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บทที่ 1
การเปลี่ยนแปลงและ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

6

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ และ วทน.
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำ�หนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กำ�หนดเป้าหมาย เช่น ยกระดับรายได้
เฉลี่ยของคนไทยให้มากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 3 ต่อปี
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
โดย International Institute for Management Development (IMD) เป็นต้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นรากฐาน และเป็นเครื่องมือสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ภารกิจของ วทน. จึงมุ่งเน้นการเตรียม
คนไทยให้สมบูรณ์ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล เป็นการใช้นวัตกรรมเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนสามารถ
นำ�ทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม
และกฎระเบียบ เมื่อวิเคราะห์ตามกรอบ PESTEL (ปัจจัยด้าน Political, Economic, Social, Technological,
Environmental และ Legal) พบว่าการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดโอกาส และความท้าทายทีส่ �ำ คัญ
พร้อมกับความต้องการที่จะนำ� วทน. ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
• ด้านเศรษฐกิจ – เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น
มีการลงทุนของประเทศด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.78 ต่อ GDP (ข้อมูลปี 2560) โดย
ภาคเอกชนมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น โมเดลใหม่ทางธุรกิจ สัดส่วนแรงงานที่ลดลง จะเป็นโอกาส
นำ� วทน. ไปช่วยผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถและปรับตัวในเวทีแข่งขันโลก ในภาคการเกษตรมี
ประเด็นด้านการผลิต จากปัญหาต้นทุนสูง โรคพืช การเข้าถึงตลาด การกีดกันทางการค้ามีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น จึงควรนำ�นวัตกรรมมาช่วยทั้งเรื่องพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการแปรรูป
เพิ่มมูลค่า มาตรฐาน และการเข้าถึงตลาด
• ด้านสังคม – ประเทศไทยกำ�ลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วิถีชีวิตของคนไทย
กำ�ลังเปลี่ยนไป เช่น แนวโน้มการดูแลสุขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีปัญหาความ
ยากจน สังคมที่เหลื่อมล้ำ�ในด้านรายได้ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการต่างๆ จึงเป็นโอกาสในการนำ�
นวัตกรรมไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
• ด้านสิ่งแวดล้อม – สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำ�ให้เกิดผลกระทบ เช่น น้ำ�แล้ง น้ำ�ท่วม ฯลฯ
ภาคการเกษตรไทยต้องปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ปัญหามลพิษ สภาพอากาศ วิกฤตขยะ และ
โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่อบุ ตั ซิ �ำ้ ทีม่ แี นวโน้มเกิดบ่อยและรุนแรงขึน้ เป็นโอกาสด้าน วทน. แต่เป็นความเสีย่ ง
ที่อาจทำ�ให้ สวทช. ดำ�เนินงานได้ไม่เหมือนเดิม
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• ด้านเทคโนโลยี – การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี ที่กำ�ลังพลิกโฉม (disrupt) วิธีการ
ทำ�ธุรกิจแบบเดิมๆ ทำ�ให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมอย่างมาก เทคโนโลยีที่จะพลิก
โฉมอนาคต (disruptive technologies) เช่น omics, gene editing, Big data, high performance
computing, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ดังภาพที่ 1
• ด้านการเมือง และกฎระเบียบ – มีการเร่งผลักดันกฎระเบียบและกลไกเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เช่น การส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi) การปฏิรูป วทน. ในเชิงการบริหาร ข้อกฎหมาย และวิธีการงบประมาณ

1 Artificial
Intelligence &

Advanced Machine Learning
2 Immersive
Experiences:
AR, VR & Mixed Reality

6 3D Printing
of
7 Internet
Things

3 Blockchain

8 Next-generation
Genomics

4 Advanced
Robotics

9 Satellite
Communication

Stretchable,
5 Flexible,
Printed Electronics

10 Digital twins

ภาพที่ 1 เทคโนโลยีพลิกโฉมอนาคต (disruptive technologies)
ที่มา: สวทช. ประมวลจากการศึกษาของ McKinsey Global Institute, Frost & Sullivan, Gartner, Morgan Stanley,
Forrester Research และ Deloitte Insights

จากโอกาส ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรของประเทศ ทำ�ให้ประเทศไทยตัง้ เป้าหมาย
ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้าย วทน. ได้แก่
(1) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve)
หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ วัสดุ พลังงาน อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
และเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)
(2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมการผลิตและบริโภคที่ประหยัด
ทรัพยากรให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
(3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
(4) เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) ต้องมีการพัฒนานโยบายและผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงวัย อุตสาหกรรมและการตลาดที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับ อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมอาหาร
การขนส่ง การประกันภัย หุ่นยนต์ สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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(5) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) ที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจและวิถีชีวิต
(6) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่และการบริโภคจากทรัพยากรที่ใช้
ร่วมกัน ดังจะเห็นตัวอย่างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และภาคการขนส่ง

Bio
Economy

Circular
Economy

Advanced
STI

Green
Economy

Intelligent
Economy

Silver
Economy
Sharing
Economy

ภาพที่ 2 เป้าหมาย วทน. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป้าหมายของประเทศ

1.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift)
เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ประเทศไทย 4.0 การดำ�เนินงานด้าน วทน. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ตามแนวทาง
“2 ภารกิจ 8 หลักการ 3 ปฏิรูป” ของกระทรวงใหม่ ที่จะเป็นรากฐานที่สำ�คัญของการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย 2 ภารกิจที่สำ�คัญ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การปฏิรูปจะดำ�เนินการบนรากฐานของ 8 หลักการ ที่มีลักษณะประกอบด้วย
(1) การปฏิรูป (transformation) ปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง กระบวนการ และศักยภาพของบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
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(2) รากฐานแห่งอนาคต (foundation of the future) การสร้างรากฐานแห่งอนาคตประกอบด้วย 3
ประการ ได้แก่
• การตั้งค่าอนาคต (future setting) กำ�หนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ
ภายใต้ โลกของความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี
• การเปลี่ยนเกม (game changing) สร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาประเทศ แพลตฟอร์ม
การพัฒนาชุมชน แพลตฟอร์มการดำ�เนินธุรกิจใหม่ ให้ทันกับพลวัตโลก
• การสร้างขีดความสามารถนวัตกรรม (innovative capacity building) สร้างขีดความสามารถ
เชิงนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(3) การนำ�ทางด้วยทุนเชิงกลยุทธ์ (leading through strategic funding) ชี้นำ�ทิศทางด้วยทุนวิจัย
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย มีวาระการวิจัยของประเทศที่ชัดเจน สนับสนุนการวิจัย
ร่วมในลักษณะประชารัฐ และขับเคลื่อนการวิจัยที่มุ่งเป้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถ (empowerment) เสริมพลังทั้งองค์ความรู้ ความสามารถในการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งยกระดับการทำ�งานและศักยภาพการวิจัย
และการสร้างองค์ความรู้ของทุกกระทรวงไปพร้อมกัน
(5) อิสระในการปกครองตนเองอย่างมีจิตสำ�นึกและรับผิดชอบ (autonomy with accountability)
มีความเป็นอิสระบนพื้นฐานของภารกิจที่รับผิดชอบ บนโจทย์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และ
มีคณะกรรมการที่รวมผู้มีความรู้ความสามารถจากส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อป้องกัน
การแทรกแซงจากทางการเมือง
(6) หน่วยงานบริหารสมัยใหม่ (modern management agencies) หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ในลักษณะกึ่งหน่วยงานภาครัฐ (quasi-government agencies) คงความเป็นระบบราชการ
ในส่วนที่จำ�เป็น แต่ละหน่วยงานมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันตามภารกิจและโจทย์ที่กำ�หนดขึ้น
(7) การทำ�งานร่วมกันแบบเครือข่าย (flow and collaborative networks) มีการเคลื่อนไหลของ
บุคลากรได้อย่างคล่องตัว สร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับความคิดเห็น และร่วมมือกัน มีโครงข่ายที่เชื่อม
โยงการทำ�งานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
(8) นวัตกรรมนโยบายและกระบวนการ (policy and process innovations) มีกลไกและกระบวนการ
ทำ�งานแบบใหม่ที่รองรับความเสี่ยงของงานวิจัยได้ มีระบบงบประมาณที่ตอบสนองทั้งต่อการทำ�งาน
ตามปกติ และ block grant/multi-year budgeting เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่เป็นวาระสำ�คัญของประเทศ
เป็นต้น
สำ�หรับการปฏิรูปเชิงระบบ 3 ด้าน ที่ต้องดำ�เนินการไปพร้อมกัน ประกอบด้วย (1) ปฏิรูปการบริหาร
(administrative reform) ให้มีความเป็นราชการน้อยที่สุด เน้นความคล่องตัว ผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์ของ
ประเทศ (2) ปฏิรูปข้อกฎหมายต่างๆ (regulatory reform) ที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน หรือที่ทำ�ให้เกิด
ความล่าช้า ไม่ทันกับยุคสมัย เพื่อให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ (3) ปฏิรูประบบงบประมาณ
(budgeting reform) ให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะเฉพาะ ในรูปแบบงบประมาณ
ก้อนใหญ่หลายปี (multi-year block grant)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

ประเทศไทย 4.0 ด้าน วทน.

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
คนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 3 เป้าหมายของประเทศที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ สวทช.

การขับเคลื่อนเป้าหมายภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ภายใต้กระทรวงใหม่ ทำ�ให้ สวทช. ต้องทบทวนภารกิจ โครงสร้าง เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบ
นิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ที่เปลี่ยนไป และในขณะเดียวกันต้องร่วมสร้างระบบนิเวศ
ที่ทำ�ให้เกิดการผลิตและใช้นวัตกรรมในภาคเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น การพัฒนา วทน. จำ�เป็นที่ต้อง
ปรับแนวทางไปสู่การมุ่งสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา และในขณะเดียวกันต้องพัฒนา frontier
research จำ�นวนหนึง่ เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ อันนำ�ไปสูน่ วัตกรรมให้กบั ประเทศในอนาคต
และจำ�เป็นต้องมีการปรับระบบนิเวศด้าน วทน. สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ให้เอื้ออำ�นวยต่อการสร้าง
และนำ�นวัตกรรมไปใช้ โดยไม่ตดิ อุปสรรคทีเ่ ป็นคอขวดในปัจจุบนั ขณะเดียวกันต้องพัฒนากลไกการเชื่อมโยง
งานวิจัยลงไปสู่ชุมชน ตอบโจทย์เชิงท้องถิ่น ทั้งนี้ในการพัฒนา วทน. โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ จำ�เป็นต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรวิจัย
บุคลากรในภาคเอกชน ผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDE) และ startup ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการสร้าง
และนำ�นวัตกรรมไปสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ
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1.3 การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สวทช. ในช่วงที่ผ่านมา
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สวทช. ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) โดย
มูลนิธบิ ณ
ั ฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) พบว่า สวทช. มีผลงานทีน่ า่ พึงพอใจ
และสามารถดำ�เนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายภาพรวมที่กำ�หนดไว้ทั้ง 2 เรื่อง คือ การสร้างผลกระทบ
จากการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการลงทุนด้าน วทน. ของภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถ
ดำ�เนินการได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO) ส่วนใหญ่เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บวท. ได้มีข้อเสนอแนะ สำ�หรับการพัฒนา สวทช. เพื่อรองรับการดำ�เนินงานในอนาคต
สวทช. ควรระมัดระวังเรื่องการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงทางการเงิน โดยแม้ว่ารายได้ถือเป็น
ตัวบ่งชี้ว่างานของ สวทช. มีคุณค่าที่ทำ�ให้เกิดการลงทุนด้าน วทน. มากขึ้น แต่ สวทช. ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ
ที่มุ่งแสวงหาผลกำ�ไร จึงควรกำ�หนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงกับองค์กรชัน้ นำ�ทีม่ ลี กั ษณะภารกิจคล้าย สวทช. และมีผลการดำ�เนินงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
เป็นทีป่ ระจักษ์ระดับโลก เช่น สถาบัน Fraunhofer ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสถาบัน Industrial
Technology Research Institute (ITRI) ของไต้หวัน ทีก่ �ำ หนดรายได้จากภาคอุตสาหกรรมไม่ให้เกินร้อยละ
30 และรายได้จากงบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม เพื่อให้สามารถดำ�เนินการ
ตามกลยุทธ์และพันธกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สวทช. ควรส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนาสินทรัพย์ ใหม่เพิ่มเติม และเพื่อเป็น
การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม สวทช. ควรมีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยให้กับประเทศ
โดยเน้นเรื่องที่จำ�เป็นต่อการลงทุนพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ประเทศในระยะยาว และนำ�ไปต่อยอดเป็น
แพลตฟอร์มที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ สามารถขยายผลได้ ในวงกว้าง
ผลการประเมินฯ ยังมีข้อเสนอแนะให้ สวทช. ปรับตัวต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำ�ลัง
เปลี่ยนไป จากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการแข่งขันที่สูงขึ้น สวทช. จึงควรกำ�หนดเป้าหมายที่
ชัดเจนในการสร้าง advanced technology รวมถึงนวัตกรรมที่เป็น cutting edge ที่สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาของประเทศ หรือบริบทที่ประเทศมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ และภายใต้สถานการณ์
ที่มีการปฏิรูป วทน. ทาง สวทช. ควรกำ�หนดโดเมนมุ่งเป้าเพื่อให้เกิดจุดเน้นในระยะสั้นถึงกลาง (3-5 ปี)
ที่สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของประเทศ รวมถึง มีส่วนร่วมในการจัดระบบงบประมาณที่ตอบสนอง
ต่อการวางแผนระยะ 5 ปี และสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดใหม่แต่มีความจำ�เป็นในอนาคต
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บทที่ 2
วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และเป้าหมายของ สวทช.
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2.1 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายในการดำ�เนินงาน
ปี พ.ศ. 2562-2566
วิสยั ทัศน์ของ สวทช. เน้นการเป็นพันธมิตรร่วมทางทีด่ สี สู่ งั คมฐานความรูด้ ว้ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยจะต้องบูรณาการกับพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นในทุกกิจกรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ร่วมกับ
การดำ�เนินงานตามค่านิยมหลักของ สวทช.
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Nation First
N
S

L

LE

A

Accountabillty and Integrity

NCE

CE

Deliverability

Power
to
Lead

EXCE

D

VISI
B

T
AC

AN

T

Teamwork

Y
ILIT

“พันธมิตรรวมทาง
ที่ดีสูสังคมฐานความรูดวย
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

IMP

วิสัยทัศน
ของ สวทช.

Science and Technology Excellence

E
REL

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลัก (principle) ในการดำ�เนินงานของ สวทช.

หลัก (principle) 4 เรื่อง ที่เป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินงานในทุกกิจกรรมของ สวทช. ได้แก่
Impact
– สร้างผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินงานของ สวทช. ในเชิงเศรษฐกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขัน สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
Visibility – เกิดการรับรูถ้ งึ ความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
Relevance – เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสูเ่ ศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
Excellence – สร้างสรรค์จากความเชีย่ วชาญและความสามารถของ สวทช. และนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

V

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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สวทช. ยังคงเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 ไว้ 2 เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
(2560-2564) ดังนี้
1. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
สวทช.
2. เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559

2.2 ภารกิจของ สวทช. ในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder)
ภารกิจของ สวทช. ในการตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ โจทย์ภาครัฐ โจทย์ภาคเอกชน โจทย์ของชุมชน
โดยนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สวทช. จึงมีบทบาทในการนำ� 
วทน. ไปตอบสนองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และบทบาทของ สวทช. ใน
การนำ� วทน. ไปตอบสนองแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาท สวทช.

รัฐบาล

ตอบโจทย์ ใหญ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / S-Curve / RDI for
government demand
พัฒนาคน STEM / ร่วมวิจัย / ร่วมผลิตบุคลากรวิจัย
บูรณาการงานวิจยั กับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นำ� วทน. ไปตอบโจทย์ แก้ปัญหาสังคม ชุมชน ในด้านชีวิตความเป็นอยู่
การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และธำ�รงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม
ความสุข ความดีงาม
สร้าง วทน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ / สร้างนักวิจัยเข้าสู่
อุตสาหกรรม / พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี / พัฒนาทักษะแรงงาน
สร้างคนไทยศตวรรษที่ 21 / career for the future / science culture
ร่วมวิจัย / ยกระดับความสามารถ / ดึงทุนวิจัยและบุคลากรวิจัย

มหาวิทยาลัย
สังคม ชุมชน

เอกชน
ประชาชน
หน่วยงานต่างประเทศ

สวทช. จำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเอง (self-disruption) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้
ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภารกิจหลักๆ ในช่วง 1-5 ปี
ข้างหน้า มีดังนี้
• ปรับการวิจยั และพัฒนาไปสูว่ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีขน้ั แนวหน้า (frontier research) การวิจยั พืน้ ฐาน
(basic research) และการวิจัยประยุกต์ (applied research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้เป็นฐานที่จะ
นำ�ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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• บริหารจัดการงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สร้างกลไกการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน (MNCs, LEs, SMEs และ startups) ภาคการศึกษา/สถาบันวิจัย และภาคสังคมและ
ชุมชน รวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
• พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T
Infrastructure) อาทิ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ คอมพิวเตอร์และระบบการคำ�นวณขั้นสูง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยขั้นแนวหน้า โรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิต
• โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) อาทิ การวิเคราะห์
ทดสอบ การพัฒนามาตรฐานสมัครใจเพื่อรองรับนวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
ในการวิจัยและการบริการที่ยกระดับให้ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผล
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ แปลงผลงานวิจัย พัฒนาต่อยอดให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศ (localization) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) ไปสู่การใช้
ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์และสู่ภาคเกษตรกรรม สังคม และชุมชน
• บริหารกลไกและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อร่วมวิจัย ถ่ายทอดหรือซื้อ
เทคโนโลยี หรือร่วมวิจัยกับต่างประเทศ โดยอาศัยกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา การวิจัย และ
นวัตกรรม การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และธุรกิจ โดยทำ�หน้าที่ในการซื้อ-ขายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมลงทุน
ในธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงลงทุนในสถาบันวิจัยเอกชนในต่างประเทศเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีเป้าหมาย
• พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั นักวิจยั นวัตกร รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
และ startups ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทง้ั ในรูปแบบ up-skill, re-skill, และ new skill

มขีดความสามารถให
3 สรSME,างเสริStartup,
IDE

สรางอุตสาหกรรมใหม เสริมผูประกอบการดวยกลไกตางๆ
Career for the Future Academy, IP management,
ธุรกิจเทคโนโลยี, holding company

างเสริมขีด
4 สรความสามารถ
ใหเกษตรชุมชน
นวัตกรรมชวย
เกษตรกร, ถายทอด
องคความรูรวมกับ
ทองถิ่น มหาวิทยาลัย
และ เอกชน สูชุมชน

2 บริหาร RDI

บริหารงานวิจัย
ขนาดใหญและพัฒนา
นวัตกรรมตามความ
ตองการภาครัฐ
เอกชนขนาดใหญ
MNCs และสราง
เครือขายระดับโลก

Economic & Social Prosperity

for Thailand 4.0

National S&T Infrastructure & NQI
ัย วทน.
1 วิ&จfrontier
research

งเสริม
5 สเขตนวั
ตกรรม

6 บุคลากรวิจัย

เพิ่มบุคลากรวิจัยเนน postdoctoral, visiting
professor, top-notch researchers
สื่อการเรียนการสอน STEM ขยายโอกาส
ผูมีความสามารถพิเศษ และบมเพาะสูอาชีพ
นักวิจัย

ภาพที่ 5 บทบาทภารกิจ สวทช. ในระบบนิเวศ วทน.

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
คลัสเตอรนวัตกรรม
ใช วทน. แกปญหา
ในพื้นที่

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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บทที่ 3
การปรับบทบาทภารกิจของ สวทช.
(NSTDA transformation)

18

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากแนวคิดการปรับภารกิจของกระทรวงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ที่ปรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งทั่วโลก
ได้ตระหนักถึงแนวการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาล เอกชน และประชาชน การดำ�เนินการของ สวทช.
ตามแผน กลยุทธ์ 6.2 ช่วงปี พ.ศ. 2562-2566 จึงกำ�หนดขอบเขตภาระงานของ สวทช. ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ต้องปรับตามสภาพแวดล้อมและภารกิจใหม่ ประกอบด้วย 7 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

ภาพที่ 6 กลุ่มภารกิจของ สวทช. เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

1. กลุ่มวิจัย วทน.

แบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 1) การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของหน่วยวิจัย หรือ research pillars 2) National S&T Infrastructure 3) National Quality
Infrastructure (NQI) และ 4) สวทช. ภูมิภาค

เป้าประสงค์
กลุ่มพัฒนาความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของหน่วยวิจัยใน สวทช. ใน research
pillars มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ อันนำ�ไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งในสาขาความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน หรือสร้างความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีในอนาคต (frontier technology) ทีส่ อดคล้องกับทิศทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก
และสามารถนำ�ไปแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ กับภาคอุตสาหกรรม หรือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ด้วยการวิจยั
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม หรืองานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ในประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ที่ได้พิจารณา
จากอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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กลุ่มพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T
Infrastructure) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 1) National S&T Infrastructure คือ การพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ที่สำ�คัญของประเทศ เช่น ศูนย์ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ
(National Biobank Center) 2) National Quality Infrastructure ประกอบด้วย การมาตรวิทยา
(M: Metrology), การมาตรฐาน (S: Standard), การวิเคราะห์ทดสอบ (T: Testing), และการรับรอง
คุณภาพ (Q: Quality) โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบ และได้รับ
การรับรองคุณภาพ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศอาเซียนหรือประเทศกัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม (กลุ่ม CLMV)
นอกจากนี้ สวทช. มีแผนจะนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระจายเข้าสู่ภูมิภาค (สวทช. ภูมิภาค)
เพื่อพัฒนา วทน. ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนในพืน้ ที่ บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ไปจนถึงระดับประเทศ

กลไกการดำ�เนินการ
หน่วยวิจยั ของ สวทช. จะต้องมีการจัดทำ�แผนทีน่ �ำ ทางการวิจยั และพัฒนา (technology roadmap)
และกำ�หนดเทคโนโลยีหลัก (core technology) รวมถึงสิง่ ส่งมอบ หรือ Target Output Profile (TOP)
ที่ชัดเจน ดังนั้น สวทช. จะสร้างกลไกการสื่อสารให้แต่ละหน่วยวิจัย เข้าใจถึงบทบาทและเป้าหมาย
การดำ�เนินงานของหน่วยวิจัยตนเองและหน่วยงานอื่นๆ และต้องมีการปรับกลไกการดูแลบุคลากรใน
การประเมินผลการดำ�เนินงาน หรือการประเมินผลงานวิชาการของนักวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยวิจัย
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย การลงทุน
ในโครงการพืน้ ฐานฯ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถด้านวิจยั และพัฒนาของประเทศ โดยผลักดัน
ให้เกิดกลไกการลงทุนจากภาครัฐ และกลไกการดำ�เนินงานในลักษณะ service center ที่ให้บริการ
แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก สวทช. ทั้งนี้ สวทช. ทำ�หน้าที่บริหารจัดการการใช้ประโยชน์และ
การเข้าถึงบริการ ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จะเป็นการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อทำ�ให้สนิ ค้าและบริการ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ดังนัน้ หน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้ง 2 ด้านที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการดำ�เนินงาน และวิธีวัดผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต่างกัน
สวทช. ภูมภิ าค เป็นศูนย์วจิ ยั ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน (focused research center) ในแต่ละภูมภิ าค
และจะอาศัยกลไกอุทยานภูมิภาค (Regional Science Parks: RSPs) ทั้งอุทยานภูมิภาคในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECi) โดยนำ�ความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ประสานเข้ากับความเข้มแข็งของพันธมิตร
ในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ทั้งขนาดใหญ่ SMEs และ startup ที่ทำ�งานตามโจทย์
พื้นที่ หรือตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
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2. กลุม่ บริหาร RDI (Research Development Innovation
Management)
เป้าประสงค์
กลุม่ สนับสนุนและบริหารงานวิจยั ขนาดใหญ่ เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปญ
ั หาทีส่ �ำ คัญของประเทศ
โดยแหล่งที่มาของโจทย์จากหลายแหล่ง ได้แก่ กลุ่มหรือเครือข่ายที่เป็นการรวมตัวกันของแต่ละ
อุตสาหกรรม (consortium) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
ทุนวิจยั ขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน ทุนวิจยั ขนาดใหญ่จากบริษทั ข้ามชาติหรือบริษทั ขนาดใหญ่
งานวิจัย frontier research และบริหารงานวิจัยสำ�หรับโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ที่จำ�เป็นต่อประเด็น
วิจัยของประเทศ โครงการวิจัยในประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ที่ได้พิจารณาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ กิจกรรมที่ตอบเป้าหมาย SDGs ที่ดำ�เนินการร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทัง้ การส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ซึง่ ต้อง
ดำ�เนินการควบคู่ไปกับงานวิจัยด้วย

กลไกการดำ�เนินการ
การบริหารโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็นการสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านสำ�หรับประเทศไทย
เพื่อให้เกิด frontier research อาศัยกลไกความร่วมมือกับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
นั้นๆ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน แล้วนำ�มาวิจัยต่อยอด พัฒนา และประยุกต์ ให้เข้ากับโจทย์
หรือความต้องการใช้งาน เน้นการทำ�งานร่วมกับ research pillars และอาศัยกลไกการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้นำ�เทคโนโลยีของโลก และการมีเครือข่ายในภูมิภาค
เพื่อรวมตัวกันแก้ปัญหาที่มีคล้ายคลึงกัน ส่วนโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ ไขปัญหาให้กับภาค
อุตสาหกรรม และการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ จะใช้กลไกจับคู่ความต้องการ
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโจทย์ หน่วยงานที่รับทำ�วิจัย จนถึงภาคเอกชน และใช้กลไกร่วมลงทุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของไทยสู่เวทีโลก การสร้างความสัมพันธ์ด้านการวิจัยและพัฒนากับพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคเอกชน จึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการพัฒนาโครงการ ให้สามารถดำ�เนินการได้ภายใต้กรอบเวลา
การจัดตั้งโครงการของภาครัฐ
นอกจากนี้ การบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ต้องมีกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำ�หน้าที่เป็น
project manager ซึ่งทำ�หน้าที่ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการ ติดตามผลการดำ�เนินงาน และประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จตามเป้าหมายของโครงการ

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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3. กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
กลุม่ สนับสนุนกลไกเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) เน้นการสร้าง S-curve
ใหม่ให้แก่ผปู้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม หรือการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ (future
industry development) ของผู้ประกอบการทั้ง SMEs, startup และผู้ประกอบการ IDE (Innovation
Driven Enterprise) และเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
เตรียมพร้อมสำ�หรับอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ (innovation
business development)

กลไกการดำ�เนินการ
การสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือสร้าง S-curve ใหม่ให้ผู้ประกอบการ จะเป็นการสร้างมิติใหม่ใน
การดำ�เนินงาน จึงต้องอาศัยการสนับสนุนในหลากหลายกลไก ได้แก่
• การบริหารจัดการนวัตกรรม อาศัยกลไกการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่
(supply chain) ตั้งแต่การรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
เช่น ความเป็นไปได้ทางการตลาด ความเหมาะสมของผู้ร่วมทุน การทำ� IP landscape เชื่อมโยง
การสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ
• พัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Career for the Future Academy) โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการ up-skill, re-skill, new skill
หรือการทำ�  early recruitment แรงงานในอุตสาหกรรมเดิมให้มีความสามารถทำ�งานใน
อุตสาหกรรมใหม่ โดยเป็นการทำ�งานที่บูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการและภาคการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
• พัฒนาผูป้ ระกอบการ โดยสนับสนุนการนำ�นวัตกรรมไปใช้ ในธุรกิจ อาศัยกลไกบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
การวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนผู้ประกอบการให้ ใช้ วทน.
ในอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ (IP management
and business) ของ สวทช. เพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง solution และสร้างผู้ประกอบการ IDE
• การบริหารกลไกการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผปู้ ระกอบการในการลงทุนด้าน วทน. (technology
financing & support) ประกอบด้วยกลไกทีส่ �ำ คัญ เช่น การช่วยผูป้ ระกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี บัญชีนวัตกรรม เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� startup voucher, research gap
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fund/TED fund กลไกสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ เช่น การร่วมทุน
(Joint Venture: JV) ระบบการประเมินการจัดลำ�ดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology
Rating System: TTRS)
• พัฒนาและส่งเสริม startup ในการทำ�ธุรกิจนวัตกรรม ทัง้ ในส่วนของการจับคูท่ างธุรกิจกับพันธมิตร
ในต่างประเทศ การร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกับกลไกการสนับสนุนของภาครัฐ
• พัฒนากลไกการเชื่อมโยง วทน. ไปสู่การลงทุนในภาคธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม ในลักษณะ holding company โดยจัดตั้งเป็นบริษัทเอกชนทำ�ธุรกิจแทนหน่วยงานวิจัย
ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเทคโนโลยีที่ประเทศไทยต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงนักวิจัยที่ต้องการผันตัวไปประกอบธุรกิจหรือเป็น startup

4. กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน
เป้าประสงค์
กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดย
ประสานนำ�องค์ความรู้ด้าน วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการเข้าถึงตลาดให้แก่
เกษตรกร และเผยแพร่การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปในวงกว้าง

กลไกการดำ�เนินการ
การสร้างเสริมขีดความสามารถให้แก่ชุมชน อาศัยความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบในท้องถิ่น อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาลัยเทคนิคของแต่ละพื้นที่ ภาคประชาสังคม ชุมชน
และภาคเอกชน อาศัยการพัฒนารูปแบบและกลไกใหม่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และกว้างขวาง เช่น กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นลักษณะ
policy top down หรือกลไก CSR ร่วมกับภาคเอกชน และในรูปแบบประชารัฐ เน้นการพัฒนา
ในกลุ่ม area-based หรือกลุ่มจังหวัดที่กำ�หนดเป้าหมายชัดเจน และกลไกพัฒนา system integrator
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยในลักษณะแพลตฟอร์มที่สามารถนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้
ในหลายพื้นที่ และถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
และกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน กลุ่มนี้จึงต้องทำ�งานเชื่อมโยงกับกลุ่มสร้างเสริม
ความสามารถในการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
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5. กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม
เป้าประสงค์
กลุม่ บริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ เช่น เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยมี
หน้าที่บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมแต่ละแห่ง และให้มีทิศทางการดำ�เนินงานอย่างบูรณาการ
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรม
จากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ
ในลักษณะคลัสเตอร์นวัตกรรม หรือคอนซอร์เทียมอุตสาหกรรม โดยนำ�องค์ความรู้และทรัพยากรของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงเข้ากับภาคเอกชน และนำ�จุดแข็งของแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ เพื่อใช้ วทน.
ในการพัฒนา หาวิธีแก้ปัญหา (solution) ในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านสังคม/ชุมชน หรือเศรษฐกิจที่เป็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งดึงดูดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี หรือ startup
ให้เข้ามาดำ�เนินการในเขตนวัตกรรมมากขึ้น

กลไกการดำ�เนินการ
พัฒนากลไกการดำ�เนินงานของเขตนวัตกรรมต่างๆ ของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มาดำ�เนินการในเขตนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในลักษณะ
คลัสเตอร์นวัตกรรม หรือคอนซอร์เทียมอุตสาหกรรม และรองรับการผลักดันให้มีการนำ�  วทน. ที่เกิด
จากความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ มาใช้ ในการดำ�เนินงานของผู้ประกอบ
การในเขตนวัตกรรม ตลอดจนเชื่อมโยงและสนับสนุนการดำ�เนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value
chain) โดยเชื่อมโยงกับภารกิจด้านอื่นๆ ของ สวทช. รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆ เช่น
การส่งเสริมการลงทุน, regulatory sandbox ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจฐานนวัตกรรม
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6. กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
เป้าประสงค์
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจำ�นวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัย และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความ
ต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในอนาคต

กลไกการดำ�เนินการ
การเพิ่มจำ�นวนบุคลากรวิจัย อาศัยกลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขา วทน. ที่จำ�เป็น
และมีความต้องการในอนาคต หรือกลไกการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ ดึงดูดนักวิจยั จากต่างประเทศมาปฏิบตั งิ านวิจยั ที่ สวทช. เช่น ในระดับ postdoctoral
researchers, visiting professors, top-notch researchers โดยจัดทำ�  package สนับสนุน
นักวิจยั กลไกการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดอาจารย์สมทบหรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ (adjunct
professors) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยเป็นตัวคูณในการพัฒนากำ�ลังคนด้าน วทน. ให้กับประเทศ
รวมถึงการจัดอบรมทักษะวิจัยแก่นักศึกษาหรือผู้ท่เี พิ่งจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นช่องทางการสร้าง research engineers
นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของครู การสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนสำ�หรับ STEM education และกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ขยายโอกาสการ
เรียนรู้ด้าน วทน. ในโรงเรียนชนบท โรงเรียนชายขอบ รวมถึงพัฒนากลไกบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ อาทิเช่น DESY, CERN, Lindau เป็นต้น
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7. กลุ่มบริหาร สนับสนุน และ shared services
เป้าประสงค์
กลุ่มงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สวทช. ภายใต้ภารกิจ และโครงสร้าง
ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดการบริหารแบบระบบการจัดการหลายระบบ (multi-management system)
ที่มีอิสระในการปกครองตนเองอย่างมีจิตสำ�นึกและรับผิดชอบ (autonomous with accountability)
และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากร (mobilize) ที่คล่องตัวในองค์กร

กลไกการดำ�เนินการ
พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานขององค์กรในทุกมิติ โดยนำ�เครื่องมือ เช่น ระบบ
สารสนเทศ (IT) มาใช้ ในการสนับสนุนการทำ�งานแบบ multi-site/multi-location และสร้างกลไก
การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมเป้าหมายความสำ�เร็จของหน่วยงานตามโครงสร้าง
ใหม่ เช่น ให้เกิดการกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการ (empowering) คือ การเพิ่มอิสระในการบริหาร
ให้แก่หน่วยงานหรือโปรแกรม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส และมี
ระบบติดตามและประเมินผล (monitoring & evaluation) แบบบูรณาการและอัตโนมัติ การทำ�งาน
ที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงมีระบบการโยกย้ายหมุนเวียนตำ�แหน่ง (rotation) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมถึงยกระดับกระบวนการให้บริการด้วย
หลักง่าย สั้น เร็ว ทันต่อการใช้งานด้วยคุณภาพเยี่ยม (simple & smart)
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บทที่ 4
การพัฒนา วทน.
ของ สวทช.
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4.1 ทิศทาง กรอบการพัฒนา วทน. ของ สวทช.
สวทช. มุง่ สร้างความความเข้มแข็งและความเชีย่ วชาญด้าน วทน. ขัน้ สูง (advanced STI) ให้กบั ประเทศ
โดยวางแผนพัฒนา วทน. จากโจทย์ความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งาน
ทุกส่วนที่พัฒนาขึ้นมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศ บนหลักการ
ของเศรษฐกิจ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ความเข้มแข็งจาก
ฐานชีวภาพของประเทศ 2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) เน้นสร้างระบบอัตโนมัติและอัจฉริยะ
เพื่อรองรับกระบวนการผลิตและการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มคลาวด์
เป็นเครื่องมือหลัก 3) เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) อยู่บนฐานการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม
เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานอีก 3 เรื่อง ซึ่งจะไปสนับสนุนเศรษฐกิจ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) เศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) แก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยพัฒนา วทน. เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ที่ต้องอาศัยหลักการในการผลิตและ
การบริโภคที่ประหยัดทรัพยากร เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และปลดปล่อยของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มี
ของเสียเลย (zero waste) 3) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นการบริโภคหรือใช้บริการจาก
ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
Precision
medicine

1. Bioeconomy
2. Circular Economy
3. Green Economy
4. Silver Economy
5. Intelligent Economy
6. Sharing Economy
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ภาพที่ 7 ทิศทางการพัฒนา วทน. ของ สวทช. เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจ 6 เรื่องหลัก

เพื่อให้เกิดการทำ�งานบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกันในการทำ�งาน
ของทุกภาคส่วนใน สวทช. อันจะก่อให้เกิดการนำ�  วทน. ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง
สวทช. ต้องวางแผนการทำ�งานแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ลดการทำ�งานในลักษณะแบ่งแยกส่วน
(silo) โดยสร้างแนวทางการทำ�งานร่วมกันของ research pillars ที่มีการพัฒนา วทน. ใน 2 ส่วนหลัก คือ
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สร้างความเชี่ยวชาญด้าน วทน. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
และการพัฒนางานวิจัยต่อยอดในระดับแนวหน้า (frontier research) ที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับโลก
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ (National S&T Infrastructure)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา วทน. ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ
(National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อรองรับการพัฒนา วทน. ของประเทศในอนาคต ซึง่ การทำ�งาน
ทุกส่วนจะต้องมีการวางแผนทำ�งานร่วมกัน มีแนวทางการทำ�งานทีส่ อดรับสนับสนุนซึง่ กันและกัน เป็นการทำ�งาน
ที่ใกล้ชิด (synergy) เสมือนดั่งทีมเดียวกัน

4.2 แผนการดำ�เนินงานพัฒนา วทน.
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สวทช. จึงวางแผนการดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนา วทน. ที่ตอบสนองต่อ   
5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการทำ�งานร่วมกันของทั้งองค์กร ดังนี้

1. การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (STI solutions
for bio-based industry)
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพที่สร้างบนพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพด้วย วทน. มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ในส่วนต้นน้ำ�คือการเกษตร ซึ่งเป็นการผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งต่อสู่การพัฒนาต่อยอดเป็น
อาหารและสารมูลค่าสูง และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ
• วทน. สำ�หรับการพัฒนาวัตถุดิบจากการเกษตร เริ่มจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ โดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เช่น gene editing หรือ omics technology เพื่อให้ได้พันธุ์พืชหรือสัตว์
ที่มีคุณภาพสูง และการพัฒนาวิธีปลูก/เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เช่น การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่
การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูก เช่น การใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
และ IoTs การพัฒนา plant factory เพื่อการปลูกเลี้ยงพืชมูลค่าสูง เช่น พืชสมุนไพร รวมไปถึง
การดูแลและบริหารจัดการแปลงและฟาร์มขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank)
เพื่อการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ การพัฒนาฐานข้อมูลแผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์
(Agri-Map Online) และฐานข้อมูลจีโนมของมนุษย์
• วทน. สำ�หรับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพและวัตถุดิบทางการเกษตร สามารถพัฒนาได้ตามห่วงโซ่
มูลค่าของ Bioeconomy ได้แก่ พลังงาน อาหารสัตว์ อาหารและสารมูลค่าสูงในอาหาร เครื่องสำ�อาง
และเวชสำ�อาง และสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ สวทช. มุ่งเน้นการพัฒนา วทน. เพื่อตอบสนอง
ต่องานใน 4 กลุ่ม ดังนี้
o การพัฒนาพลังงานชีวภาพ เคมีชวี ภาพ และวัสดุชวี ภาพ เน้นการพัฒนากระบวนการเปลีย่ นวัตถุดบิ
เป็นสารตัวกลางทีต่ อ้ งการและเปลีย่ นเป็นสารมูลค่าสูงทีต่ อ้ งการ (conversion technology) โดยใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ทั้งกระบวนการทางกล เคมี และชีวภาพ เช่น เทคโนโลยี
การทำ� pre-treatment แบบต่างๆ และเทคโนโลยี bioconversion
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การพัฒนาอาหารโดยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมอาหารขั้นสูง และการผลิตสารมูลค่าสูง เช่น
กลุ่ม functional ingredients เพื่อประยุกต์ ใช้ ในอาหารสัตว์ อาหารสุขภาพ และสารเติมแต่ง
อาหาร เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นลักษณะสหสาขาวิชา (multidisciplinary) ทั้งเทคโนโลยี
ชีวภาพ เช่น omics technology ร่วมกับการปรับแต่งโครงสร้างของอาหารด้วยเทคโนโลยีวัสดุ
เช่น rheology รวมทัง้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ และการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีขน้ั สูง เช่น terahertz
รวมไปถึงเทคโนโลยีนาโน เช่น nano encapsulation หรือ nanostructure
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำ�อางและสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ เน้นการสกัดสารสำ�คัญ
จากวัตถุดิบ เช่น สมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green extraction)
เช่น super critical CO2 หรือ subcritical water ตลอดจนการนำ�สารสกัดที่ได้มารักษาคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพของสาร และนำ�ไปประยุกต์ ใช้ โดยใช้เทคโนโลยี nano encapsulation หรือ
nano delivery system รวมทัง้ การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดโดยใช้ cell-based assay
การทำ�งานส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับปลูกเลี้ยงสมุนไพรใน plant factory ที่มีการดำ�เนินงานในส่วน
การเกษตร
การพัฒนาการแพทย์แม่นยำ�  (precision medicine) จากโครงสร้างพื้นฐานธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank) ในส่วนของฐานข้อมูลจีโนมของมนุษย์

2. การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานผู้สูงวัย (STI solutions for
silver industry)
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้
การพัฒนา วทน. ของ สวทช. จึงเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของประชากรกลุ่มนี้ และ วทน. ที่จะ
สร้างโอกาสให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
การพัฒนาอาหารที่เหมาะกับกลุ่มวัย หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองกับรูปแบบการใช้ชีวิต
(life style) ของผู้สูงวัย
• วทน. เพื่อการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมี
สุขภาวะที่ดี เช่น การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices) การพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ
(special material) การขึน้ รูปวัสดุดว้ ยเทคโนโลยีขน้ั สูง เช่น การพิมพ์สามมิติ (3D-printing) เทคโนโลยี
การออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Design; CAD และ Computer Aided
Manufacturing; CAM)
• การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก (assistive technology) เพื่อช่วยในชีวิตประจำ�วัน เช่น
การสร้างหุ่นยนต์หรือการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาบริการสุขภาพและการ
เสริมสร้างสุขภาวะ (health and wellness services) การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพโดยอาศัย IoTs
การพัฒนาเครื่องมือติดตามสุขภาวะของผูส้ งู อายุ การพัฒนาอุปกรณ์หรือของใช้ประจำ�วันให้เหมาะกับ
การใช้ชีวิตของผู้สูงวัย
• การพัฒนานวัตกรรมอาหารผูส้ งู อายุและอาหารเฉพาะกลุม่ วัย ซึง่ มีความหลากหลายและอาศัยเทคโนโลยี
หลายด้าน เช่น nutrigenomics และการพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีสภาวะติดเตียงหรือ
กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) รวมถึงการพัฒนาอาหาร
ให้เหมาะกับสภาวะการเคี้ยวกลืนของผู้สูงอายุ โดยอาศัยเทคโนโลยี rheology, tribology เป็นต้น
นอกจากนี้ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ (packaging) จำ�เป็นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสม เช่น ฉีกง่าย
เปิดง่าย มีฉลากบ่งชี้ที่ชัดเจน หรือสามารถพัฒนาเป็น smart packaging ได้

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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3. การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (STI solutions for
intelligent industry)
เป็นการพัฒนา วทน. ที่ขยับจาก smart technology ทั่วไป เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้า
มาจัดการกับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การพัฒนาวิทยาการปัญญา (cognitive science)
ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ในลักษณะการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) การนำ�เอา IoTs มาใช้ ในการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งในชีวิตประจำ�วันและการดำ�เนินธุรกิจ ก่อให้เกิดตลาดรูปแบบใหม่ สำ�หรับ
ผู้บริโภคในยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
การพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะ
ที่กำ�ลังจะมาถึง และการให้บริการทางธุรกรรมทางการเงินในอนาคต
• วทน. เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (smart factory) โดยการประยุกต์ ใช้ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ ในระบบการผลิต การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ ระบบเซ็นเซอร์
ขั้นสูง เช่น เซ็นเซอร์ตำ�แหน่ง (location sensor (anchor)) ด้วยเทคโนโลยีไร้สายหรือเทคโนโลยีแสง
การประยุกต์ ใช้ขอ้ มูลตำ�แหน่งโดยการพัฒนาขัน้ ตอนวิธี (algorithm) ซอฟต์แวร์ และเพิม่ ความแม่นยำ�
ให้กับการระบุตำ�แหน่งผ่านเซ็นเซอร์ตำ�แหน่ง การบำ�รุงรักษาอย่างชาญฉลาด (smart maintenance)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) และการวิเคราะห์ทดสอบ

4. การพัฒนา วทน. เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพานิชย์
(STI solutions for dual-use industry)
เทคโนโลยีขั้นสูงสำ�หรับการป้องกันประเทศ สามารถนำ�มาพัฒนาและประยุกต์ ใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (dual-use) ทาง สวทช. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่องาน
ดังกล่าว โดยมุง่ ใช้ วทน. เพื่อพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถนาํ ไปใช้ได้ทง้ั ในกิจการพลเรือนทางพาณิชย์
ทั่วไป และสามารถนําไปใช้ ในกิจการของทหารได้ สำ�หรับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งมี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
• แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระยะสั้น เช่น ระบบกวนสัญญาณอากาศยานไร้คนขับ (drone jammer)
หน่วยกักเก็บพลังงาน (energy storage/battery) นาโนแคปซูลป้องกันยุง และเครื่องกรองน้ำ�ระบบ
นาโน
• แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระยะกลาง เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ เช่น เครื่องตรวจสอบ
วัตถุระเบิด/สารเสพติด เรดาร์สำ�หรับตรวจจับและติดตามอากาศยานไร้คนขับ และระบบบริหาร
จัดการจราจรของอากาศยานไร้คนขับ (UAS traffic management system)

5. การพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการขนส่งและบริการ (STI
solutions for mobility and logistics industry)
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง และอุตสาหกรรมยานพาหนะสมัยใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
สวทช. มุง่ เน้นการพัฒนา วทน. เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั อุตสาหกรรมและบริการ ให้ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเองได้ โดยปรับบทบาทจากผู้ ใช้ทว่ั ไปเป็นผู้ ใช้ทส่ี ามารถดูแลระบบการเดินรถ และบำ�รุงรักษา
ระบบการเดินรถ ประกอบรถไฟ สู่การสร้างความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความสำ�คัญกับอุตสาหกรรม
ยานพาหนะไฟฟ้าได้ภายในประเทศ โดยมีแผนการพัฒนา วทน. หลักในเรื่องดังต่อไปนี้
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• วทน. เพื่อการพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่ ซึง่ อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้านเพื่อสร้างยานพาหนะ
สมัยใหม่ เช่น การพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น โครงสร้างน้ำ�หนักเบา และเทคโนโลยี
การกักเก็บพลังงาน (energy storage) การพัฒนาสถานีชาร์จ (charging station)
• การพัฒนาการขนส่ง (logistics) โดยการพัฒนา วทน. เพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมระบบราง ตั้งแต่
การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ (signaling/communication) เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับ
ระบบจ่ายไฟ (electrification) การติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รวมทั้ง การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนระบบราง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบรถไฟรางเบาและไร้ราง (system integration)

4.3 ตัวอย่างการบูรณาการ วทน. ผ่านกลไกประเด็นมุ่งเน้น
ทีผ่ า่ นมา สวทช. มีตวั อย่างการทำ�งานแบบบูรณาการข้ามสาขาเพื่อตอบสนองต่อโจทย์และความต้องการ
ของประเทศ ผ่านกลไกการทำ�งานประเด็นมุ่งเน้น ซึ่งดำ�เนินการอยู่ 5 เรื่อง เพื่อตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ 3 เรื่องสำ�หรับการสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบบูรณาการ
สหสาขา (integrated technology platforms) โดยประเด็นมุ่งเน้นทั้ง 5 เรื่องของ สวทช. มีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่จะดำ�เนินงานต่อไปในอนาคต และสามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดและ
สร้างผลกระทบในวงกว้างให้กับประเทศ สามารถสรุปงานโดยสังเขป ดังนี้
1. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยัง่ ยืน มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อใช้องค์ความรูด้ า้ น วทน. ของ สวทช. ทุกสาขา
ในการตอบเป้าหมายหลัก 3 เรื่อง โดยมุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที่มีประสิทธิภาพในการ 1) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ ที่มีมูลค่าสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ
ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และสภาพแวดล้อม
2) พัฒนาระบบการตรวจวินจิ ฉัยโรคพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และการตรวจสอบอัตลักษณ์เพื่อการเก็บรักษา
ในธนาคารพันธุ์พืช การตรวจความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการตรวจพันธุ์เพื่อการส่งออกและ 3) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการการผลิตพืชในระบบเกษตรแม่นยำ�  ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตร
2.	อาหารเพื่ออนาคต มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมอาหารของประเทศ เน้น
การสร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นสหสาขาวิชา (multidisciplinary) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
จำ�เพาะ มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีขายในต่างประเทศ มีความหลากหลายและมี
คุณสมบัติพิเศษ สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ เน้นการพัฒนาอาหารสุขภาพ
อาหารฟังก์ชัน อาหารเฉพาะกลุ่ม และสารประกอบอาหารเชิงหน้าที่ (functional ingredients) โดย
อาศัยความเข้มแข็งจากฐานชีวภาพของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบหรือทดสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอาหาร ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์
อาหารโดยใช้พื้นฐานความรู้ทาง วทน. ที่ สวทช. พัฒนาขึ้น
3.	 การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1) เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ มุ่งเน้นการสร้างผลงานที่พร้อม
จะนำ�สูภ่ าคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและภาคบริการได้อย่างมีศกั ยภาพใน 3 กลุม่ คือ 1) แพลตฟอร์ม
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ดิจิทัลทางทันตกรรม ซึ่งเป็นการนำ�เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (dental CT) ที่พัฒนาขึ้นเอง
ในประเทศมาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม (dental implant) ที่ควบคู่ไปกับ
การปลูกกระดูก (bone grafting) 2) แพลตฟอร์มดิจิทัลทางกระดูกและข้อ เน้นนำ�เทคโนโลยี
เอกซเรย์แบบดิจิทัล (digital X-Ray) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ หรือนำ�เทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลข
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control: CNC) มาพัฒนานวัตกรรมในการรักษาทาง
กระดูกและข้อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคลินิก และ 3) แพลตฟอร์มดิจิทัล
ทางนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
3.2) โครงการความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์
เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (consortium) ให้เกิดการพัฒนา วทน. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ของประเทศ   มเี ป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชน้ั นำ�ขึน้ ในประเทศ
ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไป
จำ�หน่ายต่างประเทศและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้แก่ประเทศได้เพิ่มขึ้น
4.	 ชีวเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขา
ที่เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
ของประเทศ ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย 3 กลุ่มที่ต้องการพัฒนาในช่วงแรก ได้แก่ 1) กลุ่ม biofuels/ bioenergy เน้นเทคโนโลยี
การผลิต Very High Gravity (VHG) ethanol จากมันสำ�ปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
คุณภาพสูง (H-FAME) ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ flexible substrate 2) กลุ่ม
biochemicals และ biomaterial เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี synthetic biology, enzymatic conversion,
organic synthesis และ chemo-catalysts 3) กลุ่ม biospecialty products เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
fermentation ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี recombinant และ cell factory
5.	ระบบขนส่งสมัยใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อวิจัย 2 เรื่อง คือ
5.1) การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนาในด้านการออกแบบแบตเตอรี่แพค การพัฒนาเซลล์ลิเทียมให้มีความจุ ต้นทุน และอายุ
การใช้งานเทียบเท่าสากล การออกแบบโครงสร้างทีม่ นี �ำ้ หนักเบาและแข็งแรง การพัฒนา multi-joint
เพื่อ optimize โครงสร้างรถ การพัฒนา motor drive และระบบชาร์จ รวมทั้งจัดทำ�มาตรฐานรถ
ดัดแปลง การอัดประจุ และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนถึงบริการทดสอบแบตเตอรี มอเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์
5.2) ระบบราง (rail system) เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ด้าน
high-speed โดยการเรียนรูจ้ ากต่างประเทศ และ tram/light rail เป็นการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา
ต้นแบบและการพัฒนาชิน้ ส่วนสำ�หรับรถไฟรางเบา เพื่อตอบโจทย์โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ในหัวเมืองหลักของประเทศ นอกจากนี้จะพัฒนาระบบมาตรฐานระบบราง โดยจะเข้าเป็นสมาชิกของ
International Organization for Standardization (ISO) เพื่อให้บริการทดสอบชิ้นส่วนสนับสนุน
ในระบบราง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สวทช. ในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบรถไฟรางเบาและไร้ราง สนับสนุน system integration และการจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย
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ในส่วนของการสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหสาขา 3 เรื่อง ได้แก่
1. Bio-based materials มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงสารชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ
ธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ (natural resources/biomass waste) เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่
เช่น สารเติมแต่งจำ�เพาะ สารธรรมชาติที่มีโครงสร้างหรือสมบัติเฉพาะ และวัสดุจากสารธรรมชาติที่
มีโครงสร้างหรือสมบัติเฉพาะ
2. HPC & Data analytics มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูล สร้างความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ และสนับสนุน
ให้เกิดการนำ�องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจำ�เพาะและมีประสิทธิภาพ เน้นดำ�เนินการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบบูรณาการ (computing infrastructure)
ระบบการจัดการประมวลผล และฐานข้อมูลโอมิกส์องค์รวม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านโอมิกส์
3. Sensors มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการงานวิจัยด้านเซ็นเซอร์ ในทุกๆ สาขาเทคโนโลยี เป็นการทำ�งาน
ร่วมกันของนักวิจัยจากเทคโนโลยีสาขาต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตามห่วงโซ่การพัฒนา ตั้งแต่
การพัฒนาวัสดุ การออกแบบโครงสร้าง การเพิ่มสัญญาณ และประสิทธิภาพการตรวจวัด รวมไปถึง
การลดต้นทุนเพื่อให้เทคโนโลยีมีราคาที่ถูกลง เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของผู้ ใช้
ในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรของ สวทช. การดำ�เนินงานของประเด็นมุง่ เน้นจะมีการเปลีย่ นแปลง
แนวทางการดำ�เนินงาน โดยมีกลุ่มวิจัยภายใต้ sub-pillar หรือ research group เข้ามาร่วมดูแลและ
รับผิดชอบ จะมีการปรับใช้กลไกเดิมที่ใช้ ในการบริหารจัดการประเด็นมุ่งเน้นมาประยุกต์และขยายผล
เพื่อให้เกิดการทำ�งานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากประเด็นมุ่งเน้น
ทั้ง 5 เรื่องข้างต้น สวทช. ได้ส่งเสริมให้เกิดการทำ�งานแบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และกำ�ลัง
ดำ�เนินการเพิ่มเติมประเด็นมุ่งเน้นอื่นๆ โดยพิจารณาจากความเข้มแข็งของ สวทช. และพันธมิตรที่มีอยู่
เช่น dual-use หรือการประยุกต์ ใช้ วทน. ที่เกิดจากเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ
ทั้งนีม้ กี ารขยายขอบเขตการดำ�เนินงานของเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการด้านการพัฒนา HPC & Data
analytics ไปเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure)
เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สวทช. อยู่ระหว่างการสร้างเทคโนโลยี
กลุ่มนี้ในลักษณะของ frontier research ซึ่งเป็นงานวิจัยชั้นแนวหน้า สร้างจุดแข็งให้กับงานวิจัยไทยและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ ในอนาคต

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)

35

4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา วทน.
สวทช. ได้พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานด้านการพัฒนา วทน. เพื่อตอบโจทย์สำ�คัญของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T
Infrastructure) คือ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สำ�คัญของประเทศ ได้แก่
• ศูนย์ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank Center) มุง่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลสิ่งมีชีวิตเพื่อ
การอนุรักษ์ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงในการคุม้ ครองสินทรัพย์ชวี ภาพของชาติ ซึง่ เป็นทุนสำ�คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ที่จะนำ�ไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของประเทศ
• ศูนย์วิจัยจีโนมแห่งประเทศไทย (Genome Research Center of Thailand) มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์ชีวนวัตกรรมและวิศวกรรมชีวภาพ โดยใช้ความสามารถด้านการสร้าง และประมวลผลข้อมูล
omics ซึ่งเป็นหัวใจของการแข่งขันอย่างยั่งยืนสำ�หรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มาเป็นแกนหลักของ
การดำ�เนินการ โดยจะมีบทบาทในการเป็นหน่วยวิจยั กลางอย่างครบวงจร หรือโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�หรับ
งานวิจัยพัฒนาของประเทศ   ที่นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนำ�ปัญหาการวิจัยมาขอใช้บริการ
เครื่องมือสมัยใหม่ ระดับ high-end ที่ครบวงจรและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
• ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำ�นวณขัน้ สูง (NSTDA-Supercomputer Center) มุง่ เน้น
พันธกิจหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำ�นวณ โดยให้บริการแบบเปิด (open service)
เพื่อใช้ ในงานวิจยั และพัฒนาทีต่ อบโจทย์ประเทศ เน้นงานวิจยั ด้านวิทยาการการคำ�นวณและการวิเคราะห์
ข้อมูล (computational science and data analytics) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ช่วยยกระดับงานวิจัยและพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
• ศูนย์ระบบไซเบอร์กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems) มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพที่มีผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ทดสอบ
สำ�หรับสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี Cyber-Physical Systems (CPS)
และ IoTs ให้กับภาคเอกชน ซึ่งมีภารกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมโดยเป็นศูนย์กลางของการทําวิจัยพัฒนา
ให้บริการทางเทคนิค ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากําลังคน โดยการฝึกอบรม
ให้ความรู้ และสร้างขีดความสามารถให้กับภาคเอกชน
• ศูนย์การประเมินวัฏจักรชีวิต (Center for Life Cycle Assessment) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยก
ระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศไทย ทั้งการจัดทำ�คลังข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ
และการพัฒนาระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูล/โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตโดยการพัฒนาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน
และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในระดับนานาชาติ และยกระดับการดำ�เนินงานให้เป็น
หน่วยงานกลางทีท่ �ำ หน้าที่ในการรวบรวม จัดการ และเผยแพร่ขอ้ มูลด้าน วทน. ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด
การประเมินวัฏจักรชีวิตที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีแบบแผนและบูรณาการ
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ภาพที่ 8 โครงสร้างพื้นฐานทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย สวทช.

2. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure (NQI))

การดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ประกอบด้วยการมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน
(Standard) การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า การตรวจ
วิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์นาโน และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวอย่างแผนการดำ�เนินงาน อาทิเช่น
• การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอที โดยให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMC) ทดสอบผลิตภัณฑ์ไร้สายและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
สภาวะแวดล้อมที่กำ�หนด และทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
• การออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบ รองรับการทดสอบทางด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำ�หนดด้านมาตรฐานการทดสอบทัง้ ในประเทศและมาตรฐานสากล พัฒนามาตรฐานการทดสอบ
เพิ่มความรู้บุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ และดำ�เนินการจัดทำ�ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC17025 และ ISO/IEC17020
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• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ และหุน่ ยนต์
โดยวางแผนให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoTs แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ใน
ประเทศ ที่ต้องการส่งสินค้าไปจำ�หน่ายในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น
• การวิเคราะห์ทดสอบด้านวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์สมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของวัสดุ ตรวจ
สอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม และการ
ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ
• ด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย มีวิธีมาตรฐานในการทดสอบสารตกค้างและความปลอดภัยของ
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร การทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ เช่น เครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ ในครัวเรือน สารเติมแต่งอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
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บทที่ 5
กลยุทธ์ สวทช.
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5.1 กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. 2562-2566
จากการทบทวนทิศทาง ภารกิจ เป้าหมาย ของ สวทช. กลยุทธ์ที่ต้องดำ�เนินการในแผนกลยุทธ์ 6.2
ได้แก่
1. พัฒนากลไกบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัย วทน. โดยขยายและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการทำ�งานที่
สวทช. ได้เริ่มดำ�เนินการแล้ว ได้แก่ ประเด็นมุ่งเน้น และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated
technology platform)
2. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีการลงทุนและใช้นวัตกรรม
มากขึ้น โดยดำ�เนินงานเชิงรุกร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกระทรวง ได้แก่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
ในเรื่องกฎระเบียบ มาตรการการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิดการใช้นวัตกรรม
มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดตั้ง consortium, บัญชีนวัตกรรม, กลไก holding
company, กฎหมาย regulatory sandbox, พ.ร.บ. Bayh-Dole Act การพัฒนางานวิจัยจนสามารถ
กำ�หนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการกับกลุ่มวิจัยด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และการอุดมศึกษา
3. สร้างกลไกการทำ�งานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSPs)
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเสริมการทำ�งานกับเขตส่งเสริม
นวัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ
(Medicopolis) รวมถึงการขยาย สวทช. สู่ภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้เกิดการทำ�งานทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเคลื่อนย้ายของบุคลากร (mobilize)
ที่คล่องตัว การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อคุณภาพและจริยธรรมของงานวิจัยและงานบริการ

ภาพที่ 9 กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. 2562-2566
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5.2 ความเสี่ยงในการดำ�เนินงานของ สวทช.
จากกลยุทธ์ดังกล่าว สวทช. ได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการ 8 รายการ ดังนี้
1. ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบต่ำ�กว่าเป้าหมายที่กำ�หนด เนื่องจาก สวทช. มีเป้าหมายใหญ่
เชิงกลยุทธ์ ในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีเป้าหมายรายปีที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลงานวิจัยพร้อมใช้ได้ไม่พอเพียง หรือเกิดการติดขัด
ในกระบวนการสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และกลไกการถ่ายทอดผลงาน
2. การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย ไม่สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช. พันธมิตรเป้าหมายเป็น
กลไกสำ�คัญของ สวทช. ในการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน วทน. และสร้างผลกระทบให้กับประเทศ
จึงมีความเสี่ยงในการเข้าไม่ถึงพันธมิตรเป้าหมายหรือไม่ได้รับความร่วมมือ เนื่องจากขาดข้อมูลทาง
การตลาด และ/หรือขาดทักษะความเชี่ยวชาญที่จำ�เป็นในการทำ�งานร่วมกับพันธมิตร
3. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สมั ฤทธิผ์ ลตามเป้าหมาย
ทีก่ �ำ หนด โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเป็นโครงการสำ�คัญของ วท.
ที่ สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำ�เนินการ มีความเสี่ยงในส่วนปัจจัยภายนอก
โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ และปัจจัยภายใน เช่น การเตรียมกำ�ลังคนเพื่อรองรับ
การดำ�เนินงาน และการพัฒนาแผนการดำ�เนินงานของ 3 เมืองนวัตกรรมเพื่อดึงดูดเครือข่ายพันธมิตร
เข้าร่วมทำ�งาน
4. องค์กรปรับตัวไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ จากการปฏิรปู กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยใช้ วทน. ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” นำ�มาสู่ภารกิจที่ สวทช. ได้รับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเป็นอย่างมาก จึงมีความเสี่ยงที่การบริหาร
จัดการภายในจะปรับตัวไม่ทัน ไม่สามารถสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สวทช. ภายใต้บริบทใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพได้
5. การเตรียมกำ�ลังคนเพื่อขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด ด้วยภารกิจ
ที่ สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรวิจัยให้ประเทศ และความต้องการบุคลากรวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงในการทำ�งานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษาในการพัฒนากำ�ลังคนด้าน วทน. ให้ได้ตามเป้าหมาย
6. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดว้ ยกลไก/เครื่องมือด้านการเงิน (technology financing) ทีค่ รบ
และดำ�เนินการได้ตามวัตถุประสงค์ กลไกและเครื่องมือด้านการเงินเป็นส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สวทช. จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถพัฒนา
และส่งเสริมกลไก/เครื่องมือด้านการเงิน ให้เป็นทีต่ อ้ งการ/ได้รบั การยอมรับ/ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเติบโต
บนฐานของการสร้างนวัตกรรมได้
7. รายรับไม่เพียงพอต่อการดำ�เนินงานตามพันธกิจ เนื่องจาก สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้นผ่านงบบูรณาการ งานตามนโยบายเร่งด่วน และงบกลาง จึงมีความเสี่ยงในการจัดหารายได้
จากความสามารถให้เติบโตรองรับแผนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรครอบคลุมทั้ง
การทำ�งานตามนโยบายและการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์
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8. เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกำ�กับดูแลกิจการ เนื่องด้วย สวทช. ใช้ระยะเวลาอันยาวนาน
ในการสัง่ สมชื่อเสียงและสร้างความน่าเชื่อถือต่อพันธมิตรและสาธารณะ ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงที่การสื่อสารจะไม่ทั่วถึงหรือ
ไม่ครอบคลุมในวงกว้าง อาจก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่ สวทช. ถูกกล่าวถึงในทางที่ไม่ดี จากสื่อมวลชน
หรือสังคมได้

RISK

RISK

RISK

RISK

ภาพที่ 10 ความเสี่ยงหลัก 8 เรื่องในการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ สวทช.

5.3 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ภายใต้ภารกิจที่เปลี่ยนไป
ส วทช. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) ได้แก่ การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน การติดตามผลและนำ�มาปรับปรุงพัฒนา
ในการทำ�งานทุกระดับ ในปี พ.ศ. 2562 สวทช. จะมีแนวทางเพิ่มเติมจากกลไกดังที่ระบุไว้ ในแผนกลยุทธ์
สวทช. ฉบับที่ 6 ดังนี้
Plan

– การวางแผนงานด้านการพัฒนา วทน. ที่สอดคล้องกับโจทย์ประเทศ และเป็นไปภายใต้
หลัก 4 เรื่อง ได้แก่ impact, visibility, relevance, excellence และได้ปรับ
กระบวนการทบทวนความเสี่ยงให้คู่ขนานไปกับการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ ในการ
วางแผนปฏิบัติการประจำ�ปี พ.ศ. 2562 จะมีการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
และภารกิจใหม่ของ สวทช. ทั้งในเรื่องของการปรับงบประมาณ และกำ�ลังคนให้
สอดคล้องกับแผนงานและสิ่งส่งมอบ

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
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– สวทช. ยังคงใช้ Balanced Scorecard (BSC) และ Individual Action and
Development Plan (IADP) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงถ่ายทอดงานจากระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล แต่จะมีการเตรียมความพร้อม ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้เกิดการกำ�กับดูแล ทีส่ ง่ ผลให้การดำ�เนินงานมีความคล่องตัว
ไม่ติดขัด มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและประเมินผล การเตรียมบุคลากร
และจัดระบบการดูแลบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของ สวทช.
Check – ความสามารถขององค์กรในการบริหาร กำ�กับ ติดตามและประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
ระบบใหม่ ขยายงานด้านการประเมินผลกระทบเชิงสังคม และสร้างความตระหนักให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
Act
– สวทช. ได้จัดให้มีการทบทวนสิ่งส่งมอบและแผนงานเป็นประจำ�ทุกปี มีการนำ�ผลการ
ดำ�เนินงาน และผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานในทุกระดับ และมีการทบทวน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นประจำ�  เพื่อเตรียมองค์กรให้ปรับตัวพร้อมรับโจทย์
ที่เปลี่ยนไปของประเทศ
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ภาคผนวก ก กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์
กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายใน สวทช. และภายนอก สวทช. ที่จะมีผลกระทบกับการดำ�เนินงานของ สวทช. การจัด workshop
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำ�ผลจากการประชุมระดมสมองต่างๆ ของผู้บริหารมาผนวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางภารกิจที่ สวทช. จะปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป วทน. การจัดทำ�ร่าง
แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน มีการหารือกับผู้บริหาร สวทช. ผ่านที่ประชุมผู้บริหาร และการหารือกลุ่มย่อย
ก่อนจะนำ�เสนอผู้บริหารและ กวทช. มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินการในเดือนสิงหาคม 2561

กับ RU Directors

ก.พ.-เม.ย 61

24 เม.ย 61

24 พ.ค. 61

5 มิ.ย. 61 ก.ค. 61

7 ส.ค. 61

ส.ค. 61

แผนกลยุทธ 6.2
ผูบริหารพิจารณา

ภาพที่ 11 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2
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ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ทบทวน SWOT ของ สวทช. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2566
Strengths

Weaknesses

• สวทช. มีฐานผลงาน องค์ความรูท้ ส่ี ามารถนำ�ไปต่อยอด • การประเมินบุคลากรยังไม่ครอบคลุม
เนื้องานที่ต้องการมุ่งเน้นได้อย่างเต็มที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และมีทรัพยากรบุคคล
เช่น การสร้างผลกระทบ งานด้านการ
ที่เข้มแข็ง มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับ
ออกแบบและวิศวกรรม งานมาตรฐาน
นานาชาติ และมีคุณธรรม จริยธรรมสูง
• พรบ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอือ้ ให้ สวทช. • บุ ค ลากรวิ จั ย บางส่ ว นยั ง ขาดทั ก ษะ
และข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ในด้ า นธุ ร กิ จ ที่
สามารถใช้กลไกในการดำ�เนินงานที่หลากหลายใน
จำ�เป็น และยังไม่มีการสร้างวัฒนธรรม
การพัฒนา วทน. และสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้
entrepreneurship ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ประเทศ
• สวทช. มีกลไกที่ส่งเสริมการทำ�งานและการบริหาร • กฎระเบียบบางข้อยังเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการภายใน เช่น การจัดซือ้
งานวิจัยแบบบูรณาการข้ามสาขาผ่านประเด็นมุ่งเน้น
จัดจ้างและพัสดุ ค่าตอบแทนบุคลากร
และเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ
ที่ถูกจำ�กัดไว้
• สวทช. ถูกมองเรื่องบทบาททับซ้อนใน
การดำ�เนินการวิจยั และสนับสนุนงานวิจยั

Opportunities

Threats

• เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ เน้นการใช้ วทน. เป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิง่ แวดล้อม
• เกิดการจัดตัง้ กระทรวงใหม่ ทีเ่ น้นภารกิจด้านเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
มีการรวมการอุดมศึกษาเข้ามา และมีการเร่งผลัก
ดันกฎระเบียบ และกลไกที่เป็นรูปธรรม เช่น EECi,
regulatory sandbox, กฎหมาย startup เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป้าหมาย
• สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีบทบาทในการพลิกโฉม
โมเดลทางธุรกิจไปสูแ่ บบใหม่ และทำ�ให้ภาคส่วนต่างๆ
มีความต้องการใช้ วทน. มากขึ้น

• สวทช. อาจปรับตัวไม่ทัน ต่อการเปลี่ยน
แปลงและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
• กฎหมาย กฎระเบียบยังไม่เอือ้ อำ�นวยต่อ
การนำ� วทน. ไปใช้ประโยชน์ ในเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างเต็มที่
• โครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้าน วท.
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ยังไม่ได้
รั บ การยกระดั บ อย่ า งเพี ย งพอในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ทำ�ให้นานาประเทศมีแข่งขัน
กันเพื่อพัฒนา frontier research เพื่อ
เป็นฐานความรู้ ในอนาคต
• ประชากรเด็กและวัยทำ�งานทีม่ แี นวโน้ม
ลดลง อาจทำ�ให้เกิดการขาดแคลนกำ�ลังคน
ในทุกสาขา ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำ�ลังคน
ด้าน วทน. ด้วย

ที่มา: (1) การวิเคราะห์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตา่ งๆ
(2) รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาคผนวก ค ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของ สวทช. ใน
ปี 2562-2566
ภารกิจของ สวทช. ทั้ง 7 กลุ่มมุ่งทำ�งานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ สวทช. ในการนำ� 
วทน. ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยมีผลผลิต และผลลัพธ์ จากการดำ�เนินงานของ สวทช.
ที่ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่ม sector การใช้ประโยชน์จาก วทน. หรือเรียกว่า Technology Development Groups
(TDGs) ดังนี้
Technological
Development
Groups
1. Precision
agriculture

ผลผลิต
(Output)
•

•

•

•

•

•

พันธุ์พืชเศรษฐกิจ
(ข้าว ปาล์มน้ำ�มัน
อ้อย สมุนไพร เมล็ด
พันธุผ์ กั ) ทีป่ รับตัวได้
ดี มีผลผลิตสูง และ
มีคุณสมบัติตามที่
ตลาดต้องการ
คลังข้อมูลทาง
พันธุกรรมและการ
แสดงออกของ
สมุนไพร
ระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ ระบบการ
ผลิตสมุนไพรใน
plant factory
ดัชนีระบุสุขภาพพืช
ในระดับแปลงปลูก
เพื่อพัฒนาระบบ
monitoring และ
ระบบการตัดสินใจ
ระบบการจัดทำ�
แผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการ
เชิงรุกออนไลน์
แพลตฟอร์ม IoT
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
ระบบเลี้ยงสัตว์แบบ
อัตโนมัติ วัคซีน
ป้องกันโรคสัตว์
เศรษฐกิจ (สุกร ปลา)
แบบครบวงจร

ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

เกษตรกรมีผลผลิต
มากขึ้น รายได้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- การเกษตรสร้างมูลค่า

สร้างงาน และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
สามารถคาดการณ์
และควบคุมผลผลิต
ทางการเกษตร
ลดการใช้สารเคมี
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทมีรายได้จาก
การเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
SDG 1 – No Poverty
SDG 2 – Zero Hunger
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 13 – Climate Action
SDG 15 – Life on Land
SDG 17 – Partnerships for
the Goals

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)

Technological
Development
Groups
2. Food &
feed

ผลผลิต
(Output)
•

•

•

•

•

ต้นแบบกระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
จากวัตถุดิบตั้งต้นใน
ประเทศ เช่น functional carbohydrates,
functional proteins,
functional lipids,
functional microbes
ต้นแบบอาหารเฉพาะ
กลุ่มที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เช่น อาหารบดเคี้ยว
ง่ายสำ�หรับผู้สูงอายุ
กระบวนการประเมิน
ความปลอดภัย
อาหาร วัตถุเจือปน
อาหารประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
วิธกี ารตรวจ/ชุดตรวจ
วินจิ ฉัย เชือ้ ก่อโรค สาร
ปนเปื้อนในอาหาร
ประสิทธิภาพสูง
บรรจุภัณฑ์สำ�หรับ
อาหารที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ เช่น smart
packaging /สำ�หรับยืด
อายุอาหารและอาหาร
ปลอดภัย
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ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น สร้างงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

บริษัทมีรายได้จาก
การขายเพิ่มขึ้น
ลดราคานำ�เข้า
functional
ingredients
เพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศด้วย
นวัตกรรม
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

- การเกษตรสร้างมูลค่า
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
SDG 2 – Zero Hunger
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 12 – Responsible
Consumption and Production
SDG 17 – Partnerships for the
Goals
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Technological
Development
Groups

ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

เทคโนโลยีในการ
ค้นหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ การสังเคราะห์
ดัดแปรโมเลกุลทางเคมี
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสารออกฤทธิ์
คลังสารต้นแบบ
(compound library)
ของสารออกฤทธิท์ าง
ชีวภาพ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
specialty enzymes
สำ�หรับอุตสาหกรรม
อาหาร อาหารสัตว์
และสุขภาพความงาม
จุลินทรีย์เพื่อใช้ ใน
อุตสาหกรรม
biorefinery และการใช้
ประโยชน์จากของเสีย
เทคโนโลยีการผลิต
biochemical compounds เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพ

มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

สมุนไพรที่ผลิตจาก
ระบบการปลูกเลี้ยง
แบบปิด เช่น โรงเรือน
และ plant factory
เพื่อใช้เป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น
สารสกัดจากธรรมชาติ
ที่ใช้กระบวนการสกัด
แบบ green extraction
เช่น สารสกัดจาก
สมุนไพรชนิดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ cosmeceutical ที่พัฒนาโดย
ใช้นาโนเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม herbal
nanocosmeceutical,
alternative sunscreen และ photo
aging prevention

เพิ่มมูลค่าการ
ใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรอย่างครบ
วงจร

ผลผลิต
(Output)

3. Biochemicals •

•

•

•

•

4. Cosmeceutical •

•

•

บริษัทมีรายได้จาก
การขายเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของ
GDP
เพิ่มการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพในประเทศ

- การเกษตรสร้างมูลค่า
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 12 – Responsible
Consumption and Production
SDG 17 – Partnerships for
the Goals

ชุมชน ผู้ผลิต
สมุนไพร และบริษัท
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ยกระดับ
อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
cosmeceutical
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- การเกษตรสร้างมูลค่า
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ ว
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 12 – Responsible
Consumption and Production
SDG 17 – Partnerships for the
Goals

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)

Technological
Development
Groups

•

•
•

6. Precision
medicine

ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

กระบวนการผลิตและ
ตรวจวิเคราะห์ยาชีว
วัตถุใหม่ ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง และวัคซีน
ยาชีววัตถุและวัคซีน
ภายใต้มาตรฐาน Good
Manufacturing Practice
(GMP) ตาม อย.
ต้นแบบวัคซีนวัณโรค
แบบใหม่ วัคซีนไข้
เลือดออก
ผลิตภัณฑ์ therapeutic
antibody รักษาโรค
มะเร็ง รักษาโรคติดเชื้อ  
หรือผลิตภัณฑ์
Intravenous Immunoglobulin (IVIG) ที่
มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยในการ
ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ EV71
ที่มีอาการรุนแรง

ลดรายจ่ายระบบ
ประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

National Genomic
Data Bank
บริการทางการแพทย์
โดยเทคโนโลยีระดับ
พันธุกรรม เพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรค
อย่างแม่นยำ�และ
จำ�เพาะกับบุคคล
(โรคมะเร็ง โรคที่ไม่ได้
รับการวินิจฉัยและโรค
หายาก โรคไม่ติดต่อ
โรคติดเชื้อ และ
เภสัชพันธุศาสตร์)
ต้นแบบ aptamer
nanosensors และ
nano/microneedle
สำ�หรับโรค เช่น โรค
เบาหวาน มะเร็ง หรือ
NCD อื่นๆ

รายได้จากธุรกิจ
บริการตรวจวินิจฉัย
โรค

ผลผลิต
(Output)

5. Biophar•
maceutical

•
•

•
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- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

เพิ่มรายได้และ
โอกาสให้กับบริษัท
ผู้ผลิตที่เป็นคนไทย
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ ใน
ราคาที่เหมาะสม
และสามารถเข้า
ถึงได้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
SDG 3 – Good Health and
Well-being
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 17 – Partnerships for the
Goals

ลดรายจ่ายระบบ
ประกันสุขภาพ
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น จากการรักษาที่
มีประสิทธิภาพและ
จำ�เพาะเจาะจง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
SDG 3 – Good Health and
Well-being
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 17 – Partnerships for the
Goals
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Technological
Development
Groups
7. Medical
devices &
implants

ผลผลิต
(Output)
•

•

•

แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ด้าน
ทันตกรรม: cloudbased management
/ planning software
for dentistry,
DentiiScan 3.0, bone
substitute (HA/TCP),
zirconia crownbridge/removal
partial denture
(RPD)/surgical guide
แพลตฟอร์มดิจิทัลด้าน
กระดูกและข้อ: cloudbased
management /
planning software
for Orthopaedics,
digital X-ray,
patient-specific
implant / 3D printedspecific implant
service platform,
standard trauma
implant
แพลตฟอร์มดิจิทัลด้าน
นวัตกรรมสุขภาวะผู้สูง
อายุและคนพิการ: เช่น
Telecommunication
Relay Service
system, Tele-Caption
service, ระบบช่วย
การเรียนรู้สำ�หรับผู้
บกพร่องทางการเรียนรู้
และการดูแลผูส้ งู อายุใน
สถานดูแลผูส้ งู อายุ

ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

ลดการนำ�เข้าเครื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
มือและซอฟต์แวร์ การแข่งขัน
จากต่างประเทศ
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ ใน
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
ราคาที่เหมาะสม
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี

เกิดธุรกิจการให้
บริการ  ธุรกิจการ
ผลิตในประเทศ
เพิ่ม GDP
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
- การลดความเหลื่อมล้ำ� สร้างความ
เป็นธรรมในทุกมิติ
- การเสริมสร้างพลังทางสังคม
SDG 1 – No Poverty
SDG 3 – Good Health and
Well-being
SDG 4 – Quality Education
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 17 – Partnerships for the
Goals

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)

Technological
Development
Groups
8. Dual-use

ผลผลิต
(Output)
•
•

•

Drone jammer
รบกวนสัญญาณ
ควบคุมระยะไกล
Energy storage
สำ�หรับยุทโธปกรณ์
(advanced/
automated weapon
systems, robotic)
ยานพาหนะ (SLI,
hybrid ground/ air/
marine vehicles,
unmanned vehicles,
silent mobility,
ideal reduction)
เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องตรวจสอบวัตถุ
ระเบิด/สารเสพติด

ผลลัพธ์
(Outcome)
สร้างเสถียรภาพ
ด้านความมั่นคง
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ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ

เพิ่มขีดความ
สามารถในการบำ�รุง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
รักษายุทธโธปกรณ์ การแข่งขัน
ให้ ใช้งานได้นานขึ้น
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ลดการสูญเสีย
เงินตรา จากการนำ�เข้า
เครื่องมือ อุปกรณ์
จากต่างประเทศ

SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 16 – Peach, Justice and
Strong Insitutions
SDG 17 – Partnerships for the
Goals
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Technological
Development
Groups
9. Mobility &
logistics

ผลผลิต
(Output)
•

•

•
•
•

•

ต้นแบบแบตเตอรี่แพค
สำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้า
ที่มีค่าความจุ >20kWh
และต้นแบบเซลลิเทียม
ที่มีความจุ ต้นทุน และ
อายุการใช้งานเทียบ
เท่าสากล  
โครงสร้างรถไฟฟ้า
ที่มีน้ำ�หนักเบาและ
แข็งแรง  และพัฒนา
multi-joint เพื่อ
optimize โครงสร้างรถ
รวมทั้ง motor drive
และระบบชาร์จ
จัดทำ�มาตรฐานรถ
ดัดแปลง การอัดประจุ
และระบบอัตโนมัติ
บริการทดสอบ
แบตเตอรี่ มอเตอร์
และซอฟต์แวร์
ดูดซับและรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบรางสำ�หรับ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง
จากต่างประเทศ
การพัฒนารถไฟฟ้าราง
เบาต้นแบบและชิ้นส่วน
ในหัวเมืองหลักของ
ประเทศ

ผลลัพธ์
(Outcome)

ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

บริษัทได้รายได้จาก ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
บริการทดสอบ
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

บริษัทได้รายได้เพิ่ม
จากการขาย
ยานยนต์ไฟฟ้า และ
ชิ้นส่วน
บริษัทมีรายได้จาก
การติดตั้งสถานี
อัดประจุ

- โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure

การจ้างงานเพิ่มขึ้น

SDG 1 – Sustainable Cities
and Communities

การลงทุนของภาค
รัฐและเอกชนเพิม่ ขึน้

SDG 17 – Partnerships for the
Goals

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)

Technological
Development
Groups
10. Energy

ผลผลิต
(Output)
•
•

•

•

•

Premium Li-ion
battery production
for specific climate
Commercial production
of cell component
– capacitor and
beyond Li, pack
design and integration
Prototype of robust/
adaptive (State of
Charge (SoC)
prediction for
Energy Storage
System (ESS)
usage/integration
Biofuel: mandate of
B10 blending for
transportation,
prototype of
Microbial Fuel Cell
(MFC)
Prototype of
Compressed
Biomethane Gas
(CBG) storage and
delivery products

ผลลัพธ์
(Outcome)
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ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 และ
Sustainable Development Goals (SDGs)

เพิ่มความสามารถใน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การผลิตให้กับบริษัท การแข่งขัน
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของ
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ไทย
ลดการใช้น้ำ�มัน
ดีเซลในประเทศ
และเพิ่มรายได้ ให้
เกษตรกรผู้ผลิต
ปาล์ม
เพิ่มความสามารถ
ในการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ หรือก๊าซ
NGV สําหรับ
ยานยนต์ จากของ
เสียหรือพืชพลังงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
- พัฒนาความมั่นคงน้ำ� พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SDG 7 – Affordable and
Clean Energy
SDG 8 – Decent Work and
Economic Growth
SDG 9 – Industry, Innovation
and Infrastructure
SDG 17 – Partnerships for the
Goals

