการด้านเทคนิค การพัฒนาบุคลากรให้แก่
ผู้ประกอบการ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน
และโครงการพิเศษเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ช่องทางในการผลักดันผลงานวิจยั ออกไปใช้ประโยชน์ เช่น
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร การจัดตั้งสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
บัญชีนวัตกรรม เป็นต้น

กลไกสนับสนุนอื่นๆ
ในการพัฒนางานวิจยั และผลักดันให้เกิดการนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. ต้องอาศัยกลไกต่างๆ เข้ามา
สนับสนุน ซึ่งนอกจากพันธกิจการวิจัยและพัฒนา และพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว การดำ�เนินงานของ
พันธกิจอืน่ ๆ ยังมีสว่ นสำ�คัญในการส่งเสริมการดำ�เนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายหลักของ สวทช. ตัวอย่างแนวทาง
การดำ�เนินงาน เช่น
กลไกการพัฒนากำ�ลังคนที่มุ่งเน้นพัฒนากำ�ลังคนเพื่อเสริมงานวิจัยของ สวทช. การให้ทุน
ที่สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากำ�ลัง
คน และนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนใช้
“บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กและเยาวชน
กลไกการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน มีเป้าหมายในการบูรณาการกลไกทัง้ 4 พันธกิจ ของ สวทช.
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาของเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการทำ�งานร่วมกันของทุกฝ่ายงานและศูนย์ต่างๆ
ทีส่ อดประสานไปในทิศทางเดียวกันตัง้ แต่นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการทำ�งาน รวมทัง้ กลไก
สนับสนุนอื่นๆ เช่น สารสนเทศและการสื่อสาร การสร้าง brand ปรับภาพลักษณ์องค์กรและ
การประชาสัมพันธ์
กลไกบริหารจัดการบุคคล เน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร การประเมินผล และสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีมที่มีผู้แทนจากหลากหลายฝ่ายและหลายศูนย์ ทำ�งาน
อย่างมีความสุขและผูกพันกับองค์กร

66

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและระหว่ า งองค์ ก ร มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่าย วทน. ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง โดยมีแนวทางการทำ�งานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและระหว่างองค์กรแบบเชิงรุก เน้นความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสำ�เร็จที่
สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.

การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ผ่านมาสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำ�เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ทุนทางปัญญาในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยการทำ�งานในพื้นที่ปฎิบัติการของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ มีการ
สาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตร การดำ�เนินงานที่ผ่านมานับว่าเกิดผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่ม
รายได้ ลดความเสียหายลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นทีน่ า่ พอใจระดับหนึง่ แต่กย็ งั
มีกลุ่มเป้าหมายในภาคสังคมชุมชนที่ยังต้องการเข้าถึงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพอีกมาก สวทช. จึงได้จัดตั้ง “สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร” เพื่อทำ�หน้าที่เป็น one stop service ในการปรับแต่งผลงานวิจัยให้พร้อมสู่การใช้งานในพื้นที่
ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างและทั่วถึง เป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึง
ได้ง่าย ภายใต้การทำ�งานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
การขับเคลือ่ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนให้แพร่กระจายในวงกว้างและทัว่ ถึง จะมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญกับปัจจัย
สนับสนุนที่สำ�คัญคือ ความพร้อมใช้ของเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับโจทย์
ความต้องการในพืน้ ทีแ่ ละการใช้งานของกลุม่ เป้าหมาย กระบวนการถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนผ่านช่องทางศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์สาธิต โดยมีเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทมี่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงชุมชนคอยให้ค�ำ แนะนำ�
การสร้ า งความพร้ อ มของคนในชุ ม ชนด้ า นการเรี ย นรู้ และปรั บ ใช้ ค วามรู้ ตลอดจนการสร้ า งสรรค์ ค วามรู้
และนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ภายในชุมชน ความร่วมมือของประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) และความร่วมมือ
สามฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันวิจัย และภาคเอกชน เพื่อเป็น “ตัวคูณ” สำ�หรับการขยายผล มีพันธมิตรเกี่ยวข้อง
อาทิ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และบริษัทเอกชน และระบบสนับสนุนการนำ�วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ เช่น เงินทุนจากสถาบันการเงิน และสหกรณ์ การสร้างช่องทางการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็นตลอดจนกลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจระดับชุมชนในรูปแบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

สถาบันฯ มีแนวทางการดำ�เนินงานหลักที่สำ�คัญ ดังนี้
1. การจัดการองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพือ่ ชุมชน ด้วยการเชือ่ มโยง
หน่ ว ยสร้ า งและพั ฒ นาความรู้ แ ละเทคโนโลยี นำ � ความรู้ / เทคโนโลยี ม าจั ด ทำ � เป็ น สื่ อ /
ระบบฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ทันสมัย
และเข้าถึงได้สะดวก (call center, help desk) รวมถึงการจัดทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ
เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย
2. ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน (translational research) ด้วย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพือ่ ปรับแต่งเทคโนโลยีให้มคี วามพร้อมใช้งาน และสามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโจทย์ความต้องการในพื้นที่ และการใช้งานของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในวงกว้าง (inclusive) ด้วยการสนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น กระทรวงมหาดไทย (ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง/
อปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว) สถาบันการศึกษา
(เครือข่ายอุดมศึกษา) ธกส. บริษัทเอกชน และเกษตรกร มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ในรูปแบบสามฝ่ายระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย และ ภาคเอกชน และกระบวนการประชารัฐ
(ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมรวมถึงการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรด้วยการสนับสนุนและ
ประสานให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรในการเข้าถึงตลาด เงินทุน และเทคโนโลยีใหม่
4. พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูข้ องบุคลากรตลอดห่วงโซ่ ด้วยการจัดฝึกอบรมการปฎิบตั ิ
จริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และการทำ�งานร่วมระหว่างนักวิชาการ และ
เกษตรกรเพื่อสร้าง “ตัวคูณ” ในชุมชนรวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็น SMEs และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
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การวางแผน การปฏิบตั ิ
การประเมินผล และการปรับปรุง

69

70

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

71

การวางแผน การปฏิบัติ
การประเมินผล และการปรับปรุง
สวทช. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องโดย
ประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ติ ามแผน
การตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน ในการทำ�งานทุกระดับตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
บุคคล ตลอดจนการติดตามผลและนำ�มาปรับปรุง

การวางแผน (Plan)
สวทช. มีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ 5 ปี และ แผนดำ�เนินการประจำ�ปี โดยในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ให้ความ
สำ�คัญกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการวิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อระบุโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำ�มา
กำ�หนดเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินการ เพือ่ ให้การดำ�เนินของ สวทช.
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำ�หนดไว้ สวทช. จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ในการวางแผนทรัพยากรที่จำ�เป็น ได้แก่ งบประมาณ และบุคลากร สวทช.
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มีการกำ�หนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความสมดุลของทรัพยากรที่ใช้ ในการสร้างงานในแต่ละ
พันธกิจ มีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
สวทช. ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ สวทช. จึงได้รเิ ริม่ จัดทำ�ระบบบริหารความเสีย่ ง (Enterprise Risk Management)
ตามมาตรฐาน ISO 31000 โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ ง เพือ่ กำ�หนดมาตรการในการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงลง มีการกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมี
การทบทวนประเมินความเสี่ยงทุกปี

การปฏิบัติตามแผน (Do)
การนำ�แผนการดำ�เนินงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นขัน้ ตอนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ สวทช. บรรลุวสิ ยั ทัศน์ และเป้าหมายตามที่
กำ�หนดไว้ ในส่วนของการถ่ายทอดจากนโยบายและแผนงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สวทช. ใช้หลักการ Balanced Scorecard
เพือ่ ให้เกิดสมดุลในทุกมิตขิ องการเชือ่ มโยงถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และถ่ายทอดจนถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน
สวทช. จะมีการกำ�หนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic KPIs) และถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้
วัดประจำ�ปีของผูบ้ งั คับบัญชาไปสูผ่ ู้ ใต้บงั คับบัญชาลำ�ดับถัดไป จนถึงพนักงานรายบุคคลผ่านกลไกของการกำ�หนด
Individual Action and Development Plan (IADP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ สวทช. ใช้ ในการกำ�หนดเป้าหมายต้นปี
และกลางปี และประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในด้านการตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร และงานที่ปรับปรุง
ในหน้าทีข่ องตนเอง สวทช. ยังมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทีม่ กี ารกำ�หนดทักษะตามขีดความสามารถประจำ�
ตำ�แหน่ง (functional competency) และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถดำ�เนินงาน
ตามขีดความสามารถทีอ่ งค์กรคาดหวัง รวมทัง้ มีเส้นทางอาชีพ เพิม่ พูนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร และแรงจูงใจ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถส่งมอบผลงานบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร
และแสดงออกถึงค่านิยมหลักของ สวทช.
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ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนา วทน. และขับเคลื่อนผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม กลไกที่
สำ�คัญ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การกำ�หนดโจทย์วิจัยจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
นำ�ไปใช้ประโยชน์ สวทช. มีกลไกรับโจทย์ผา่ นหลากหลายช่องทาง และบริหารงานวิจยั ไปจนถึงการส่งมอบผลงาน
ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายในคลัสเตอร์ต่างๆ โดยสำ�นักบริหารจัดการคลัสเตอร์ (CPMO) ซึ่งพิจารณาทิศทาง
การดำ�เนินงานของคลัสเตอร์ ให้สอดคล้องกับทิศทางโจทย์ของประเทศ และหาวิธีการตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม นอกจากนี้ CPMO และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของ สวทช. ยังทำ�หน้าที่เชื่อมโยง และถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยศูนย์แห่งชาติ ไปสู่การส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ ได้จริงผ่านกลไก
และเครื่องมือต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งนอกเหนือจากการดำ�เนินงานในเชิงวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยังต้องมีกลไกอื่นที่จำ�เป็น ได้แก่ กลไกการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การตลาด การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนากำ�ลังคน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ การ
พัฒนาบุคลากร และกลไกสนับสนุน ที่จะต้องสอดรับประสานกันเพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ ในการส่งมอบผลงานทีเ่ ป็นประเด็นมุง่ เน้นของ สวทช. จะมีการจัดตัง้ กลไกคณะทำ�งาน
เพือ่ ขับเคลือ่ นและเชือ่ มโยง เพือ่ เสริมการทำ�งานของหน่วยงานต่างๆ ให้มกี ารสอดประสานเชือ่ มโยงกันมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในการดำ�เนินงาน สวทช. ได้พฒ
ั นาระบบบริหารคุณภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 และประยุกต์ ใช้ ในองค์กรเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำ�เนินงาน
ขององค์กร และเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการของ สวทช. ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
และได้พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ OHSAS 18001 และประยุกต์ ใช้ ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมดูแลและรักษาการทำ�งานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบุคลากรขององค์กรให้ปลอดภัย
และ สวทช. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำ�คัญ ได้แก่ ระบบบริหารโครงการ งบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ
งานขายและการบริการ และระบบสนับสนุน (Process Advance towards Better Integration–PABI) ระบบบริหาร
และติดตามโครงการ (myProject) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HR) ระบบรายงานเพือ่ การบริหารและวิเคราะห์
ข้อมูล (NSTDA Cockpit) และ ระบบเมล์ สวทช. (NSTDA Mail) โดยมีการดูแลให้มปี ระสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานในทุกระดับสามารถดำ�เนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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การตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน (Check)
สวทช. มีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลงานเพือ่ ให้สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
ผลการดำ�เนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และผลงานการส่งมอบ ได้แก่ ผลผลิตเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โดยกำ�หนดให้มกี ารรายงานผลการดำ�เนินงานเป็นรายไตรมาสและรายปี พร้อมข้อมูลทีม่ กี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แผนและผลงาน ทัง้ ในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ในมิตติ า่ งๆ เพือ่ สามารถให้ผบู้ ริหาร และคณะกรรมการ
ในด้านต่างๆ พิจารณาตัดสินใจได้ นอกจากนี้ สวทช. อาศัยกลไกคณะกรรมการต่างๆ อันประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอกที่พิจารณากลั่นกรองระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคณะทำ�งาน
ที่ผู้อำ�นวยการแต่งตั้งเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้มีผลิตภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น ในการติดตาม
ตรวจสอบ กลั่นกรองพิจารณาอนุมัติงานวิจัยและพัฒนา สวทช. อาศัยกลไกคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค
และคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายในและภายนอกองค์กร และคณะกรรมการบริหารกลุม่ โปรแกรมวิจยั cross-cutting technology
ในการตรวจสอบ และควบคุมภายใน สวทช. มีสำ�นักตรวจสอบภายในซึ่งดำ�เนินการภายใต้นโยบายของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า สวทช. ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ เป็นไป
ตามระเบียบ ถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบข้อบังคับ ในภาพรวมของการประเมินผล สวทช. มีหน่วยงานประเมินผล
ทำ�หน้าที่เฉพาะในการกำ�กับดูแลกรอบการประเมินผล มีแผนการดำ�เนินการและสรรหาผู้ประเมินทั้งจากภายใน
และภายนอกที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำ�ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่อไป
รวมถึงมีการให้หน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ�คู่มือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยที่ผ่านมา สวทช. ได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสากล
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การปรับปรุงพัฒนา (Act)
สวทช. มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ
มีความสมบูรณ์แบบ โดยสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน
นอกจากนี้ ขั้นตอนของการวางแผนในทุกระดับ มีการให้ความสำ�คัญกับการทบทวน lesson learned รวมถึงปัจจัย
ต่างๆ การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในภายนอก ที่ได้จากการดำ�เนินงานก่อนหน้า เพือ่ ให้บคุ ลากร สวทช. สามารถปรับปรุง
แผนงาน บนพื้นฐานของการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำ�งานได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ การที่
ผูบ้ ริหาร สวทช. และคณะกรรมการทีก่ �ำ กับดูแลงานต่างๆ มีการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
อย่างสม่�ำ เสมอ ทำ�ให้ สวทช. สามารถปรับเปลีย่ นแผนได้อย่างทันท่วงที โดย สวทช. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็น
ประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะทำ�ให้องค์กรสามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำ หนดไว้ และส่งผลให้ สวทช.
สามารถเป็นหน่วยงานที่สร้างผลงานด้าน วทน. ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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